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TARTALOM-JEGYZÉK 

A' . R E L I G I O ' 1 8 5 0 . I. F É L É V I F O L Y A M Á H O Z . 

E r t e k e z e s e k . 

3 . 4 . 

Szám. 
1 

5. 6 . 7 
2 . 3 . 4 

5 
6 

oktatás 
czikk 

9 . 1 0 
9 

13 . 1 4 

1 5 
Í 6 . 1 7 

1 8 5 0 . M á r k f i S. . 
A ka thoükus sa j tó ' emeléséről . . 1. 2 
Tanári vizsgálatok. S z a b ó k y A d o l f . . 
A ' magyar clerus ' jövöje . H o v á n y i, 
Kath. egylet . B o d r o g h y . . 
Néhány figyelmeztetés a ' „Még néhány szó az 

ügy ' rendezéséhez M a g y a r - o r s z á g o n " czimü 
felett , (B e k ü 1 d e t e 11.) . 

A z egyház ' szabadsága. K o v á c h M. A n t a 1. 
A ' pr imás ô hgsge'nek érsekmegyei híveihez intézet t 

pásztori levele. 
A ' papnöveldékről . B o d r o g h y J . 
Immaculata. P e r g e r J á n o s . . . 1 1 . 1 2 
A' régi c lass icus i rók a ' gymnasialis iskolákban. 

S t a c h o v i t s R e m i g . 
Társadalmi bajaink ' s a ' gyógyszer . Bl. F . 
Adatok a sz. f e r encz - r end i sze rze t ' ' tör ténetéhez h o -

nunkban. . . 1 6 . 17 . 19 . 2 0 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 6 7 
Katholikus közszellem. S z a b ó I m r e. . . 1 8 . 1 9 . 2 0 
IX. Pius és a ' romai lázadás. T u r c s á n y i 

M á t y á s . 2 0 . 2 2 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 3 0 . 3 3 . 3 4 
Korlát . S z. 1 2 1 
A ' nm. zágrábi püspök ' nagyböj t i körlevele. . 2 2 . 2 3 . 2 4 
Néhány őszinte észrevétel az átalakítandó kath. i skolák ' 

ügyében. K o p e c z k y V i d o r . 
Papi élet a ' magányban. E g y p a p. 
Még néhány szó a ' pogány mythologia és c lass icusok-

ról . F o j t é n y i . 
Le lk i -pász tor i gondok . G y ö r g y é n y i J . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 
Állapotok. S p a n y i k T a m á s. . . . . 2 9 
Elméletek a ' leélt forradalom felett. P a u e r .1 á n o s. 3 1 . 3 2 
A ' h i t t an ' előadása kath. gymnasiumokban. S z a b ó -

k y A d o l f 
A ' mult, példa l fgyen most. F á b i á n A m b r u s . 
Legyünk következetesek. — m i — 
Kiengesztelő jubilaeumi bucsu. . . . . . 
Nyílt kérelem ö hgsghez , Magyar -ország prímásához. 

K o l l e r J á n o s . 
A ' naptárakró l . K. . . . . . 
Szét tekintés az oktatást illető törvényjavaslat felett a ' 

franczia törvényhozó gyűlésen tar tot t v i ta tkozá--
sokon. A ' , .L'Ami de la Rel ig ion" után. 

Seminariumok. - y . . . 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . 4 2 , 
A ' köz imádságról a ' papnöveldékben. 
A ' papi rend, mint házasság bontó akadály. 
A ' jezui ták . . . . . . . . 

A' kath. egyház és politikai szabadság. . 
Nyilt levél Hoványi Ferencz nagyváradi k a n o n o k h o z . 

H o r t h y 
Töredék-gondo la tok az egyház-á l ladalmi v i s z o n y o k -

ról . K l e z s ó 4 3 

2 5 
26 

2 7 

3 3 
3 4 
3 5 
3 6 

3 6 
3 7 

3 7 
4 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 

4 2 

Tanári lelkismeretesség. S z a b ó k y A d o l f . , . 
Népfelség. — s l — . . . . . . 4 5 . 
A ' bécsi kath. egylet. . . . . . . 
A ' kegy. kinevezett és egyházi lag megerősí tet t v e s z -

primi m. püspöknek üdvszózata a papsághoz. 
A ' k e r e s z t é n y communismus. B 1. V. . . 4 8 . 
A ' val lás- és okta tás ügyi mínisternek, Thun g ró fnak 

legalázatosabb előter jesztése a ' kath. püspökökkel 
az egyházi ügyek ' szabályozása véget t tar tot t t a -
nácskozások ' t á rgyában . . . 5 0 . 5 1 . 

Pápa ö szentsége ' fogadtatása Romában. 
Az álladalmi tetszve'nyjognak eltörlése Ausztr iában. 

5 8 . 5 9 . 6 2 . 
A' vallás és okta tásügyi mínisternek , Thun grófnak , 

legalázatosabb e lő ter jesz tése a ' ka th . egyháznak 
a ' közoktatáshozi viszonyai ' tárgyában. 5 4 . 5 6 . 

IX. Pius. Vers . S z a b ó I s t v á n. 
A ' t i l tot t könyvek ' la j s t romáról czimzett gyülekezet 

Romában. . . . . . 
Mit t a r t a kath. i rodalom a presbyterek döntő s z a v a -

za t jogáró l a ' megyei zsinatokon. C s a j á g h y 
S á n d o r . 

Regeneratio. K o v á c s J ó ' s e f . 
Gácsfalva' egyházi régiségei . W a l t h e r r L á s z l ó . 
Seminariumok. — a — i. . . 6 4 . 6 5 . 6 7 . 6 8 . 
A ' josephinus rendszer . K o v á c s M. A n t a 1. 
Hazai népmissiók. S z a b ó I m r e . . 6 9 . 7 0 . 
A ' magyar kir. egyetem. . . . . 7 2 . 
Rimini. . . . . . . . . 

II . 
Kj i l t Sevelezes. 

Baja, — Bar tok Mátyás. . . . . 
B^cs, — a ' primás ' eskületétele. 
B é c s , — Veith. Pápa. Palmerston. 
Bécs, — kath. egylet . Theologiai k a r ' fo lyóira ta . 
Bukarest , — a ' missio ál lapotja . 
Bées, — kath. egylet. Egyház szabadság. 
Temesvár, — a ' Vojvodina. 
Bécs, — a' nuncius ' befolyása a ' forradalomban r é sz t 

vett papok ' ügyérc. Kath. egylet. 
Tanítás a ' Pesther Zeitungnak. 

Bécs, — missiók. Veith. . . . . 
Bécs, — Placetum. . . . . 

Temesvár, — császári sas az egyház homlokzatán. 
Bécs, — egyház ' felszabadítás és a ' sa j tó . 
Bécs, — át térések és propaganda. 
Bécs, — placetum és csábi tások. 
Temesvár, — Vojvodina. Döghalál ' megszűntének em 

lékére állított kápolna ' helyreáll í tása. 
Bécs, — Rongeanusok ' kérelme. Bérmálás. 
Bécs, — a' tervezett kath. politikai lap. 

Szám. 
4 3 

4 6 . 4 7 
4 5 

4 6 
4 9 . 5 0 

5 2 . 5 3 
5 2 . 5 3 

5 4 . 5 5 . 
6 5 . 6 6 

5 7 . 5 9 
5 6 

5 6 . 5 7 

60. 61 
6 3 . 7 5 

6 3 
7 0 . 7 1 

6 4 
7 2 . 7 3 
7 3 . 7 4 

7 6 

5 
6 
8 

1 5 
21 
22 
2 7 

3 Í 
3 6 
3 9 
4 5 
4 9 
5 4 
60 
62 

6 9 
7 1 
7 5 



III. 
E g y h á z i tudós í tások , 

a ) M a g y a r h o n i . 

2 4 . 

Szám. 

3 9 . 4 0 
1 
1 

28 
4 0 

5 1 

7 5 

4 1 

Kinevezések. . . . l 
F u t n o k (Rosnyó m.) Hálanyilatkozat a ' prímásnak. 
P é c h u j f a 1 v a (Kassa m.) Márczényi. 
G y ő r . Alkotmány' kihirdetése és szószékböli h i rde té -

sek. 1. Vízár. 2 3 . Jubilaeum. Tanulók' zász ló i .66 . 
Püspöki székfoglalás 7 0 . S o p r o n . Tanoda ügy. 
4 6 . 7 3 . Sz a n y jubilaeum 6 6 . B. Sz. Mária sz. 
szive' társulata Osliban. . . . . 

R é v f a l u . Árviz . . . . . . . 
P a n n o n h e g y. Népiskolák. 4 8 . R é p c z e Sz. 

G y ö r g y . Gyászhír. . . . . . 
N a g y v á r a d . Alkotmány' kihirdetés. 1. Delinger J á -

nos kanonok' és cz. püspök'végrendelete 17. Böl-
csészeti vizsgálatok és Oltár i -Szentség imádás. 
3 7 . .lubilaeum 5 7 . Urnapi ünnepély. Hálatnise a ' 
pápa' visszatérteért . . . . . . 

S z é k e s - F e j é r vá r. Forradalmi visszaemlékezés. 2 . 
Pásztori levél 13 . Kegyes alapítványok. Ünnep-
napok 'megülésére kiadott rendelet. 3 0 . V á l . Ü r -
ményi család' jótékonysága. 4 6 . N a g y h a n t o s . 
Gr. Zichy Károly' jó tékonysága. 3 4 . N a g y L á n g . 
Gyászhir. . . . . . . 

P e s t . Hornegger Antal plébános 'e l temet te tése . 4 . 
Theologiai kar ' felelete az egyetem' ügyében h o z -
zá intézett 4 pontra. 6 . Prímás a ' fővárosban 1 6 . 
A ' lipótvárosi templom' ügye , és a' prímás ' a d a -
kozása. 18 . A1 jó és olcsó könyvkiadó társulat ' 
jegyzőkönyvi kivonata. 1 8 . 2 8 . 3 6 . 4 3 . 54 . 5 7 . 5 9 . 
6 4 . 7 2 . 7 6 . Ugyanannak felirata a" pápához. 7 5 . 
Prímás' látogatása az intézetekben. 19. Kormányi 
rendelet a ' protestánsok' egyházi és iskolai ügyei -
ben.22. Enekiskolai hangverseny. 2 4 . Primási kör-» 
levél a ' kerületi lelkigyakorlatok' tárgyában. 2 6 . 
A ' Cultusministerium* rendelete az egyetem , ' s az 
akadémiai ha tóságok ' ügyvitelére nézve. A' t h e o -
logiai ka r ' nyilatkozata az egyetemnek Budára á t -
tétele ügyében. 2 9 . Bemer László n. váradi püs-
pök ' elitéltetése. 3 0 . Kerületi lelki gyakorlatok. 
Bécsi theologiai ka r ' folyóirata. 3 9 . Nagycsütör-
töki aj tatosság. 40,Jubilaeum. 4 6 . Pesti e g y e -
tem. Directorok és Dékánok. 4 8 . Jubilaeum. 4 9 . 
Pápa' levele a' prímáshoz. 6 3 . Űrnapja. 6 4 . Bér-
málás. . . . . . . . 

E s z t e r g o m . Primási székfoglalás. 5 . A ' p r í m á s ' l á -
togatása a' papnöveldében. 9. 2 7 . A ' p r imás ' t em-
plomlátogatásai. 1 2 . Primási törvényszék. 1 3 . 
Nagy böjti a j ta tosság. 2 4 . Jubilaeum. 4 6 . 5 2 . 
Szentháromság' ünnepe. 6 4 . Hála-mise a" pápa" 
visszatérteért . 6 9 . N a g y s z o m b a t . Érdemren-
dek' átadása. 2 5 . Kerületi gyűlés. 7 2 . K o m á r o m. 
Vizár. 2 4 . Tanodai ügy. . • . 

P o z s o n y i academia. . . . . . 
P é c s . Jub i laeum.57 . Püspöki felkenetés. 59.Bérmálás. 
M o h á c s . Egyházi visitatio. . . . . 
V e s z p r i m . Ranolder püspök. 6 1 . Zichy Domokos' 

bucsu levele a 'Káptalanhoz. 6 7 . Püspöki j ó t é k o n y -
ság és növelde látogatás . 6 8 . A ' püspök' beigta-
tó beszéde a* papsághoz. 

S ü m e g h. Bérmálás. 7 2 . S z i l . Szűcs István' hagyománya. 3 
T i h a n y . Brestyenszky Béla apát ' halála. . . 2 6 

68 

7 4 
2 4 
6 3 
7 3 

7 0 . 7 1 

Szám. 
C s a n á d. Temesvár. Fábry Ignácz káptalani helynök. 

3 9 . Körrendelet a ' jubi laeum iránt. 5 0 . Jubilaeum. 
6 0 . R a d n á n aj tatosság. . . . 6 4 

M i s k o l c z . Lelki gyakor la tok . . . . . 4 3 
N y i t r a. Forradalmi visszaemlékezés. A p ü s p ö k ' j ó -

tékonysága. Forgách Antal ker . főispán' in tézke-
dése. 8. Jubi laeum; bérmálás. 6 4 . Hála-mise a' 
pápa' visszatérteért . Bérmálás. . . . 7 1 

S z a t h m á r. Fö pásztori levél. 9 . N. Károlyi e g y h á z -
kerületi gyakorlatok. . . . . 3 8 

K a s s a . Mérsékleti társulat és élörózsafüzér. 1 0 . P a -
pok' adója. 2 4 . Egyházi élet. 4 9 . (S . A. Ujhely.) 
Forradalmi visszaemlékezés. . . . 1 1 

V á c z. Forradalmi visszaemlékezés. 2 8 . Jubilaeum. 5 2 . 
K e c s k e m é t . Jubilaeum. 5 9 . Gácsfalvai egyházi 
régiségek. 5 9 . N ó g r á d. Czáfolat. . 7 2 

K a l o c s a i érseknek megyebeli papságához k ibo-
csátott pásztori levele. 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 7 . 3 8 . 3 9 . 

4 0 . Tűzvész. 3 8 . Húsvéti a j ta tosság. 4 3 . Iskola-
ügy. 5 1 . Jubilaeumot hirdető körlevél. 5 2 . Jub i -
laeum. 6 2 . Bartok Mátyás. Primás. 7 0 . Papnö-
veldéi lá togatás . . . . . . 7 4 

F é 1 e g y h á z a. Jubilaeum. . . . . 6 0 
C s a n t a v é r . Áttérés. . . . . . 4 3 
G a r a. Jubilaeum. . . . . . . 6 1 
S z o m b a t h e l y . I v á n c z . Kis Károly és Sigrai 

g ró fnő ' j ó t ékonysága . 3 6 . S á r v á r . Szegény 
gyermekek' tanítása. . . . . . 3 8 

S z e p e s . Forradalmi visszaemlékezés. Papok1 s z e -
génysége. 4 1 . Zabojszky püspök. . . . 7 1 

E g e r . Sz. Kuti Bucsu. . . . . 6 4 

b) Ausztria. 
Dajkáló intézetek. . . . . . . 
Ministeri rendeletek a' tanügyet illetőleg. . 7 

„ ,, a ' vallás és közokta tás 'ügyé t illetőleg. 3 2 
„ „ az oktatásügyet illetőleg. 4 0 

Tartományi iskolatanács Csehországban. . . 4 7 
Smetana Ágoston tudornak egyházi átok alá vetése. 5 5 
A' hussiták Prágában és átalán Csehországban. 5 6 
A ' bécsi herczeg-érsek ' pásztori levele lelki fiaihoz. 5 8 
Az egyházi kérdés ' fontossága. . . . 5 9 
A ' boroszlói herczegpüspök' pásztori levele Ausztria ' 

• részéröli papságához és híveihez. 6 1 
A' seckaui herczeg-püspök ' pásztori levele. 6 3 . 6 5 . 6 6 . 6 7 
A ' bécsi német katholikus község. . . . 7 0 

c) «llaszliou. 

A' pápa' körleveléről az olasz clerushoz. Az oktatás 
ügy Turinban. . . . . • 1 5 

Ö szentsége ' körlevele az olaszhoni püspökökhez. 2 0 . 2 1 . 
2 2 . 2 4 

A' f o r i p r i v i l é g i u m n a k megszüntetése Turinban. 4 1 
A' pápa' t i l takozása a' siccardiféle törvény ellen. . 4 1 
A ' pápa' megérkezése Romába. 4 9 
A ' diplomatiai testület, 's a ' franczia ő r ség ' t isztelke-

dése a' pápánál. . . . . 5 3 
A' turini érsek ' körlevele papságához. Ugyanannak l e -

vele a ' vizsgáló bíróhoz. A' siccardi törvény' 
pontjai. . . . . . . 5 8 

A ' turini érsek' befogatása. . . . . 6 0 
A ' pápának a' május 2 0 - k i consistoriumban tar tot t a l -

locutioja. . . . . . 6 8 . 6 9 



d) F r a n c z i a o r s z ä g 
Szám. 

10 
1 3 
1 3 
3 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 9 
16 

2 5 . 2 6 
2 3 

2 5 
3 1 . 3 2 

28 

18 

A ' p o i t i e r s - i püspöknek a ' r é g i s é g ' t á r su la tának é v -
nap ján mondot t be széde . 

K a r á c s o n ' e lső napja ' s a ' social is t icus p ro fana t iok . 
Az ideiglenes i s k o l a - m e s t e r i t ö rvény . 
Az ok ta t á s i t ö rvény javas l a t felet t i v i ták . 1 4 . 2 6 . 2 7 
Az é j fé l i mise Magdolna t emplomában . 
A ' choierai á rváka t seg i lő j ó t é k o n y egy le t . 
A z o r egon i püspök Lyonban . 
Monta lember t ' beszéde az ok ta t á s ü g y b e n . 1 5 . 1 6 . 1 7 
Th ie r s ' s zónok la tá ró l . . . . . 
Th ie r s ' beszéde a ' k ö z o k t a t á s t á rgyában . 2 1 . 2c 
S a i n t e - B e u v e - n e k nézete i Monta lember t rö l . 
Cazales abbé inódosi tványa az ok t a t á s i t ö rvény j avas 

la tban. . . . . . 
Thiers" j e len tése a' ny i lvános s egé lyezés rő l . 
A ' pár is i é r seknek az egyház i t anu lmányoka t i l lető 

rendele te i . . . . . . 3 4 
B e r r y e r ' beszéde a ' p l e b á n o s - h e l y e t t e s e k és k á p l á u o k ' 

ügyében . . . . . . . 4 4 . 4 5 
A ' l angres i püspöknek az ok ta t á s i t ö rvény t t á r g y a z ó 

r ö p i r a t a . . . . . . . . 4 6 
A ' pápának az ok t a t á s i t ö r v é n y r e vona tkozó u tas í tása i . 6 5 
Megyei zs ina tok . Lyceumi ösz tönd i j ak . K e r e s z t j á r ó -

n a p o k r ó l . . . . . . . 7 4 

e ) S p a n y o l o r s z á g . 

Boldogasszony fogan ta tásának ünnepe Sevil lában. . 8 
A ' s p a n y o l o r s z á g i p á r t o k . . . . . . 4 3 
A ' p rog res s i s t a pár t . Nagy héti p roce s s iok Sevil lában. 6 0 

f) n é m e t o r s z á g . 
É j s z a k - n é m e t ka th . miss iok és iskola házak. 2. A ' b o -

rosz ló i é r s e k ' pász to r i szóza ta . 4 . 5 . Ka tho l iku-
s o k ' g y ű l é s e Mainzban. . . . . 2 7 

I rv ingianusok" fe lekezete . 3 0 Missio L imburgban . . 4 2 
A' p o r o s z papi h i v a t a l n o k o k ' e s k ü j e . 4 9 . A ' kölni e g y -

h á z t a r t o m á n y föpász to ra inak kör l eve le az a l k o t -
mányi eskü t á r g y á b a n . . . . . 5 1 

g) Schweiz . 
A' ka tho l ikusok ' ügye . . . . . . 2 0 
A ' f r e i b u r g i papnevelő i n t é z e t e k ' s o r s a . 5 1 . 5 3 . A ' l u -

ze rn i can ton ' r ég i nagy t anácsa ' t ag ja inak f e l l e b -
beze t t ügye . . . . . . 5 1 

h) B e l g i u m . 
E g y h á z i élei . 2 . Rogier minister elvei. 1 3 . T ö r v é n y j a -

vaslat a ' k ö z é p - o k t a t á s ügyében . 3 6 . Deschamps ' 
beszéde az ok ta t á s i t ö rvény javas l a t fe le t t . 5 6 . A ' 
p ü s p ö k i kar" fe l szó la lása a ' középok ta t á s fe le t t i 
t ö rvény javas l a t i r án t . . . . . 6 7 

0 németal fö ld . 
Katho l ikusok ' ügye. 1 . A ' p r o t e s t á n s o k ' val lási t ü r e l -

met lensége . . . . . . . 4 

k) Angoll ioi i . 
Kath. hi t ' e löha ladása . 3 1 . A ' Gorhamfé le v i s z á l y , a ' 

k e r e s z t s é g ha tása felet t . 4 4 . Világi neve lés . 4 8 . 
F o x ' nevelési tö rvény javas la ta . . . . 5 5 

2 9 . 

3 8 . 

1) Irland 

Oktatás i s zabadság . . . . . 

m) China. 
A ' ke resz t ény va l lás ' á l lapota . 

IV. 
P o l i t i k a i szemle . 

Zsidók einancipat iója i ránt B a j o n h o n b a n . 
Német b i roda lmi ügy . . 7 . 1 1 . 2 6 . 2 9 . 3 2 . 3 5 . 3 8 . 
0 Connell . 1 1 . 3 8 . Kane R o b e r t . 1 1 . C h a t e a u b r i a n d ' 

é l e t r a j z a . . . . . . 
Soc ia l i smus és Communismus . 
P o r o s z k i r á ly ' e s k ü j e az a lko tmányra . 
Par lament i vi ták a ' m a g y a r ügyek fe le t t . 
S a j t ó t ö r v é n y a ' b a j o r kamarában . 
Az e m i g r a t i o Schwe izban . 
Az e rkö lcs i ség U j y o r k b a n . 
Romai kölcsön . , 

„ A z ö s s z e e s k ü v ő k " C h e n u - t ö l . . 
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1850. 
Nagy azok' szúrna , kiket a' közelebb megtört 

lázroham a' földi pályáról lesodort : mi Isten' kegyel-
méből uj évre virradtunk ! Mikép üdvezelhetnők e' 
korányt szebben, mint a' hit ' szellemétől ihletett ősi 
szokás' szavaival : dicsértessék az Ur Jézus Krisztus. 
6 mindennek alphája és ómegája (Apoc. 2 2 , 13), 
vagy mint Pál mondja : Jesus Christus heri, et hodie, 
ipse et in secula. (Hebr. 1 3 , 8.) Ah ! milly kedves 
érzés, annyi romlás és ingatagság között egy sziklát 
tudni , mellyen a ' vélemények és szenvedélyek' örök 
hullámzása megtörik , és az igazság szeplőtlenül 
fénylik. 

A' beköszöntött 1850-d ik é v , ritka események-
ben dus századunknak két felét elválasztja. Az elsőt, 
legyenek eltemetve bűnei , minkárunkkal ismerjük ; 
harcz vala kezdete és vége. Vajha a ' másodikban a' 
béke' angyala örökre leszállna hozzánk, és a' szere-
tetnek megszaggatott kötelékeit tartósban összefűzné ! 
Ha nem csalódunk, nyugalom után sóvárognak a' fel-
dúlt kedélyek : de , habár a' fergeteg elvonult, a' szi-
vek' béké je , mellyet a' világ nem adhat , csak attól 
várható, kinek megjelenése békét hirdetett a ' jó aka-
ratú embereknek. Igen, ő elég hatalmas azt meghozni 
a' jóakaratuaknak, kik a' lefolyt rendkívüli történetek' 
tanulságaiból okulni elég bölcsek. 

Az előbbi állapot elviselhetlen vala. Miér t? 
mert nagyon jól folyt dolgunk, elannyira, hogy meg-
untuk. Unalmunkban a' béke' áldásait csak földi 
kényelem- , haszon- és hatalomvágy' gedélésére vesz-
tegetők, 's biztosítva vélvén éveinket, nagyszerű hiú-
ságokba merülénk; látánk álmokat, közöttük Bábel-
tornyát , mellyen hit és erény nélkül fölvergődhetni 
véltünk a'halhatlanság' magasságába. 'S im megdördült 
az Ur' szava, a' légvár összeomlott, a' bilincsek, mely-
lyek vágyainkat a' földiekhez kötik, szétfoszlottak, 's 

I. Félév. 

mint egykor Ádám az édenben, most látjuk csak, 
hogy mez nélkül vagyunk. Most értjük , mit jóllé-
tünkben érteni nem akar tunk, miszerint Isten nélkül 
nem boldogulhatni; és akár szivvel, akár cselekedettel 
mondjuk , nincs Isten : ő mégis van , és minden földi 
birtok vagy uralom csak egy szelletétől függ. Tanul-
junk tehát legújabb tapasztalatunkból is hinni. A' ki-
ben olly rendkívüli és iszonyú események, mint a' 
millyenek szemeink előtt váltogatták egymást, nem 
képesek egy fölsőbb kéz' intézkedéseit megismerni : 
azt méltán azok közé számítjuk, kik , habár valaki 
halottaiból föltámadna, még sem hinnének. (Luc. 17 , 
31.) Mondatik ugyan, miszerint a'gonoszok' ármányai 
nem lehetnek az isteni gondviselés' eszközei , mert 
azokat Isten nem akarja. Ámde különböztessük meg 
a' kettőt. Reád nézve, a' ki a' gonoszság' visszaéléseit 
tűröd , akarta , mert ollyan körülményekbe veze-
tett , hol azokat érezned kell. Hanem a' cselekvőt a' 
rosszra nem vitte ; mert az maga határozta el magát, 
's azért Isten előtt felelős ugy , mint te tennen hibá-
idért. ,Non haberes potestatem adversum me ullam, 
nisi tibi datum esset desuper', mondá Krisztus Pi lá-
tusnak. (Joann. 19 , 11.) A' tehetés Istentől jő , de 
annak használatáért számot kérnek. 

,Nube sólet pulsa Candidus ire dies.' Csillámlik-e 
valljon 1 8 5 0 - r e a' vastag homályból itt-ott némi de-
rű, 's várhatjuk-e belőle tisztább nappalok' kifejlését? 
Föltétlen felelet vétkes szerénytelenség volna, mert a' 
jövendőnek rejtelmeit avatlan kezek föl nem lebbent-
hetik. Lehet, hogy a' vészkürt még sokat nem riaszta 
föl szendergéséből, 's talán még renditőbb vihar szük-
séges a' különféle szivbálványok'elporlasztására: azon-
ban mégis hinni szeretjük, mikép a' jobb jövendőnek 
magvai el vannak már h in tve , 's a' tenyészet nagy 
részben azoktól függ, kikre a' mennyei magvető az el-
vetett földnek további gondviselését bizta , hogy az 
ellenség konkolyt ne vegyítsen közbe, vagy a' mag el 
ne tiportassék, 'stb. Nekünk egyetlen-effy mérlegünk 
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van minden várható boldogság' kiszámolásához, :s az 
a' religio ; mert ha ez nem mérsékli a' vágyakat, nincs 
a' mindenható alkotónak elég számos világa, mellyel 
az emberi sziv' végtelen üregét betölthetné. Már , ha 
a' jelek nem csalnak, a' religio' nyereményei a' legú-
jabb világmozgalmakban szembetűnök; de idő kell, 
mig azokat a' jéghideg keblek elsajátítják. Mint ka-
tholikusok, világpolgárok vágyunk, 's azért a' ka-
tholika hitnek bárhol szerzett előnyeit magunkénak, 
azaz közjónak tekinthetjük; miután egy az egyház, 's 
annak szelleme mindenhová kiterjed. IIa tehát kül-
földön a' katholicismusnák derüpontjai tűntek loi : 
bizton számolhatunk arra, miszerint előbb-utóbb jó-
tékony sugarai hozzánk is behatnak. Mindenek előtt 
tehát közös nyereménynek vehetjük azon megegye-
zést, mellyel az egyház' látható fejének függetlenségét 
a' katli. fejedelmek megszilárdítani siettek. E' tény a' 
kath. egységnek fényes diadala, és az egyház' szabad-
ságának l'enlobogó zászlója. Ha tudnillik a' romai 
pápa, egyházi kormányzásban, önállónak olly ünne-
pélyesen elismertetik : nem következik-e, hogy az álla-
dalniak a' püspöki kormánynak, melly a' pápáéval so-
lidaritásban van, teljes kánonszerli gyakorlását önkényt 
tiszteljék? A' dolgot igy fogom 1'el : ki van mondva : 
a" pápának függetlennek kell lennie, midőn például az 
ántikath tanokat birálja, egyházi törvényeket szab, 
az egyház' jogait védi, pásztorokat rendel, 'stb. Szép! 
De most ő egy bizonyos tartomány'püspökeinek meg-
hagyja, például : tartsatok zsinatokat; a' vegyes házas-
ságokat katholikus biztosíték nélkül ne áldjátok meg : 
vallástalan iskolákban minden közremunkálástól óva-
kodjatok ; az egyházi parancsolatoknak, úgymint nyil-
vános isteni-tisztelet , ünnepek, böjtök' 'stb. szokásos 
és botrányos inegvetőit, foganatlan intések után, hí-
veink' kebléből zárjátok ki, miután az nem hivein, ki 
szavamra épen nem hallgat; az egyházi és szerzetes 
személyeknek minden hivatalt , melly állapotuk' sza-
bályaival össze nem fér, tiltsatok meg, 'stb. mondom 
a' pápa ezeket rendeli, vagy midőn a' püspökök által 
rendeltetnek, szentesíti : valljon ha foganatba nem vé-
tethetnek, nem illusio-e a' pápai függetlenség?És még 
egyet. Föltéve , hogy a pápai önállás az , a' minek 
lennie kell : szükséges-e mondanom, miszerint a'szent-
székkeli szojos egyesülésben van minden reményünk? 
Ah ! mennyivel rövidebblátók azok a' vakondnál, kik 
akár nemzetiségi, akár más indokból tágítják a' romai 
kőszállali megmentő kapcsainkat ! Kétségkívül a' 
pápa' függetlenségéből eredő következményekért soká 
kell még az egyháznak küzdeni; de az előzmény nagy-
szerű tény által van megújítva, és az eredmény előbb-
utóbb kifejti magát. Siettetni fogják azt a' tartományi 
és nemzeti zsinatok, mellyeknek fölélesztése egy rész-
ben szinte az európai mozgalmak' kifolyása. Mi hisz-
szük, miszerint a' zsinatok' tartása hazánkban sem 

marad már soká puszta ó h a j t á s é s hogy a változott 
körülmények miatt az egyházi és szerzetes engedel-
mességnek, az önzőtlen közremunkálásnak, és a' való-
di pásztorkodásnak annál nagyobb hasznára lesznek, 
minél szilárdabb kapcsolatban leendnek a' romai szent-
székkel. Végre még egy nyereményt említünk , melly 
most csak mustármag gyanánt jelentkezik , de idővel 
Isten' áldásával nagy fává növekedhetik, ugy, hogy ár-
nyéka alatt minden nemzetek nyughelyet találhassa-
nak A' harcz, mellyet az egyház Franczia- és Angol-
honban a' tanítás' ügyeért régóta, változó alakban u-
gyan, de mégis tetemes haladással v ív , más tartomá-
nyokra nézve meddő nem maradhat ; sőt mi mássát, 
látjuk benne a' vegyesházassági kérdésnek, melly kül-
földön észrevétlenül kezdődött, 's utóbb európaivá 
változván,az egyház' javára végződött. Higyjétek el, 
a' tanítás' kérdésének szerencsés megoldása a' világot 
nagyban átalakitandja. Ez a' hitnek és hitlenségnek 
megbékithetlen harcza, mellynek kimenetelétől nagy 
részben leszünk vagy nem leszünk — keresztények. 
Miután tehát látjuk , miszerint ez ügy' fonalát maga 
az egyház' feje vette kezébe, 's az ő szavára mind az 
angol- mind a' némethoni katholikusok nagy lelkese-
déssel karolták fel az újra megkeresztényesitenilő fel-
sőbb iskolákat , midőn azalatt a' francziák, a' test' 
okosságának minden berzenkedései mellett, több több 
katholikus engedményre szoríttatnak : ugy valóban az 
1850-dik év e' tárgyban a' távolból egy fénypontot 
tüntet föl , inellyet nem lehet vigaszszal nem üdve-
zelnünk. 

De már vessünk egy pillanatot raegroncsolt ho-
nunkra, lia látunk-e piroslani a' bünsötét bonyoda-
lomból némi reménysugárt ? Azokkal nem vitázunk, 
kiknek hazájok egyedül a' föld, 's abban csak akkor 
vélik magukat boldogokul, ha a' köz, nélkülözni i? 
tudó szeretetet telhctlen önzéssel elfojthatják. Mi az 
emberben jobban keressük az embert, mint az állatot, 
inelly csak élvingereitől hurczoltatik. E' szemponton 
pedig, talál igen is a' hivő polgár indokokat, hogy a 
reményről le ne mondjon. „Keressétek előbb Isten' 
országát, és annak igazságát ; a' többi hozzáadatik 
nektek." Ez csalhatlan ige, és ugy szól nemzeteknek, 
mint egyeseknek. A' ki egyesek' üdves kivánatait a' 
betöltésről biztosítja : részvétlen maradhat-e a' nem-
zetek' fohászaira? Bizonyára nem, ha az említett föl-
tételt teljesitik. Van pedig arra remény, miszerint 
honunkban Isten' országa, a' hit és jó erkölcs, emel-
kedni l'og, 's vele minden áldás gyarapodni. Nem 
mondom rögtön, sőt talán még némi látszólagos bu-
kásokkal : de a' lassankinti jobbrafordulást váltig re-
ménylein. Fő indokom az, mert a' népnek lelki kép-
zői és vezetői a' mozgalmak' tüzpróbája által tisztu-
lásban, erélyben, egyháziasságban előbbre haladtak, 
és megállapodni nem fognak. A' főpásztorok temérdek 
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világi gondoktól fölmentve, apostoli hivatásuknak 
egészen átengedhetik magukat, és fölhasználva az ese-
mények' tanulságait, az egyházi és szerzetes nevelést, 
szerénységet, hivatali lelkismeretességet jobban sürget-
hetik , és zsinatokban egyesülve, terjedelmesebben fo-
ganatosíthatják. A' nép kiábrándulva csalódásaiból, a' 
béke1 malasztjait óhajtva óhajtja. A' liit- és szeretetet 
élesztő társulatokat kevesebb akadály nyomja , mint 
előbb ; és itt valahára az idő, hogy minden félszegség 
elpiruljon, hanem vagy jó katholikus legyen mindenki, 
vagy bevallott ellenség. Hány veszélyes jóbarátot daj -
kált a' kath. egyház anyai ölén, kik nevökkel minden 
antikatholikus tannak és vállalatnak szép szint tudtak 
kölcsönözni, 's a' csalétket a' vigyáztalanokkal mo-
hón lenyelették ! Az egyház' föladata ezen ámítások-
nak véget vetni, és határozottan kijelenteni, mi légyen 
katholikum, mi nem ; hogy az egyének' katholicismusa 
ne játszhassék itt népies, ott udvari, amott ismét ál-
tudós szilieket; hanem kiki tudja, miszerint ha az 
egyházzal nincs , ellene van ; és lia nem gyűjt , szór. 

Tudjuk, milly korának találja egynémellv nyá-
jas olvasó a' jobbraváltozás' reményét ; tudjuk a' leg-
jobbaknak is aggodalmaikat, fájdalmaikat. Mégis a' 
reménytől el nem válhatunk. A' papság' buzgósága, 
főpásztori erélyes vezénylet alatt, át fog törni minden 
akadályokon, 's megmentendi e' honnak vallásosságát, 
's vele, de csak vele, mindenét. Volt-e elkorcsosultabb 
nemzet a' zsidónál, mielőtt a' babyloniai völgyekbe 
szállíttatnék ? Isten' haragja megalázta őt, és szét-
szórta idegen nemzetek közé. Azonban támadott egy-
két lelkes férfiú, mint Baruch, Ezechiel, Daniel 'stb., 
kik szivére szóltak a' veszni indult népnek ; és ez 
Jehovát, az atyailag büntetőt, félni kezdé. 'S meg-
történt, mit emberileg senki lehetségesnek nem hitt 
volna, a' honvesztett nemzet visszanyerő kedves Ca-
naan já t ; és noha idegen nyelvvel tért vissza, dicsőbb 
lett mind nemzetisége, mind jólléte, mert nagyobb 
volt erénye. Tehát sok Baruchot, Ezechielt, Dánielt, 
Esdrást a' magyar népnek : ugy 1850-e l uj korszak 
veendi kezdetét, habár soká észrevétlenül ; mert Isten' 
szelleme zaj nélkül működik. 

M á r k f i S. 

A' katholikus sajtó' e m e l é s é r ő l . * ) 

A' legjobb, mit ezen felzaklatott, üdvtelen idő-
ben tenni lehet , a z , hogy nem ügyelve a' környező 

*) A' kath. sajtó' emelése lévén egyik legsürgősbike azon 
tárgyaknak, mollyek honunkban megfejtésre várnak, 
és egyházilag rcndezendők, a' ,Katholik' után adott 
ezen czikkekre hivjuk föl a' t. közönség' figyelmét ; 
megkezdvén általok azon tárgyak' sorozatát, mellyek-
nek megvitatása a' ,Religio' jelen folyamának föl-
adata leend. Szerk. 

zavarokra, egy jobb jövő' előkészítésén munkálkod-
junk fáradatlanul. Ebben ugyan mindenki egyetért, de 
nem egyszersmind az eszközök és utak' kiválasztásá-
ban is, mellyek ama' jobb jövőre vezessenek. Egyéb-
iránt szükségtelen is a' jelenkor' babyloni fogalomza-
varába belebb ereszkedni ; tudja azt minden, egyháza' 
javát hün óhajtó katholikus, hogy jövőre sem üdvét, 
sem békét, szabadságot 's boldogságot várni nem le-
het, ha a' mindenki által ugy nevezett jobb idő' föl-
építése Isten nélkül kezdetik, és folytattatik. A' meny-
nyiben jelenleg a' történelem fordulópontján állunk, 
's a' lefolyt három évtizedre, mint magában bevégzett 
időszakra visszatekinthetünk, az eseményekre nézve, 
miket majdnem minden nap elénkbe vezet , azt kell 
mondanunk : „Ezek az idáig elvetett magnak gyü-
mölcsei." Es minők ama' gyümölcsök, mellyek nap-
jainkban föltűnnek? Ollyanok, mellyekről a' milly 
röviden, olly helyesen mondhatjuk : „Az ember, mi 
jót sem hall már ." Ámbár pedig e' szó' kizárólagos 
érvénynyel nem is bir, miután a' vigasznélküli kopár 
kietlenben, itt-ott reménytigérő csirák is h a j t a n a k ; h a 
mégis Olasz-, Franczia- és Németországok, meg Ausz-
tria' viszonyait szemügyre veszszük : meg kell valla-
nunk, hogy a' föntebbi szó átalában igaz. A' fölcsirá-
zó jó szembetünőleg kicsiny arányban mutatkozik a' 
figyelőnek, azon roppant, világrázkodtató, és istente-
len törekvésekkel összevetve, mellyek szegény hazán-
kat folyvást renditik és aggasztják. Milly egészen 
máskép volt a' középkorban. Igen természetes, hogy 
akkor sem volt minden tökélyes ; mint már egyátalá-
ban semmi emberi igyekezet 's összetartó munkásság 
sein örvendhet akadálytalan fejlődésnek, 's egész tö-
kélyességnek : azon idő mégis átalán véve sokkal 
boldogabb volt. Akkor, mert Isten' országa volt az 
országok' alapja, rendezett viszonyok uralkodtak ; jog, 
törvény, hűség és a' férfiszó szent tiszteletben álltak ; 
egyszerűségben és megelégedésben élt a 'nép , és a' kor' 
súlyos sebeit gyorsan és szeliden meggyógyitá a' sze-
retetteljes anya, az egyház, melly a' népek' javára 
szabadon fejtheté ki fönséges és áldásdus életét, 's 
melly a' kor' nagyjai közül többeket, kik éltök' egy 
részét, a' durvaság- és kéjmohóságnak veték martalé-
kul, mint bűnbánó fiukat volt szerencsés karjai közé 
szoríthatni. Napjainkban a' töredelemről, Istenhez té-
résről mit sem akarnak tudni, mint átalában a' reli-
gioról is csak keveset. „Az imádkozás' kora elmúlt ," 
szokták mondani azok, kik magokat a' nép' vezéreivé 
hívatlanul föltolják, 's azt hiszik, hogy eme' balul ér-
tett szavakkal : „Segíts magadon, akkor Isten is se-
gitend," minden magasabb irányzatot, 's az istenire 
hagyatkozó minden törekvést agyonütnek. Lát juk azon-
ban, mire mentünk ezen Istentől elidegenült önsegí-
téssel ; nem is kell itt elszámlálnom azt, a' mit min-
denki beszél, mit mindenki tud, 's naponkint láthat. 

* 
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De forduljunk el korunk' szomorú eseményeitől, 
's vezessük tekintetünket arra, mi valódi jobbulást 
hoz, 's áldólag hat a' nép' életére, mi a' megromlott 
érzelmeket tisztitja és felujitja, 's a : gyengéket lelke-
sült bátorsággal betölteni képes. Értekezésünk' czimé-
ben kimondott föladatunkhoz képest jelenleg egyedül 
a' sajtóviszonyokra, 's legközelebb a' katholikus saj-
tóra irányozzuk figyelmünket. Az emberiség' nevelé-
sével foglalkozó egyéb intézvények közt a' sajtó is 
igen jelentékeny tényező. A' sajtó az élet és tudo-
mány' minden ágait átkarolja, 's a' szerint, a' mint jó, 
vagy rossz szellem lengi át : vagy áldólag hat, vagy 
kiirtja a' lel kékből az isteni félelem és erény' csiráit, 
és ha kivált ügyesen kezeltetik, a' hitetlenség és er-
kölcstelenség'mérgét oltja beléjök. Ki nem tudja, milly 
kimondhatlan boldogtalanságot árasztottak a' népre, 
az ugy nevezett szabad visgálódásnak észt és kinyi-
latkoztatást gúnyoló szüleményei ? Ki nem ismeri a' 
szennyes regények' kárhozatos hatását, 's a' károkat, 
mellyeket az istentelenségekkel teljes hírlapok, né-
pies naptárok és röpiratok okoztak ? Mi biztosan föl-
teszszük azokról, kikhez szólunk, hogy a' sajtó' gya-
lázatos állapotát közelebbről ismerik, 's csak is azon 
Ítéletet kénytelenek mondani fölötte, inellyet imént ki-
mondottunk. Mit kell már most tenni, hogy az isten-
telen és szennyes sajtó' romboló törekvéseinek elle-
nük munkáljunk ? Nem tehetünk egyebet, mint ha a' 
katholikus sajtót, ott, hol már organuinmal bír, a' leg-
buzgóbban támogatjuk ; ott pedig, hol még helyorga-
numa nincs , és a' hely viszonyok annak létesülését 
sürgetőn igénylik, haladéktalanul alapítunk. Legelsőbb 
is tehát a' már megjelenő időszaki lapokat, vallásia-
kat és politikaiakat veendem szemügyre ; a' józan 
népirodalom' alapításáról, 's főkép olly irodalmi ter-
ményekről, mellyek időhöz nein kötött füzetekben, 
vagy kötetekben jelennek meg, különösen szóiandok. 

1. A' m á r l é t e z ő l a p o k ' p á r t o l á s á r ó l . 

A.) V a l l á s i 1 a p o k. A : l'önálló vallási lapok-
ról vigasztalódva lehet állítni, hogy jó kezekben van-
nak ; vagyis, hogy kiadóik ép ugy bírnak jó katholi-
kus érzelemmel, mint a' lap' kiállításához szükséges 
ügyességgel. De a' legfényesb tehetségű 's legügyesebb 
szerkesztő sem írhat egy lapot egyedül, gyámolitásra, 
rokonérzelmü barátokra és pártolókra van szüksége. 
A' kiadók a' jó ügyért majd nem erejökön tul terhel-
vék ; a' lehetségig fáradoznak, önlapjaik' kiállítására 
és segédlapok' megszerzésére temérdeket költenek ; 's 
a' jó vállalat' érdekében szorgosan munkálódnak, inig 
azalatt a' papok és jó érzelmű világiak' nagy száma 
tétlenül henyél, kiknek igen használható, gyakran igen 
szép anyag kínálkozik ; de távolról sem gondolnak ar-
ra, hogy kidolgozásával egy illy közhasznú müvet 
gyámolitanának. Milly sokan vannak papok és tudo-

mányosan kimivelt világiak, kik az egyházi irodalom' 
egyik vagy másik ágában, mint p. o. vagy a' korkér-
dések' gazdag mezején, vagy tudományos értekezések, 
vagy művészeti fejtegetések (mint p. o. egyházi-zene, 
ókori festészet, képfaragás, építészet), vagv útleírások, 
vagy a' benső élet' tárgyainak (lelki gyakorlatok) kö-
rében, 'stb. nem csak jó anyagot találnának földolgo-
zásra, hanem ügyességgel is bírnak illyen tárgyakat 
felebarátjaik' javára tisztán és világosan előadni. — 
így p. o. egyik Tyrol-, Olasz-, Angol- vagy más or-
szágot utazta be, ismereteket gyűjtött , mellyek sok 
érdekest, buzdítót, intőt, főkép tanulságost foglalnak 
magokban; de hogy illyesmit, valamelly katholikus 
folyóirat' számára beküldene. hogy igy másokkal kö-
zölve, azt hasznos közjóvá tenné, arra nem is gondol-
nak. Miért? Vagy kényelemből, vagy mi legtöbb eset-
ben, akadály az idő' hiánya, vagy egyéb fontos kö-
rülmény. Másik , lelkipásztori hivatalkörében szerez 
jelentékeny tapasztalásokat, p. o. a' hittanitás' alkal-
mával az iskolákban, a' betegek' látogatásakor; de 
tovább nem is mennek ám. Folyóirataink mit sem 
közlenek munkálkodásaik szerencsés eredményeiről ; 
's igy sok fölséges anyag elvész lapjainkról, inelly a' 
tudományra nézve minden esetre érdekes, főkép pedig 
igen alkalmas lenne, a' tanuló fiatalság, kezdő lelki-
pásztorok és tanítók' részére előiskolául szolgálni , a 
gyakorlati munkásság' tág mezejéhez. Kiben belösztön 
és kedv van, talál bizonynyal egy-két ihletett órát, 
midőn illyetén tapasztalásait, elmélkedéseit, stb. le-
írhatja, a' mi azon gyakran elhangzott mentegetődzést 
illeti : ,Nincs annyi képességem illy előterjesztések" 
készítésében, hogy valamit gyorsan és könnyen kiál-
líthatnék,' annak fölületessége igen világos. A' mit e' 
tekintetben az ember nem b í r . megszerezheti : 's a' 
tapasztalás bizonyosan megmutatná, hogy egy-két kí-
sérlet után sikerülne biz az. Különben meg nem is 
olly sok kísérletre van itt szükség. miután nyert tu-
dományos kiképzettsége által mindenki elegendő ké-
pességet szerez a r ra , hogy tapasztalatait és gondola-
tait értelmesen leírja. Egy harmadik városban, vagy 
falun lakik, 's olly események- és körülményeknek 
szemlélője, mellyek' közléséből sokan nagy hasznot 
húznának ; legalább is igen alkalmas adatokat adná-
nak a' kor' jellemrajzához (a' mit az illy lapok szinte 
festeni akarnak). Milly hamar lehetne illy tárgyak 
fölött egy-egy értesítő czikket irni. De ez természete-
sen egy kis időt, és fáradságot kiván , 's némellyik 
egyikét sem akarja rászánni. Inkább tűr ik , hogy a' 
katholikus lap, melly természetesen csak akkor hathat 
sokoldalról áldólag, ha dolgozatokkal minden részről 
buzgón támogattatik, hiányt szenvedjen, 's egyéb la-
pokból utánnyoinatokat tegyen ; minthogy egy vagy 
másfél óráig üljenek, 's a' katholikus lapba egy czik-
ket írnának. Nem törődnek vele, ha a' kath. lapok 
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tartalmukra nézve szegények vagy gazdagok ; átalában 
csak igen kevesen járatják azokat. 'S ha valaki ötöd, 
hatod magával tart is illy lapot, legfölebb is az itészet' 
magas székébe ül föl, 's mustrálgatja onnét a' czikke-
ket, mellyek nem egészen inyére iratvák. A' birálga-
tás igen könnyű, 's nem egynek kellemes dolog. Csak 
egy kis iskolai bölcseséggel kell birni, sok Ítélet épen 
nem kell hozzá, 's nagy fáradságba semmi esetre sem 
kerül, miután arról nem gondolkodnak , hogy jobbat 
kellene irni, és hogy az illv kritizálgatás igen-igen egy-
szerű, és fáradság nélküli munka. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

(II á 1 a n y i 1 a t k o z a t.) Putnok, télelőhó' 10. Minél 
kitűnőbb fény lengi körül azt, ki velünk érezteti jótékony-
sága' nemes gyümölcseit, annál édesebb örömérzet, 's hó-
dolóbb készség ragadja meg lelkünket a' magas jótevő 
iránti kegyelet' hálaadóját leróni. Illy érzülettel eltelve adá 
tudtára mult vasárnapon a' sz. helyről köztiszteletben ál-
ló buzgó lelkészünk szép számmal egybesereglett híveinek 
ama' jótékonyságot, mellyel főm. herczeg-primás Scitov-
szky János ur valamint minden egyéb, ugy az egyházi öl-
tönyök' dolgában is mostohán ellátott templomunkat egy 
szép misemondó ruhával megajándékozni, 's Pécsről ide 
szállíttatni kegyeskedett ; ihletteljes szavakban hivá föl 
az érintett lelkész híveit, hő imáikat, mint háladatosságuk" 
legszebb érzelmi virágát, ő herczegsége' hosszú élete- 's 
áldástforrásozó kormányzataért küldeni föl az egek' urához. 
Szép volt látni az öröm' könyeit, olly tisztákat, mint a' ten-
gerfenekén termett gyöngy, lepergeni az örömtől áradozó 
hivek' szemeiből ama' nagy név' említésénél, mellyhez 
egész megyénk, de különösen városunk' kath. közönsége 
édes emlékeket csatol; mert hiszen kell-e említenem, hogy 
a' helybeli egyház szinte a' magas jótevőnek köszöni lé-
telét V E' tény, valamint annak tudása, miként a' távolban 
sem felejtkezett meg országunk' mélyen tisztelt primása e' 
város' lakóiról, kettős öröm- 's hálaérzetet keltett szivünk-
ben. annál inkább, mert olly körülményekben kegyeskedett 
rólunk megemlékezni, mellyekben apostoli tevékenységét 
az egyházi ügyek' rendezése 's kormánya egészben igény-
lik. Igen e' tény önkénytelenül erősiti meg keblünkben a' 
hitet, miként ő ,a' nagyratermett áldozatokban él.'A'jótéte-
mény' meghálálására nem vésheti ugyan e' város' kath. 
népe márványtáblába hálaadóját, de szivébe irja halhat-
lanul ó herczegsége' emlékét, 's tudván, hogy a' szivliála 
nem tényhála ugyan, de nincs nemesb 's forróbb nála: va-
lamint egy részről édes kötelességének ismerte a' jótéte-
ményt legmélyebb hódolata- 's hálaadójával alólirt által 
közzétenni, ugy más részről nem szünendik meg kérni az 
Istent, miként a' magas jótevőt a' magyar egyház' élén, 
mellyen olly renditlen bajnoknak ismerjük, 's mellyre apos-
toli jelleménél fogva olly érdemes, sokáig üdvezelhessük. 

J a s z ó v i t s S o m a . 
Kassai megyéből. Péchujfalván, decemberben. Leir-

hatlan azon lelki öröm, mellyel ft. Marczényi Mátyás, tiszt. 

kanonok- és theol. tanárnak a' kassai tankerület" es. kír-
főigazgatójáva lett kegyelmes kineveztetése' hallatára ére-
zénk. Illy 's ezekhez hasonló kinevezések által eléggé ta-
núsítja ő es. k. felségének kormánya, mikép kormánylatá-
nak egészen más alapot vetett , annak más iránytűt vá-
laszta mint volt hitetlen forradalmi kormányunk. Kü-
lönösen mi tanodáinkat illeti, egy illy férfiúnak, mint Mar-
czényink. neve is elég biztosíték arra, hogy tanodáink 
ex professo hitetlenek , nem csak , de rossz szelle-
műek 's erkölcstelenek, mi a' hitetlenséggel jár, sem le-
hetnek ; hisz azon pillanatban, meg vagyunk győződve, 
mellybena'katholika hit'alapján tenyésző, vallásilag-erköl-
csös szigorú nevelésnek csak egy betűje, az ezzel ellentét-
ben álló szabályok által megsértetnék, Marczényink, kit 
dicsekedve mondunk miénknek, a' lámpással keresendő 
vallásos férfiú, többé nem igazgató. Örömmel venném tolla-
mat ez alkalommal kezembe, hogy e' férfiút a' t. olvasó 
közönséggel megismertessem. l)e fájdalom ! részint gyen-
geségem' öntudata, részint 's főleg főigazgatónk' páratlan 
szerénysége eltilt attól ; igen, félek nehogy a' titok' leple 
alatt működni 's maradni szerető, 's keresztény alázatos-
ságu papot hívatlan föltolakodásommal megsértsem. Elég 
legyen e' részben annyit megjegyeznem, mikép e' férfiúnak 
már ifjú élete erkölcsökkel tündöklő lévén, most ő pályája' 
munkabíró delén, ugy szólván, maga a' testesült erény. 
Hisz álljatok elő ti kassai polgárok! kik a' legbuzgóbb 
áhitattai fölajánlott sz. mise' áldozatán annyiszor épülte-
tek ; álljatok elő ti ajtatos férfiak s nők, kik mértföldeknyi 
távolra küldöttetek az alázatos szivü és tökéletes lelkű 
Melchisedechi pap után, egyedül tőle akarván bűneitek' 
meggyónása- 's azok feletti vezekléstekkor a' metsző, ve-
lőkig ható, de egyszersmind vigaszt nyújtó 's bünhödésre 
késztető élő igéket hallani. Álljatok elő megyénk' ifjabb 
papjai, kik szerencsések voltatok a' lángbuzgalmu tanító' 
értelmes, tiszta indokoláson épült, hitből kifolyó 's életé-
vel megerősített orénytanának arany szabályait hallgatni ; 
kik a' falak közt az erénytanitót, azokon kivül az erény-
gyakorlót választhattátok életetek' tökéletesítésének pél-
dányául ; kik szerencsések voltatok általa istenes buzga-
lommal vezérlett lelki gyakorlatok által készülni az egy-
házi rend' elfogadására; kik előtt tudvák a' nagy férfiúnak 
éj- és nappali fáradhatlan munkálatai, igazságos lelkülete, 
e' megyének tett megbocsülhetlen szolgálatai, megelőző 
alázatossága, kötelező leereszkedése,jótékonysága: kik lát-
tátok. hogy semmi szerencsétlenség, semmi veszedelem, 
semmi viszály nem vala képes összehúzni, ártatlanságot 's 
Isten iránti odaengedest hirdető nyilt homloka' redőzetét, 
álljatok elő mondom, s igazoljátok gyenge szavamat. **) 
Illy igazgató' erélyes működésétől csak áldást várhatunk; 
mi legalább az ifjúság' erényes neveltetésére nézve nyere-
ménynek tartjuk ft. Marczényi Mátyás kanonok urnák 
iménti kineveztetését. Nagy várakozással nézünk azon pil-
lanat elé, mellyben szerencsések leszünk egyházi székhe-
lyünk' vaticánjában ismét apostoli buzgalmu főpásztort 
tisztelhetni Ha a' szállongó hir valósul, ugy mi boldogok-
nak fogjuk magunkat hirdetni az emberek közt, hogy olly 
főpásztor' szárnyai alatt munkálhatjuk Krisztus' nyájának 
üdvét, és hirdethetjük a' megfeszített, 's egyedül üdvét 

Bár mindenütt. L. a' bécsi levelet a' mult évi utolsó számban. 
Szerk. 

e e ) Mi saját tapasztalásunk után is örömest adjuk mindehhez 
megerősítésünket. Szepességen szinte hasonló ludományu, 
buzgósága és tiszteletben álló férfiú, tudnillik az iglói ft . plé-
bános ur állíttatott az iskolák' élére. Szerk. 
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osztó Krisztust, ki főpásztori tulajdonainál fogva ez or-
szág' minden részeiben eléggé ismeretes. V. K. 

G y ő r , dec. 26. Ma olvastatott föl a' legújabban ke-
gyelmesen adományozott birodalmi alkotmány. Reggeli 8 
örakor a' székesegyházban ünnepélyes sz.-mise-áldozat után 
nt. Tarcsay Ferencz hittudományi tanár rövid, de velős 
egyházi magyar beszédében íigyelmezteté a' hatóságokon 
kiviil nagy számmal összesereglett buzgó közönséget a' 
fölolvasandó birodalmi alkotmányra, ,melly által kívánja 
minden alattvalóinak földi boldogságukat eszközölni a' 
legjobb fejedelem. De valamint/ ugy mond továbbá a' 
szónok, ,akaratunk' szabadságánál fogva még az Isten sem 
üdvezit bennünket magunk közremunkálása nélkül : ugy 
a' legjobb törvény, a' legszeretőbb szivbôl kiáradó alkot-
mány sem boldogíthat bennünket magunk' közremunkálása 
nélkül. Azért szükséges részünkről a' törvények iránti fiúi 
engedelmesség, erre pedig a' fölség' forró szeretete, irán-
tai bizalom, és, mint a' nagy apostol tanítja, érette való 
buzgó imádság.' Ezután a' jelen volt egyházi, katonai 's 
minden egyéb hatóságok a' városház' teremébe vonultak, 
hol először magyar, 's aztán német nyelven ment véghez 
az alkotmány' fölolvasása. 

Megyés püspökünk' azon bölcs intézkedését nem tud-
juk nem eléggé dicséretekkel halmozni, miszerint tudnillik 
az Isten' házából minden hirdetéseket, mellyek nem Istent, 
vagy religiot illetik, hanem egyedül politikaiak, a' megye, 
vagy városház' teremébe utal. Úgyis a' szegény kath. egy-
háziak iránt azon iszonyatos ellenszenvet, és egész a' bő-
szültségig vitt gyűlöletet, mellyet főleg a' most lefolyt két 
év alatt valánk kénytelenek keserűen tapasztalni, nem egyéb 
szülte, mint a' politikába való beavatkozás, és a' religio' 
érdekeinek a' polgáriakkali össze-visszakeverése. De va-
lamint ezt mindenki jónak, és a' maga rendén valónak ta-
lálta : ugy ellenben méltán kárhoztatja kiki azon egyhá-
ziak' eljárását, kik Isten tudja, milly érdekektől vezéreltet-
ve, az Istennek házát még most is minden kisszerű piaczi 
hirdetéseknek is menhelyül engedik, csak hogy maguknak 
ez által nymbust, vagy érdemet szerezhessenek. Adjuk meg 
Istennek, mi az Istené, a' császárnak, mi a' császáré, és 
pedig mindegyikét a' maga helyén. A' templom maradjon 
templom, és szolgáljon az Isten' igéjének hirdetésére, a' 
politikaiaknak közzétételére pedig ott a' város- vagy me-
gyeház' tereme. Ezen visszaéléseket a' vad erőszak' kor-
szakában, a' gyászos forradalom' ideje alatt is, csak kár-
hoztatni lehete, annál inkább most, midőn már Isten' sege-
delmével lassankint rendre vergődünk. 

A' városháznál megtörténvén a' fölolv clSclSj jelen-
voltak ismét visszamentek a' székesegyházba, hol ünne-
pélyes „Te Deum"-mal a' sz. misét maga megyés püspö-
künk mutatá be a' mindenek' Urának; az egész ünnepélyt 
pedig nt. Hupka Ferencz egyháztörténet- és jogtanár né-
met nyelven mondott az ünnepélyre alkalmazott beszédé-
vel fejezé be. K o p e c z k y V i d o r . 

Nagy-Várad, decemberhó' 25-kén, 1849-dik évben. 
Mélt. és főtisztelendő b. Bémer László megyés püspök ur, 
az illető polgári hatóság' fölkérésére, az ő es. kir. felsége, 
legkegyelmesebb urunk által engedvényezett birodalmi al-
kotmány' ünnepélyes kihirdetése iránt, kormánya alatt álló 
egyházi megyéjében intézkedni ugy méltóztatott, hogy a' 
birodalmi nagyszerű átalakulás' első munkája is, mindjárt 
azzal, kitől minden jó származik, az élő Istennel kezdessék 
meg ; mert „ha csak Isten nem épiti a' házat, hiában dol-
goznak rajta, kik azt épitik ; ha csak az Isten nem őrzi a' 
várost, hiában vigyáz a' ki őrzi azt ." Ugyan azért püspöki 
hatósága alatt működő minden plébánosnak megyhagyta, 

miként az irás' szavai szerint, mindenekelőtt „hivják össze 
a' gyülekezetet, gyűjtsék egybe a' véneket és a' tartomány' 
minden lakosit, az Urnák 's az Istennek házába, és kiált-
sanak fel az Úrhoz'' (Joel 1.) : hogy a' népek és birodal-
mak' sorsát legbölcsebben vezérlő isteni gondviselés, azon 
magasztos munkát, mellynek szerencsés megoldásától any-
nyi milliók' sorsa, üdve és boldogsága függ, kivánt sikerrel 
koronázza. Egyszersmind ők híveikhez, kiknek sziveihez 
legközelebb állanak, ez ügyre vonatkozó tanulságos beszé-
det tartsanak; 's az ekként előkészített népnek hirdessék 
ki az engedményezett birodalmi alkotmányt. 

Itten, püspöki székvárosunkban, ÍJdvezitőnk' születésé-
nek nagy napján tartatott meg a' birodalmi alkotmány' 
kihirdetésének diszes ünnepe. A' mélt. megyés püspök 
ur' rendeletéből, a' helybeli plébániákból az ajtatos hívek 
nt. lelkipásztoraikkal együtt hivattak meg a' székes-egy-
házba. Hol minden rendű hatóságok, testületek és nagy 
sokaságú hivők' buzgó imái között, maga a' mélt. és 
főtiszt, megyés püspök u r , ünnepélyes egyházi segéd 
disz-szolgálatok' környezete mellett, mutatá be a' vérontás-
nélküli tiszta áldozatot a' kegyelem 's békeség' Urának, 
kinek legyen örök hála és dicsőség : a' földön pedig 
békeség a' jó akaratú embereknek. Ez alkalommal nt. Pau-
lovics Imre szent-széki ülnök ur lépett a' szószékre. Be-
széde' első részében inegmutatá • miként a' született Üd-
vezitő, az egekből aláhozott tanítása által, egészen ujjá 
teremté a' világot. Szent religiojának fényénél , a' világi 
javak, örömek és szenvedések, erkölcs és gonoszság, Isten 
és emberek, ég és föld egészen más szinben tűnnek fel előt-
tünk. Beszéde' második részében a' szószékből felolvasott 
birodalmi alkotmánynak magyar hazánkhozi viszonyait 
fejtegetvén, a' törvények , törvényes fejedelem 's minden 
elöljárók iránt vallásos meggyőződésből eredő tiszteletet 
köté szivünkre. ,Az Istent féljétek , a' királyt tiszteljétek. 
Nincs hatalom, hanem csak az Istentől Engedelmesked-
jetek elöljáróitoknak lelkismeretetekből.' A' nagy számú 
sokaságnak, melly nem a' hatalom' vas pálczájától kény-
szerittetve, hanem vallásos pietásból, melly nem tür erő-
szakoskodást, önkényt sereglett az Ur' házába ; mondom 
azon nagy számú ajtatos sokaságnak arczairól le lehetett 
olvasni, mit szivök rebegett a' Mindenhatóhoz ; ,Istenem ! 
a' te törvényeidet add a' királynak, és igazságodat a'király' 
fiának. ítélni fogja népedet igazsággal, és szegényeidet 
egyenességgel. Igazságot szolgáltat a' nép' nyomorultjai-
nak, megsegíti a' szegények' fiait, de összetöri az erősza-
kost." (Zsolt. 71) A' király' székét lengje körül a' vallá-
sosság, bölcseség, 's a' trónok' erőssége az igazsággal pá-
rosult kegyesség. 

,Lelje népe' boldogságán örömét. 
Hir, szerencse koszorúzza szent fejét.' 

A u s z t r i a . 
A' ,Volksfreund' 31-dik számában figyelmeztette ol-

vasóit a' Francziaországban fenálló dajkáló intézetekre 
CCréches), megemlítette üdves voltukat, 's azon óhajtást 
fejezte ki, bár Bécsben is jönnének létre hasonló vállala-
tok. Megjegyezte ugyanott, miképen ezen ujabb jótékony 
intézetek (Francziaországban az első, Marbeau által alapí-
tott dajkáló intézet 1844. novemb. 14-én nyittatott meg,) 
rövid idő alatt köz méltánylásban és pártfogásban részesül-
tek, és valamint a' martyrképen meghalálozott hős lelkű 
érsek D'Affre Dienes,ugy Sibour a' mostani érsek is azokat 
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magosabb pártfogásukra méltatták. Ujabb tudósítások sze-
rint ezen legelsőben Parisban életre kapott intézetek Fran-
cziaország' több városaiban, sőt Belgiumban is némelly he-
lyeken utánzásra találtak. Parisban jelenleg 14, Brüsselben 
3 illyen intézet van. 

Midőn csak nem régiben a'Paria'Montmartre részében 
lakó szegény nők egy dajkáló intézetnek az ő kerületbeni 
felállításáért könyörögtek, a' hová napi munkájok közben 
kisdedeiket nyugodt szívvel adhassák ; ennek következté-
ben in. é. September' havában hasonló intézet' nyitását az 
irgalmas nők vállalták magukra. Kis ágyakat kéregettek 
össze, saját ágyneműiket adták hozzá; ők egyúttal párt-
fogolok, felvigyázók, és szolgálattevők az általok létreho-
zott intézetben; és bizton reménylhető, hogy a' nevezett 
városrész' összes lakói e' nemes törekvésben őket gyámo-
litandják. Lehet-e a' valódi keresztény szeretetnek szebb 
és magasztosabb példáját képzelni? A' montmartrei daj-
káló intézet már 25-dik a' szajnei megyében. Nantes-ban 
tüstént a' párisi intézet' felállítása után egyetlen családnak 
(Chérot a' neve) bőkezűsége által hozatott létre illy inté-
zet. Brüssel St. Josse-ten- Noudé külvárosában a' mult 
évben megkezdett, 's kisdedóvodával összekapcsolt dajkáló 
intézetnek évi jövedelme, az alapítók' rendes adakozásai 
által 6000 frankra rug. 

Tisztelt olvasóinknak érdekes tudósítással vélünk 
szolgálhatni, ha elmondjuk, hogy már Bécsben is létezik 
hasonló intézet, az egyetlen-egy nem csak az ausztriai bi-
rodalomban. de átalában véve Németországban is. Ezen 
intézet a' ,.Verein zur Aufsicht der Kostkinder" czimü 
egylet által hozatott létre, 's november' 4-én, azaz : ő cs. fen-
ségük Ferencz-Károly főherczeg, és Sófia főherczegasz-
szony' 25 éves házasságuk' ünnepélyének alkalmával nyit-
tatott meg. Az intézet' szállása Breitenfeld, Benno uteza 
73 sz. alatt. Óhajtjuk, hogy ezen vállalat valamint Fran-
cziaország- és Belgiumban, szintúgy a' birodalom' határin 
belől is, hasonló követésre és pártfogásra találjon ! — 
Különösen a' jótékony nő-egylet' tagjait szólítjuk fői az 
említett intézetnek, melly reggeltől estig nyitva áll, meg-
tekintésére , hogy saját szemeikkel győződjenek meg an-
nak czélszerüségéről, és fentartjuk magunknak annak el-
rendezése, és működése iránt a" bővebb tudósítást. 

Németalföld. 
A' németalföldi katholikusok' törvényes szolgasága 

hallgatag Vilmos alatt kezdődött, ki nekik 1581-ben min-
den vallási gyakorlatot megtiltott, 's 1798-ig tartott. Na-
poleon-Lajos király alatt a' reformátusokkal teljes hason-
joggal birtak, később ;izonban minden nyilvános hivatalok-
ból kizárattak, a' mi nem kevés indokul szolgált Belgium' 
elszakadására. 1842-ben jobb jövő kezdődött, melly azon-
ban annyira sem haladott, hogy Holland' éjszaki tartomá-
nyaiban a' lelkipásztorkodás más, mint csak katholikus té-
ritők által kezeltethetnék. Miután mindazáltal a' katholi-
kusok' száma jelentékenyen növekedik : ennek ellenei kü-
lönféle titkos társulatokat alapitának. mellyeknek közös 
törekvése e' haladás' gátlásában központosul, 's mellyek 
közt. h szabadkőmivesek' gyüldéjét ide nem értve, tevé-
kenységéről különösen öt kiemelendő. E' társulatok' elseje 
unitas (egység) nevet visel. Tagjai, mellyeknek nagyobb 
része magas hivataloknál alkalmazott, vagy nagyobb ke-
reskedelmi házak' ügyeit kezeli, hitvallását anyagi hata-
lommal törekedik föntarfani, 's az okért kizárják a' katho-

likusokat pártfogásukból, 's tova tartják minden tekin-
télyes hivataltól. A' második „Keresztényi segély" név 
alatt ismeretes, 's tagjai magokat hetenkénti két centim' 
(1 frt p. p. egy évre) fizetésre kötelezik, czélul tűzve ki : 
a' protestánsoknak atyáiktól hagyományozott kiváltságaikat 
megőrizni, vagyis más szavakkal : a' katholikusok' elnyo-
matását az 1798-diki modorban visszaállítani. 1847-ben 
a' királyi lakban magában 3000 tagot számlált ezen egye-
sület, ezek közt több fő urat. — A' harmadik társulat 
„Tuenda" nevet visel, mi annyit jelent, mint .A' hitvallás' 
védelmére.' Czélja: éjszaki Brabantban, mint majdnem ki-
zárólagosan katholikus népességű vidéken, a' lehetségig sok 
pórtelket, majorságot, rétet habár túlságos áron is össze-
vásárolni, s legott a' katholikus népesség' szivében pro-
testáns községeket, 's lelkészségeket alapítani. — A' ,Bien-
étre' (jóllét) nevű társulat törekvéseit olly inségeskedő 
protestánsok' fülsegélésére irányozza, kik jelét adják azon 
tervüknek, miszerint a' katholika egyházba térni, 's ott vi-
gaszt, meg békét nyerni akarnak. Különös szorgoskodással 
kisérik azon szegény, elárvult, 's vegyes házasságból szü-
letett gyermekeket, kikre az egyház jogot tarthatna. Végre 
a' legtürelmetlenebb, 's lcgcsufabb társulat köztük az, melly 
Philacterium nevet visel, 's melly annyit jelent, mint óv-
szer méreg, bűbáj, 's kórság ellen. A' többi társulatok leg-
alább gyülölségüket palástolni törekednek: ez azonban 
nyilvánosan homlokán hordja, 's minden irataiban nyilvá-
nítja, hogy törekvése nem egyéb, mint párthiveiben a' ka-
tholikusok iránti gyűlöletet megszilárdítani, 's nagyobbitni. 

És a' németalföldi katholikusok az önföntartás és 
megakadályozás' milly eszközét ragadák meg ennek elle-
nében ? Hogy nem lomhák, s aluszékonyok, arról a' szá-
mos hírlapok tanúskodnak, mellyeket védelmükre alkotá-
nak. E' lapok nevei: Az i d ő (le temps) „ É j s z a k i 
B r a b a n t " „ L i m b u r g " , A ' n i m é g u e i l a p . A ' k a -
t h o l i k u s hangok, K a t h o l i k , a' J ö v ő (P avenir)' : 
tehát hét lap egy kis terjedelmű vidéken ! ! Magyarhon, 
Ausztria, 's különösen Bécs' kath. népessége . . . . hol van-
nak az irodalmi erők, mellyeknek itt összeállni, 's a' szent 
igazságot védeni kellene? hol a 'katholikus polgárok, kik 
illy vállalatokról gondoskodnának, vagy ha létlejönnének, 
azokat áldozatokkal megalapítanák, 's elősegítenék? ,Jó 
éjszakát katholikus Bécs, egykori előfal az Izlam' elle-
nében,'megjegyzi a" .Volksfreund.' 

Vegyesek. 
Az ,Oest. .Correspondent' dec. 27-diki számában 

,Prága' alatt ezt olvassuk : .Az örsereg' egy részének a' 
Clementinumbai elszállásolása nem fog megtörténni : c' 
czélra az árvaház és sz. Emmaus' kolostora szereltetnek 
föl.' E' szerint tehát a' kormány Bécsben engedést paran-
csolt volna. És valóban nem tudjuk megfogni, miként jö-
hetett valaki azon gondolatra, hogy béke' idején egy népes 
papnevendéklakba tolakodjék, a' növendékeket, kiknek elöl-
járóik' szeme előtt, tehát collegialiter kell neveltetniek, a' 
városban szétszórni akarja, e' végre nyakra-főre szálláso-
kat kerestessen, nem ügyelve mitsein a' növendékeket 
együtttartani akaró elöljáróság' azon kérésére, hogy az in-
tézetben legalább addig maradhassanak meg , míg tágasabb 
elhelyezési teremekről gondoskodtak. Illyés esetek' fölme-
rülésének alkalmával mindannyiszor eszünkben forog : 
valljon honnan van az, hogy nálunk a' világ már mintegy 
megszokta, a' kath. egyház' tulajdonát ollyanul tekinteni, 
a' melly senkié, avagy inkább közös, melly bői tehát az il-
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lető tulajdonost erőszakos kézzel is kihányni, épen nem is 
lelkismeretben járó dolog. Van Prágában elég üresen álló 
palota, valljon tehát miért nem vették ezeket igénybe, ha 
kellett . . . . 

Nápolyban a' tanulókrai felügyelés négy papból és 
egy rendőri biztosból álló küldöttségre bízatott. Hasonló 

.bizottmányok minden tartományi fővárosokban fognak ala-
kíttatni. Egy tanuló sem kaphat tartózkodási jegyet, ha va-
lamelly lelki testületbe (congregazione di spirito) be nem 
Íratta magát , mellynek gyakorlataiban részt kell vennie. 
Senki sem bocsáttatik visgálathoz akadémiai fokok (bac-
calaureus, licentiatus, doctor) elnyerése végett, ha be nem 
bizonyítja, hogy legalább 8 hónapig látogatta a' lelki tes-
tületet. A' király által megerősített szabályzatban foglalt 
rendeletekhez nem alkalmazkodó tanulók hazájokba fognak 
visszautasittatni a' rendőrség által. — Itt, ugy látszik, is-
merik a' bajt, 's csak a' még inkább rontó félszabályok ég 
és föld között lebegő, 's minden meggyőződést nélkülöző 
rendszerből kibontakozva, azt, a' mit jónak látnak, hisznek 
és tudnak, egészben, következetesen és erélyesen alkal-
mazzák. Adja az ég, hogy az emberek, különösen a' kor-
mányok mindenütt illy következetesek legyenek. 

Poroszhonban e' figyelmet igénylő ezikket közli a' D. 
A. Z. : Azt gondolhatná valaki, hogy mi németek, a' közel 
mult évek, jelesen a' két utolsó' folytában, a' föld' szaba-
dabb országai, Anglia és Amerika mindinkább növekedő 
ismerete' nyomán, már csak ugyan beláttuk, mi légyen sza-
badság, mi nem. Hasztalan ! a' vakság, megigézésnek mond-
hatnók, melly a' németek' szemeit elhomályositá, gyógyit-
hatlannak látszik. Például! ha az éjszakamerikai gyüle-
kezet- 's praesidensnek, vagy az angol felső és alsó ház-
nak a' kormánynyal együtt tetszenék azon iskolákat, mely-
lyeket különféle vallásfelekezetek, presbyterianusok, me-
thodisták, unitáriusok, 'stb. saját költségökön állítottak, 
határozat által közös tanodákká átalakítani : milly vihar 
támadna ebből! Bizonyára legszentebb érdekeiket, val-
lás- és lelkismeretszabadságukat, tulajdonukat látnák sért-
ve, 's panaszolnák. Mi következése lön például Skotziában 
annak, hogy néhány évek előtt a' korona' egyház-patrona-
tusi jogát határtalanul kiterjeszték? A' nagytekintélyű 
Chalmer' vezérlete mellett, azonnal több mint fele a' scott 
egyházi papságnak hivatalától bucsut vőn, a' községek kö-
vették őket, 's kevés évek múlva több mint egy millió tal-
lérnál gyűlt össze, 500 templom épült, 's igy lőn a' szabad 
scott egyház megalapítva. Ez a' valódi szabadságszeretet' 
ténye volt. De mi történik a' németeknél? Az önkényes 
szabadelvüség és liberális zsarnokság megfoszt iskoláinktól, 
és a' status' érdekében azokat Isten nélküli tanodákká ala-
kítja, akadályoztatván ekkép gyermekeinknek hitünkbeni 
neveltetését. És mi? mi azt véljük, hogy a' szabadság' pá-
lyáján nagy előmenetelt tettünk , magunkat a' papok-
nak, a' sötétség' ezen barátinak, igája alól kiszabaditattuk. 
Nem! nem! a' szabadságát féltékenyen őrző amerikai 
nincs, nem nyög a' papi iga alatt : és mégis ha saját pén-
zén épült iskolái elidegenittetnének, szabadságától, gyer-
mekeit atyáitól öröklött hitében neveltetni, megfosztatnék, 
ezt a' leggy aláz atosb, 's elviselhetlen zsarnokságnak tekin-
tené. Ha a' gyermekeket az iskolatulajdonos' vallási elvei 
szerint nevelő tanitó azon iskolából kiűzetnék, 's helyébe 
közö'nyös, szabadelvű tanitó alkalmaztatnék, ki a' gyerme-
kek' vegyes seregét, vagy semmi religióra sem oktatja, vagy 
tulajdon vallási nézeteit, tán szüléik' elveivel épen ellen-
kezőket, reájok tukmálja : a' büszke amerikai talán a' falról 
veszi le inkább fegyverét, 's fiát agyonlövi, sem mint őt az 
előtte kárhozatos elveket hallgatni engedje. Egy-e a' papi 
uralom az iskolatulajdoni joggal, melly szerint gyermekei-

met tulajdon religiomban neveltethetem? Egy-e a' sza-
badság és a' rá erőszakolt közös tanintézet, mellyben a' 
gyermekek az uralkodó oktatási minister' elvei 's nézetei 
szerint neveltetnek, és képeztetnek ? Olly nagy volna tehát 
a' vakság és a' belátás' hiánya, miszerint már a' legegy-
szerűbb viszonyokat sem vagyunk képesek fölfogni ? 'stb . . 

Speyer. Mult évi octoberhó 23 - * 24- és 25-én tarta-
tott itt tiz káplán és plebánoshelyettes' plébánia-pályázati 
visgálata, a' nélkül, liogy a' két első napon valamelly vi-
lági biztos jelen lett volna. Harmadnap a' kormány' két 
tagja megjelenvén, óvást tőnek a' hivatalos bejelentés és 
meghívás'elmulasztása ellen. Bajorhonban mint látszik nem 
akarják az egyházat, azon szabadsággal ékesíteni, mellyet 
a' kor' annyira 's olly parancsolólag igényel, és Poroszhon' 
püspökei olly erőmcgfeszitéssel és erélylyel kivívni töre-
kesznek. Bár egész Némethon' püspökei elismernék, misze-
rint a' félszegség' kora már lejárt, és ők a' vallásszabadság' 
harczára és kivivására hivatvák, 's ennek folytán minden 
erejöket arra használnák, hogy a' Szentlélektől reájok ru-
házott, Isten egyháza' kormányzási hivatalukat minden vi-
lági hatóság' befolyása nélkül teljesíthessék ; és ezt annyi-
val inkább, mivel a' kormány' élére olly statusférfiak ál-
líttatnak, kik a' religiot politikára használják, és ez csak 
ott becses előttök, hol ügyeiknek hasznos. Speyerban óvást 
kellene tenni, és tiltakozni a' püspöki hatóságnak a' világi 
biztosok' megjelenése ellen. De ugy szokott e' világon len-
ni. Megbántás szineltetik, hol „vakmerő fogás" szándokol-
tatik az egyház' joga 's a' kormány biztosította intézmé-
nyek ellen, mellyek csaknem mindenütt hívebben tartatnak 
meg, mint itt, hol az egyházi függetlenség a' legnagyobb 
kezességgel látszik birni. A' tudósító azzal végzi, hogy 
bosszankodását fejezi ki azon férfiú iránt, ki a' pártok' ki-
békítését vállalván magára, azt a' kath. egyház' föláldozá-
sának árán elérni remélli ! ! 

A' szökevény költők Schweizban a' propagandának 
egy nemét látszanak képezni ; legalább eddigelé hét füzet 
jelent meg Schweiz' különféle részeiben, mellyek költőileg 
többet-kevesbet sikerült énekeket tartalmaznak, 's ugyan-
azon tárgyakra, t. i. forradalomra és elesett vértanúira vo-
natkoznak. Itt láthatod festve kegyes olvasó az aljast ne-
mesnek, a' gyávát vitéznek, a' rablás- és gyilkolási diihet 
szabadság- és hazaérzetnek, míg az ellendolgozó párt' 
minden törekvése pokol- és ördögbeli gyanánt rajzoltatik. 
Ezen versezetek között első helyen említendők : ,Todten-
kränze, niedergelegt auf die Gräber unserer Helden' 
Schnauffertól ; és Hoffmann heidelbergi festő ,Rückzug der 
badischen Truppen über den Rhein' czimü költeménye. 
Az arra szükséges pénzt a' gyámolító comité szolgáltatja. 
Valljon mikor fogják már valahára a' nagyhatalmasságok 
a' bűnnek ezen fészkeit szétzavarni? Avagy olly kévéssé 
félthető már a' közbéke' megzavarása, hogy illyes organizalt 
gyilkosbandák veszedelmcsekül sem tekinthetők ? . . . 

Dec. 12-én Schweiz' nemzeti tanácsában Marilley 
püspöknek ügye került tanácskozás alá. Freiburg kanton 
kérvényt adott be, hogy neki a' visszatérés megengedtes-
sék, 's ő püspöki székét elfoglalhassa. Csupán csak kath. 
képviselők szólottak, és pedig katholikusok az elestek' 
pártjából, és katholikusok a' szónak igaz értelmében. Ezek 
már csak azt kívánták, hogy a' püspök' ügye legalább a' 
törvény' rendes menetére utasittassék, de azzal kiabáltat-
tak le, h o g y a ' r o m a i c u r i a S c h w e i z ' p o l g á r i t ö r -
v é n y e i t e l nem i s m e r i ! ! Végtére a' kérvény 75 szó-
val 9 ellen mellőztetett. Nyilvános innen, hogy a' kanto-
nok' fölségiségének megdöntésével, a' katholikus Schweiz 
egészen a' protestáns fél' járma alá került. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI LAP. 
Budapesten, jan. 3. 1850. 4 Másodévi folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden , csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté félévre postán 6; helyben 5 frt p. p. 
Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél (Józseftér, 222. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében. 

T A R T A L O M : Tanári visgálatok. — A' katholikus sajtó' emeléséről. (Folyt.)— Egyházi tudósítások. — Hirfüzér. 

Tanári v isgálatok. '"') 

Ismételve volt már szó e' lapokban az oktatásügy' 
Magyarországoni rendszerezésének szükségéről, nem 
csak, hanem a' tettleges, mielőbbi rendszerezés' életbe-
léptetésének reménye, okadatolt következetességgel, ki 
is fejeztetett. A ' tanodáknak főtényezője, a ' t anár nem 
vétetett még értekezleti anyagul ; pedig a' tanári kartól 
függ minden foganat; benne öszpontosul a' tanodának 
hatásos s ikere, valamint tőle ered a' jótevő befolyás, 
mellyet áldásadólag áraszt és gyakorol a' tanoda az 
életre. A' tárgy fontos, minél fogva kényes is. Ezút -
tal a" tanári alkalmazhatóság teendi értekezésünk' tá r -
gyát, a' mennyiben az oktatás- és nevelésügy' paeda-
gogiai magasb miveltségét czélzó tanodai ujitások és 
átalakítások a' tanári erőket most és ezután igénybe 
veendik, jóakaró felvilágosításokat, tájékozást és elő-
készületi, okadatolt ujmutatásokat akarván eleve adni, 
mennyiben a' kormányilag eddigelé közzé tett kegyel-
mes kibocsátmányokból, szorgalmas 's lelkismeretes 
összitések' segélyével fogalmazhatjuk. 

Ausztriában még mult évi october' 6 -án Z. 
6 3 4 2 . sz. a. kelt a' birodalmi cultusministerium' azon 
a^lanitásügyi reformokat föltételező és megelőző ma-
gas kibocsátványa, mellynek értelménél fogva a' netán 
megürülendő gymnasialis tanszékre, valamint a' csőd-
meghivás, az eredményezett alkalmazás is egyedül 
ideiglenes leendett. Ugyanis az oktatásügyben elma-
radhatlanul bekövetkezendő, de még az időben töké-
letesen meg nem határzott ujitások és javítások egy 
részről nagyobb számú tanári kart veendettek igénybe, 

*) Épen toll alatt volt jelen czikkünk, midőn a' tanári 
alkalmazást megelőző visgát illetőlegjaz állodalmi ke-
rületi tanoda felügyelő' részéről némi irányadó elvek 
nyilváníttattak : sietünk t. olvasóinkat, a' birodalmi 
törvény' nyomán, a' kérdéses visgának részleteivel is 
megismertetni. Sz. A. 

I. Féléo. 

más részről a' tanári jelöltektől, tekintve a' nevelés és 
oktatás' magasb miveltségi fokát, szélesebb kört és 
bokrosb jártasságot követelendettek a' tudomány és 
gyakorlati ismeretek' mezején. Mi czélra nézve, hogy 
azok, kik a' tanodai padok elé érzik magukat hivatva, 
tüzetesen megismerkedhessenek mind a' követelmé-
nyekkel, mellyeket a' ministerium a' tanári jelöltektől, 
a' tanodaügy' boldogitó fölvirágoztatására szükségese-
kül Ítélvén, jogosan megkívánhat, mind pedig a' mód-
dal, melly szerint ezen álladalmi tanárvisga megtörté-
nendik : mult évi augustus' 13-kán egy ideiglenes, a' 
gymnasialis tanszékekrei tanárjelöltek' álladalmi vis-
gáját közelebbről illető törvényt szerkesztett , 's leg-
felsőbb (aug. 23-k i ) jóváhagyás mellett az egész ausz-
triai birodalomra nézve kötelezőleg kibocsátott. 

Az eddigi csődvisgák azon tekintetből voltak 
megrendelve, hogy kitudassék, alkalmas-e a' tanár je-
lölt bizonyos és meghatárzott tanszékre, minek követ-
keztében, valahányszor más, talán magasabb tanszé-
ket akart valamelly, bármi jeles , nagy tudományu 's 
a' paedagogiai gyakorlat ' terén is jártas tanár elnyer-
ni, mindannyiszor egy u j állami csődvisga alá kell-e 
magát vetnie. Nem akarjuk ezen eljárás' fonákságát, 
és a' tanárt ne mondjuk károsan nyomasztó szükkeb-
lüséget az érdemlett itészetszigorral bonczolgatni ; 
annyi bizonyos, hogy legtöbb esetben a' véletlenség-
nek, vagy, mint mondani szoktuk, a' szerencsének ju -
tott a' legbefolyásosb szerep. Ezen czéliránytalan el-
járást az u j törvény akként törekszik megjavi tni , mi-
szerint a' tanárjelölt ne legyen kényszerítve, meg nem 
határzott számú visgát kiállani, hanem ha egy, minden 
illető tanismeretekre kiterjeszkedő, álladalmi visgában 
elegendő tudományos és didaktikai képességet tanú-
sított, előtte meghatárzott fokozatig a' tanári székek 
nyitva álljanak. Ezen egy , minden gymnasialis tan-
szakmányt magában foglaló, álladalmi visga két rész-
re oszlik : irás- és szóbelire. Az irási visga ismét ma-
gában foglal egy, hosszabb idő alatt otthon tudomá-
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nyos források és segédletek' szabad használhatásának 
engedélyezésével, az álladalrailag kinevezendő, visgáló 
bizottmány által kijelölt tudományos értekezést, és ma-
gában foglal egy másik értekezést, mellyet a'tanárjelölt, 
rövidebb idő 's szoros felvigyázat alatt, a' bizottmányi 
visgateremben kidolgozni tartozik. Ilasonlag a' szóbeli 
visga is magában foglalja a' készültséget bármi tan-
tárgy' bármellyik részét kielégitő tanmodorban előad-
hatni, és a' képességet valamelly tanosztályban, tettleg 
mint tanár, működhetni. 

A' ministeriumilag kiadott 's már is legfelsőbb 
helyről megerősített tanrendszertervről eleve azt akar-
juk megjegyezni, hogy a' vallástanon kívül, mellynek 
ügyében még semmi definitiv határozat nem keletke-
zett, három tudományosztály veszi a' tanárok' erejét 
és képességét leginkább igénybe, u. m. a' nyelvészeti, 
a' történelem-földirati, és a' mennyiségtan-termé-
szettudományi. E' három tudományosztályban minden 
gymnasialis tanártól teljes és tökéletes jártasság fog 
követeltetni : ,diess bedarf', miként a' birodalmi mi-
nister' előszava kerekdeden kifejezi, ,als allgemein an-
erkannt, keiner weiteren Motivirung.' 

'S most térjünk át a' részletes követelményekre, 
mellyeket az előttünk fekvő birodalmi törvény' nyo-
mán a' visgabizottmány a' tanárjelöltektől minden 
egyes esetben megkivánand, és a' módokra, mellyek 
szerint alakittatandik meg az álladalmi tanárvisga. 

Olly városokban, mellyek' kebelében egyetemek 
léteznek, álladalmi visgabizottmányok fognak felálli-
tatni. A' hittanárok, nem különben a' rajzolás, irás, 
ének és testgyakorlás' tanárai nem tartoznak e' bizott-
mányok' körébe. Olly tudomány- 's didactikai tapasz-
talat-edzett férfiak' koszorújából alakittatandik pedig 
e' bizottmány, kik a' gymnasialis tanszakmányokat, 
egytől-egyig, uj rendszerezendését vévén tekintetbe, 
tudományos értelemben teljesen képviselhetik. A' bi-
zottmányi tagnak felhatalmazása csupán egy évre ada-
tik, mellynek eltelte Után azonban megujittathatik. 
Egyiket a' bizottmányi tagok közöl a' magas ministe-
rium nevez ki visgabizottmányi igazgatónak, ki a' ta-
nárvisgákon elnökösködik, és a' felsőbb helybeli hiva-
talos irományokat kezeli. E ' visgabizottmány hoz, sza-
vazatképesség nélkül, tartozik még a' helybeli status-
iskolatanácsos, ki a' szóbeli előadáson, nem különben 
a' gyakorlati tanári visgán jelen lenni köteles. 

E' visgabizottmánynyal jön legelső érintkezésbe 
a' tanárjelölt. Ennek benyújtani tartozik : gymnasiu-
mi bizonyítványát, melly őt az egyetemi tanfolyamat-
ra képesité; egyetemi bizonyítványát, mind tüzetes 
tudományosságáról, mind pedig erkölcsi magaviseleté-
ről ; tartózkodási bizonyítványát, ha talán egy vagy 
több év előtt végezte volna el az egyetemi tanfolya-
mot; és sajátkezüleg leirt életrajzát, inellyben lelkis-
meretes őszinteséggel főleg önmivelődésének fokozatos 

iránya, 's választott szaktudományábani képessége 's 
előhaladása részletesen legyen kifejtve, melly életkép-
ben egyszersmind határzott szavakban nyilatkoztassa 
ki, a' gymnasiumnak mellyik osztályában 's milly 
tanszakmányban óhajt alkalmazást nyerni, 's milly 
nyelven véli képesnek magát a' tanításra. Ha az elso-
rolt bizonyítványok' egyikét vagy másikát a' tanárje-
lölt felmutatni nem tudja : az illető ministerium' en-
gedelme nélkül a' tanári visgához nem bocsáttathatik. 

A' követelményeket illetőleg : tartozik a' tanár-
jelölt először összes ismereteinek olly kielégitő tanu-
ságát adni valamelly határzott, ő általa választott 's 
kijelölendő szaktanban, hogy a' visgaeredménynek kö-
vetkeztében azon szaktanban az egész gymnasiumon 
keresztül, bármellyik osztályban, rendes tanárul al-
kalmaztathassék ; és tartozik másodszor összes inivelt-
ségének azon fokát tanusitni, miszerint ebből a' gym-
nasialis tantárgyak' egymás közti viszonya- 's kap-
csolatának helyes és értelmes fölfogását jogosan le-
hessen következtetni. 

A' nyelvészeti szak magában foglalja a' latin és 
görög nyelvet egész kiterjedésben, és e' nyelvek' iro-
dalmát; a' történelem-földirati az egész ismert világ-
nak régi 's ujabb, bárminemű viszonyait 's történetét; 
a' mennyiségtan-természettudományi pedig a' mennyi-
ségekkeli számolást, géptant, természettant és termé-
szetrajzot. (Folyt, köv.) Szabóky Adolf. 

A' katholikus sajtó' emeléséről . 

(Folyt.) 

Egy negyediknek végül, alkalma lenne, holmi 
érdekeset l'rancz iából átfordítani p. o. szentgyakorlati 
beszédeket, értekezéseket, missiókróli tudósításokat, 
de nem teszi azt ; jól tudja, hogy a' sajtó nagy hata-
lom, de nincs kedve a' jó sajtót pártolni és támogatni. 
A' jó ügy' e' langyos barátja hasztalan veszi észre, 
milly mozgékonyság és tevékenység uralkodik a' rosz 
sajtó' részén, ő némán és tétlenül marad, 's avval vi-
gasztalja magát, ,majd írnak mások.' Ha a' kényelem 
és előítélet nem sujtá még egészen földig e' tárgybani 
dicsvágyát; akkor a' hamis alázatosság' bágyadt su-
sogásával altatja el azt, ime, vagy hasonló prózai böl-
csődalt énekelve dicsvágyának : ,Ugyan ki írjon ezen 
ugy is irásmohó korban, melly olly tömegét állítja ki 
a' nyomtatványoknak, hogy azok az egész világot el-
árasztják. Most jobb a' hallgatás : igen, sőt a' hall-
gatás : mesterség.' I)e én félbeszakítom itt e' szen-
de bölcsődalt , 's azt felelem : azoknak épen nem 
mesterség (Kunst) a' hallgatás , kik csak röstek 
lelkök' aknáiba lebocsátkozni , hogy fölhozzák nap-
fényre onnét a' nemes érczeket, miket Isten oda 
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re j te t t , és használatukról számot kérend. Az ily-
lyen emberekben csupa alázatosságból bátorság nincs.' 
így is mentegetődznek : Horácz azt mondja : nonum 
prematur in annum.' Tehát vagy valami igen jeleset, 
vagy semmit. Válaszunk : Senki sem tiltja, hogy va-
lami jeleset alkoss, 's nem gátol müvedet nonum pre-
mere in annum, a' mennyiben szorosan tudományos, 
vagy egyébkint nehéz tárgyhoz fognál. De legalább 
hozzá kellene valami jeles, fontoshoz fognod, különben 
nem készithetsz el egyebet, mint dologkerülésed' néma 
bizonyítványát. ' Mások továbbá azt vélik ; szolgálhat 
valaki a' jó ügynek a' nélkül hogy irna, a' tett a' leg-
főbb. Az apostolok sem az írásban helyzék főere-
jöket. ' Erre azt felelem : ,Mindenesetre a' tett legfőbb. 
Azonban Isten' országának terjesztésére olly sok a' 
teendő , hogy azt e' szóba ,tett ' foglalni nem lehet ; 
hanem helyébe e' szót kell használni ; ,tevékenység' 
's e' szó bizonynyal magába foglalja azon kötelessé-
get is, hogy a' jó sajtót dolgozatokkal pártoljuk. A' 
mi az apostolokat i l leti , igaz, hogy ők jobbára szóval 
tanítottak, de bezzeg milly jó , hogy evangéliumokat, 
és leveleket is irtak , 's nem mondták azt, mint, né-
inellyek, hiszen az irást mások is megtehetik.' Egyi-
ket meg kell tenni, és a' másikat el nem mulasztani; 
vagy máskép mondva : minden utat járdalni kell, 
melly a' hivőknek épülésére, oltalmára, vigasztalására, 
tanulságára vezet, legyen az a ' tet t , vagy szó- és Írás-
beli tanítás' u t j a , Isten' buzgó szolgájának mindent 
szorgalmatosan fel kell használni Ura' dicsőségének 
emelésére. Milly jeles védiratokat mutatnak föl az 
első és utóbbi századok ! Ma is áldjuk a' szent férfia-
kat, kik illy müveket írtak. Igen , az üdvóhajtó em-
beriség örökké áldandja őket ; mert irományaik most 
is szólnak, prédikálnak helyettök, 's folyvást vetik a' 
magot az örökkévalóságra. Minden kor saját külön 
küzdmódot k ivan; 's az Isten' buzgó harezosa e' sze-
r int választja fegyvereit. Csak annál is inkább alkal-
maztatja magát korának kiizdmódjához , minél örö-
mestebb óhajt ja szivlelését üdvezitőnk' e'mondatának : 
,A' világ' fiai okosabbak a' világosság' fiainál.' Egyéb-
kint is midőn a' katliolikus sajtó* pártolását ajánljuk, 
nem ugy értjük ez t ; hogy minden írni képes, minden 
tudományos foglalkozásra kiszabott időben íróasztalá-
nál üljön, és czikkeket i r jon; a' tárgy, idő és tehetsé-
gek' mértéke szerint történjék az , de az mégis kívá-
natos , hogy az illy egyének legalább is minden két 
hétben, hónapban, vagy két hónapban tegyenek vala-
mi, habár keveset is az egyházi sajtó' részére. 

A' tárgy' kidolgozásánál, és a' dolgozatok' be -
küldésénél a' következőkre kellene ügyelni : 

1 -ször : Kisebb czikkekkel legjobb kezdeni, mert 
azok a' türelmet legkevesbbé fárasztják. E' végre leg-
alkalmasabbak az értesítések, 's kis életképek, jellem-
vonások , 'stb. Mikint kelljen az értesítéseket irni, 

megtanulhatni magából a' lapból, mellyet valaki tart , 
's mellybe irni akar ; az életképekre nézve azonban 
igen jó, ha az ember jeles elbeszélőket vesz mintául, 
például Ilebel' elbeszéléseit a' Rajnai Házibarátban, 
vagy Silbert' legendaszerü iratait. Hetenkint kellene 
valamit, hacsak keveset is d o l g o z n i ; mindig köny-
nyebben menne a' dolog, 's igy az tán , ha az ember 
kedvet kapna, nagyobb czikkekkel is lehet foglalkozni. 
Illyetén dolgozati jeles mintákat találhatni a' ,Katho-
lik' régi és ujabb Sión, Vestermayer' ,Hausfreund'-ja, 
és a' kölni Piusblatt eddig megjelent számaikban. 
Egyszerre nagyobb czikken kezdeni épen nem taná-
csos. 

2-szor : Ha valaki az előadás' bizonyos ágához 
különös kedvet, és képességet vesz észre magában : 
ennek mivelésére fordítsa gondját, 's egyéb czikkek-
kel inkább csak kivételkép foglalkozzék. Természe-
tesen sokkal jobb, ha valaki egynemű, de jeles dol-
gozatokat küld, mint mindenfélét, 's aztán igen kö-
zépszerűt. IIa valamelly helyben többen találkoznak 
jó barátok, kik kedvvel és ügyességgel birnak hasonló 
dolgozatokhoz, válasszanak egy lapot, melly megyé-
jükben, vagy a' szomszédosban jelenik meg, és annak 
küldjék munkáikat. Föl kell aztán a' dolgozatokat a' 
tehetségek, és hajlamok szerint osztani ugy , hogy 
egyik a' levelezést, másik az elbeszélések' kidolgozá-
sát, harmadik a' korkérdések' tárgyalását, negyedik a' 
fordítást vegye á t , 'stb. ; minél jobban rendeztetik 
ezen munkásság, annál többet nyer a' lap, mellynek 
gyámolitására szövetkeztek. E ' terv nem csupán csak 
kigondolt, hanem a' gyakorlati kivitel és tapasztalás 
által is már jónak találtatott. A'dolgozatokat beküldés 
előtt átnézés és megbirálás végett kölcsönösen ki le-
het cserélni. 

3-szor : Nem jó, ha egy valaki ugyan egy időben 
több lapba is dolgozik , mert ez által a' munkásság 
igen szétdaraboltatik, 's a' lapok sem gyámolittatnak 
kellőleg. Azt megtehetik a' különféle lapok , hogy 
óhajtott tökélyességök' végett a' legjelesebbeket egy-
másból kivonatban, vagy utányomatva átvegyék. Csak 
is azon esetben, ha többen szövetkeznének .dolgozó-
társ' egyletbe', lehetne több lapok' egyszerrei gyámoli-
tását helyeselni, 's még ez esetben is állni kellene az 
elvnek, hogy a ' s a j á t megyei l a p , mellyet leginkább 
kell pártolni, nyerje a' legkitűnőbb dolgozatokat. 

Az eddig ajánlottakat csak alkalmazni kell, 's a' 
jó eredményről azonnal meg lehet győződni. Némelly 
pontok' tárgyalásánál szándékosan ereszkedem részle-
tekbe ; elannyira, hogy itt-ott szinte kiskedés' vádjá-
tól tarthatnék ; de én ezt szándékosan 's tudományos 
iskoláinkra különös tekintettel tevém. Ezekben az 

*) Ezt főkép a' folyóirat' dolgozótársainak önképzésök-
re, és gyakorlásukra nézve mondjuk. 

7* 
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írásbeli dolgozatokra , fontosságukat tekintve , igen 
kevés idő és figyelem fordittatik ; ugy , hogy egyné-
mellyik elhagyja az első osztályt a' nélkül, hogy gon-
dolatainak irásbani kifejezésében kielégítő ügyességet 
szerzett volna. Az Írásbeli fogalmazások' tárgyai igen 
gyakran vajmi szerencsétlenül választatnak ott, ugy, 
hogy a' már-már kilépendő fogalmazási gyüjteinény-
kejében talál holmit a' persa háborúról, romai had-
vezérekről , ' s tb . , de azon kérdések' tárgyalásánál, 
mellyek az embert legközelebbről érdeklik, kimond-
hatlanul ügyetlennek árulja el magát. És ped iga 'gym-
nasiuinnak nem a' tudós szoba' szük világához, haneni 
a' közélethez kellene előiskolául szolgálni. A' mi 
azonban legszomoritóbb, az ama' borzasztón közönbös 
szellem, melly Németország' legtöbb gyinnasiumaibaii 
uralkodik. Bizonyos gymnasiumokban, azon esetre, ha 
a' fogalmazási tárgy szabad választásra hagyatik nem 
merném valamellyik növendéknek tanácsolni, hogy a' 
kereszténység' kiterjedéséről, a' papi rend' áldásos 
hatásáról, vagy épen valamelly hitágazatról írjon : 
„Dolgozata bizonynyal nagy nemtetszéssel fogad-
tatnék, 's legtöbbnyire visszautasitatnék.' Olly igen 
beette már közinkbe magát a' paganismus, hogy phi-
lologjaink a' kereszténységet alig állhatják ki. Az ó-
nyelvek' egynémelly tanára képes Trója ' pusztulásá-
nak Virgil, Hector' bucsuzásának Andromachtól, Ho-
rner általi leírásának magyarázatakor könnyekre fa-
kadn i ; ki pedig a' Fölfeszitett' szenvedésein meg sem 
indul, az egyháztól elidegenült, 's a' helyett , hogy az 
ifjúságnak szóval és példával nevelője lenne, annak 
megrontójává válik. Azon nagy számú fiatalok, kik az 
egyetemekben elromlanak, romlásukat legtöbbnyire a' 
közönbös szellemű, 's igen gyakran egyházellenes ta-
nítókkal ellátott tudományos iskoláknak köszönik. 
Szegény kisvárosi és falusi szülök, milly gyakran és 
gyalázatosan inegcsalattok ti legszebb reményeitekben; 
midőn gyermekeiteket, mint jókat és jámborokat, kül-
ditek gymnasiumra, 's mint elromlottokat kapjátok 
vissza, holott azt hittétek, hogy jó kezekre bíztátok 
őket. Legyen a' gymnasiumokban bármilly jeles kath. 
hittanár, ő maga mindent fön nem tarthat, jóvá nem 
tehet, lia a' többi tanár mit sem ér, 's egyenesen el-
lene dolgozik. Avval épen nem vigasztalhatjátok ma-
gatokat, hogy fiatok szorgalmáról és ügyességéről 30 
bizonyítványt hozott haza ; de a' szentséges hitet el-
vesztette ; mert jól tudjátok, mit jelentsenek az irás' 
irne' szavai : „Mit használ, lia valaki az egész világot 
megnyeri is, de lelkének kárát va l l j a?" 

Mert igen sok gymnasiumban épen ugy áll a' 
dolog, mint mondám, nem lehet csudálni, ha az aka-
démiai ifjúság, sőt már hivatalban lévők is olly iszo-
nyú nehéznek találják a' kitűzött irányban irni, 's ha 
e' miatt csak kevésnek van kedve vallási tárgyakat 
kidolgozni, vagy épen a' papi rendbe lépni. Jó Isten, 

milly sok szép remények hiusulnak meg ez uton. Pe-
dig az aratás olly nagy, a' munkás meg nagyon kevés. 
Ugyan azért mind a' felsőbb osztályokbeli gymnasis-
táknak, mindaz akadémiai ifjaknak forrón ajánlanám, 
lépjenek kisebb társulatokba, mellyekben vallási tár-
gyak' kidolgozásában gyakorolják magukat ; és dol-
gozataikat egy, vallási tekintetben bizalmukra érde-
mes férfiú, p. 0. pap által biráltassák meg. Minthogy 
az írásbeli feladványok' kidolgozása a' szellem és é r -
zület' kimivelésének olly lényeges eszköze, bizonynyal 
sokat használand az illy társulatban magát gyakorló 
ifjúnál, ha talán a' vallás' szolgálatába lép, hogy szel-
lemének és érzületének ajtatos irányt ad jon ; a' vissza-
emlékezések pedig egy illy társulatra, mindig az élet' 
legszebbjeihez tartozandnak. Mit im' most javalék, is-
mét az életből vevém, vagyis ollyan, mit a' tapaszta-
lat igen üdvesnek bizonyított be. Szívleljük csak. 
hogy a' toll igen hatalmas fegyver, 's Isten' országá-
nak sok illy harczosra van szüksége. IIa erkölcstelen 
és istentelen emberek' roppant száma sok nyomort 
eszközlött a' sajtó által, nekünk is nagy számban, és 
ugyan csak bátran kell kezet fognunk, hogy az ellen-
séget e' térről leszorítsuk. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Székesfehérvár. Becses lapjainak egyik száma alatt 
rövid vázlatokban állíttatik eló azon, minden jobb érzésű 
előtt még emlékezetben is borzasztó fergeteg, melly a' 
forradalom' idejében Fehérvár fölött elvonulván, annak 
régi dicsőségét nem kevesbé behomályositá, sokakat pedig 
végső pusztulásra juttatott. Talán lesz egykor alkalmunk, 
kivált, ha e' lapok a' forradalom előidézte fájdalom emez 
utóhangjainak helyt engedendnek, kévéssé bővebben érte-
kezni arról, hogy ezen város, melly az ősöktől öröklött 
jámborság- 's vallásos lelkületben magát mindenkor meg-
különböztette, miké]) sodordatott a' haza és egyház' ellen-
ségeinek iszonyú terve által amaz örvénybe, melly jó hire-
's nevétől, legalább egy időre, megfosztotta, 's vagyonából 
kiforgatta. 

Ezen gyászos emlékű időszakban az egyház is mély 
sebeket szenvedett, mert a' forradalmi kormány erőszakos 
rendeletei által a' szentek-szentjébe is betolakodni nem 
iszonyodott, vallási tárgyakban körleveleket bocsátván, 's 
ajtatosságokat rendelvén, 's illykép a' legszentebb dolgokat 
politikai álnok czéljai' kivitelére 's a' népcsábitásra, mind-
addig gonoszul felhasználni nem rettegett, mig önveszé-
lyének örvényébe sülyedett, 's megszégyenülve el nem 
enyészett esztelenségében. Az egyházi rendből itt is töb-
ben, kik visszaborzadva a' forradalom' iszonyatosságától 
abban részt nem venni elég bátrak valának, a' méltatlan 
rágalom, sőt üldöztetés' tárgyaivá lettek. Különösen Farkas 
Ferencz nagyprépost és káptalani helyettes, a' császári 
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seregeknek visszavonulása alkalmával, minthogy már előbb 
ő felségének, herczeg Windischgratznél a' megyei és városi 
kiküldöttséggel egyetemben tett hódolata miatt a' debre-
czeni convent által földönfutóvá 's törvényen kívülivé té-
tetett, 'a a' megmenekülhetés elzáratása végett pedig a' 
határszélek' tisztviselői szoros vigyázatra szóiitattak fel, 
a' méltatlan fenyegetés és üldöztetés elől jókor Ausztriába, 
Badenbe menekült. — Farkas Imre éneklő kanonok, a' 
pártütők ügye iránti részvétlenség miatt a' forradalmi idő-
liavakban ál-levelek 's rettegtető hirek, és személyes sér-
tegetések közt kötéllel is fenyegettetvén, április 25-kén, 
midőn a' császári seregek, több heti itt tartózkodásuk után 
e' városból végképen kivonulának halál' félelme közt az 
úgynevezett Ilosszutemetőig rejtekezve gyalogolt, honnét 
az eleve megrendelt kocsin, több viszontagságokkal küsz-
ködve, tovább folytatá útját. Különösen Sümeghen az ösz-
szecsoportosult néptömegtől feltartóztatva méltatlansággal 
illettetett, 's a'nagyobb veszélytől csak Oszterhueber kerü-
leti szolgabíró' loyalitása által mentetett meg; Körmenden 
pedig a' fenyegető veszélyt csak gyors futás által sikerült 
kikerülhetnie, 's illykép Stájerországba, Fürstenfeldre me-
nekült. 

A' császári seregeknek e' városból az emiitett napon 
történt kivonulása után, a' debreczeni párttal megszökött 
lázitó egyének visszaérkezvén, és e' várost újra forron-
gásba hozván, éjszakának idején Farkas Ferencz nagypré-
post háza szilaj dühösséggel megtámadtatott, ablakjai kö-
vekkel bedobáltattak, és hogy háza ekkor egészen fel nem 
dulatott, csak a' kapuk erősségének lehetett tulajdonitni, 
melly a' megtámadok' erejét felülmulta. Ezen vakmerőség, 
vad üvöltések közt május l - jén ismétmegujittatott. A' há-
zak' falaira korommal akasztófák csináltattak, 's alájok 
ezen és egyéb érdemes férfiak' nevei iratának. A' forra-
dalmi kormány megbizottjainak e' városba történt érkezése 
után pedig az emiitett főegyházi egyének, több másokkal 
együtt falragaszok 's nyilvános lapok által hazaárulóknak 
's törvényen kívülieknek kikiáltatván, javaik azonnal le-
foglaltatni rendeltettek. 

A' forradalom' végvonaglása idejében, a' komáromi 
várból történt kiütés után, a' császári őrsereg kevés időre 
elhagyván a' várost, a' lázitók néhány napig tartó zsarno-
koskodásra itt ismét időt nyertek. Ezen napok elfelejthet-
lenek lesznek Fehérvár előtt, 's a' józanabb nemzedék bi-
zonnyára egykor borzadálylyal fogja emlegetni apái' téve-
déseinek óriási nagyságát ; ekkor ugyanis az úgynevezett 
népboldogitók, elvetemült (gonoszsággal, jégre vezették a' 
népet, melly ön szerencsétlenségén tanulta meg ekkor, hogy 
a' csábitó szónak nem kell hinni, hogy a' népfelkelés nem 
gyermekjáték. De ezen napok egyszersmind ujabb tanusá-
gul szolgáltak arra is, hogy mind az egyházi rendből, mind 
pedig a' városi tisztviselők közül többen, a' törvényes fe-
jedelem iránt kebelükben már előbb is táplált hűséget 
állhatatosan megőrizték, miért Í3 ekkor különösen üldözte-
tés' tárgyaivá lettek. Ugyanis aug. 13-kán reggel az úgy-
nevezett Mednyánszky csapat vad szilajsággal e' városba 
berohanván, számosokat, négy lovas között a' város ut-
czáin hurczolva, összefogdosott, 's a' papnevelő intézetből 
is az említett lovasok által befogatás végett következők 
vétettek űzőbe. — Limbek János papnöveldei hittudomá-
nyi tanitó, ki 13-án reggel jókor megmenekült ugyan, 's 
17-keig egy polgári háznak padlásán elrejtve vala, de a' 
körülmények a' továbbbi rejtekezést biztossá nem tevén, 
I7-kén reggel önkényt előjött, mire azontúl mint fogoly 
letartóztatott, zsebjei megvizsgáltattak, pénze és zsebórája 
elraboltatott, szobája és szekrényeinek kulcsa tőle elvétet-

vén, azok felnyittattak s onnét részint saját, részint pedig 
Kiss Sándor uraság, és Farkas Imre kanonok' részéről 
nála létező pénz, összesen 4105 f. 39 kr. v. elraboltatott, 
ő pedig még azon éjjel Keresztesre , innét Palotára és 
Veszprémbe hurczoltatott, hol Fejérvárott elfogott kéttársa 
golyó által ki is végeztetett. Ó ugyan szabadon haza bo-
csáttatott, de az elrabolt pénz többé vissza nem adatott. — 
Major József papnöveldei aligazgató, aug. 13-kán futással 
menté meg életét, 's két napig a' kukoriczák között lap-
pangni kénytelenittetctt, 's miután holléte nem tudatnék, 
szüleinek lakásán kerestetett, 's éltes anyja durva bánás 's 
kötélleli fenyegetés között fiának kiadatására vagy felfede-
zésére szólittatott, miután pedig ő ezt tenni elhatározott 
állhatatossággal vonakodott, négy lovas között a' város' 
utczáin keresztül a' megye házához hurczoltatott, és be-
tömlöczöztetett. Estve azonban több polgároknak közbe-
vetésére szabadon bocsáttatott. Az emiitett egyházi egyén 
pedig a' kukoriczák közt eltöltött két nap után, aug. 19-
kéig rokoni háznál a' legmélyebb titokban elrejtve vala, 
Ugyanis már előbb a' papnöveldében elrejtett 's táplált cs. 
beteg katonák' ápolása miatt is megtámadtatott, 's durva 
bánásmóddal illettetett. — Pauer János papnöveldei lel-
kiigazgató, az őt üldözve kereső lovasok elől aug. 13-kán 
reggel majd a' papnöveldei épületnek, majd pedig ugyan-
azon intézet' templomának rejtekhelyeire zárkózva menté 
meg magát, midőn itt nyomára nem akadának, a' városban 
is kerestetett ; ő pedig a' fenyegető veszély elől menekü-
lendő éjszakának idején átöltözködve, 's minthogy a' so-
rompók el valának állva, a'szántóföldeken's mellékes uta-
kon a' szőlők között keresett menedéket, onnét tovább bá-
torságosabb helyre menekülendő, szorongatott helyzetéből 
a' cs. seregeknek aug. 19-kén történt visszaérkezése által 
szabadulhatott meg. — Kálmán János székesfejérvár külső 
városi plébános, minthogy a' forradalom' ideje alatt szó-
székről hiveit lelkesíteni elmulasztá, többszer méltatlan 
rágalmak 's gyaláztatásoknak tétetett ki. Miután pedig a' 
forradalmi kormánybiztos' parancsára egy, Komáromvár' 
erősítésére menni szándékozott kőmives legényt, az egy-
házi és polgári törvények' ellenére, jegyesével rögtön ösz-
azeadni vonakodott, Horváth Mihálynak, a' forradalmi cul-
tusministernek az emiitett biztos által feljelentetett, 's ez 
a' szent-székhez küldött szigorú parancsnál fogva öt hiva-
talától elmozdittatni, javadalmától megfosztatni, és a' vá-
ros' területéből 24 óra alatt számiizettetni rendelte. Azon-
ban a' császári seregeknek Győrnél történt győzedelme, 's 
nem sokára Fehérvárra is érkezése őt emez aggasztó álla-
potból szerencsésen kiemelte. 

A' rettegtetés'napjai elmultak ugyan, de azokra visz-
szagondolni borzadály nélkül még most nem lehet. Az egy-
mással homlok-egyenest ellenkező elvek leküzdötték egy-
mást; azon nyilak is, mellyek napjainkban az egyházat 
irányozva zápor gyanánt hullának reá , eltompulva, de 
mégis veszélyt hozva pattantak vissza azokra, kik Is ten ' 
eme remekművét, 's az emberi vágyak'és gondolkozás' 
egyedüli iránytűjét megtámadni nem rettegének. 

Némethon. 
(Éjszaknémet kath. missiók és iskolaházak.) Német-

országi hírlapok az éjszaknémet kath. vallás' állapotára fi-
gyelmeztetnek, 's a' német nemzet' minden katholikusainak 
az éjszaki hitrokonok' fölsegélésének szükségességét raj-
zolják. Ama' protestáns vidékeken letelepedett katholiku-
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sok nagyobb részint kereskedők, kézművesek, határőri 's 
vasút hivatalnokok, 's megházasodott katonák. Ezen szá-
mos, szétszórt katholikusok' számára missiók állíttattak. 
Azonban azok is, kik illy intézetek' körében laknak, nem 
képesek gyermekeiket a' gyakran 10 mértföldre cső kath. 
iskolákba küldeni; a' többiek pedig, kik ez inségeskedő 
missiók' körén kiviil léteznek, nem csak gyermekeik, de 
magok' számára sem szerezhetnek egyházi oktatást. Számos 
kath. gyermekek tehát, zsenge korukban protestáns isko-
lába küldetnek, hol egészen, vagy részben protestánsokká 
lesznek. Ismerek missiókat, igy ir a' ,IIist.-polit. Blätter'-
ben egy pap, mellyek körében ötven-hatvan hasonló isko-
laköteles, katholikus szülék nemzette gyermek futkos az egy-
ház' áldása nélkül, holott ez áldás' öntudata kiirthatlan 
marad a' kath. szivben beoltva a' megmaradt vallás' utolsó 
szikrájáig ! Ezen bármilly nagy elkülönzés 's eldarabolás 
azonban még sem dönthete minden, vallási életet sirba. 
Több atya 's özvegy járul sovárgva a' lelkipásztorhoz, 
kérvén, miszerint gyermekei a' legjobb örökséget elnyer-
hessék, 's ők nyugodva, boldogan hunyhassanak el. Hogy 
hasonló kivánság' ébresztésére milly hatással van a' pro-
testáns üresség 's szakadásainak tényleges szemlélete, 
említeni sem kell . . . „Minél tovább éjszak felé, annál 
apostolibb." 

Azon bizonyosság mellett, hogy a' mag itt jó földbe 
esik, valljon, van-e a' keblében hite 's emberiség iránti sze-
retet' szikráját még megőrzött katholikus, ki részt ne venne 
éjszaknémet rokonainak sorsában, 's nemes érzettel föl nem 
kiáltana : itt segélni kell ! De kit illet a' legközelebb föl-
adat e' segélyhívásra válaszolni? Valljon nem-e a' már 
mindenütt létező kath. egyleteket az összes németszövet-
ségben? Körülbelül két század előtt Fürstenberg Ferdi-
nand padenborni érsek gazdag tőkét hagyományozott e' 
missióknak, mellyekből azok jelenig élnek. Mit azonban ma 
a' gazdagok nem tesznek, azt sokak' ereje megteheti ; meg-
teheti a' kath. egyletek' ereje, 's az különösen Ausztria- és 
Németországban. Az egyletek' főgondját oda keilend fordí-
tani, hogy éjszaki Némethon' bizonyos alkalmas pontjain 
egyes kerületek számára ,missioiskolák' alapíttassanak. 
Ezen intézetek nélkül, mellyek által a' gyermekek a' 
katholikusok' számára megóvatnak, a' missiók czélt nem 
érnek. Az érintett éjszaknémet missióbeli pap' kérelmeit 
's ábráit e' szavakkal zárja : ,Ezen Lázár ajtótok előtt fek-
ve könyörg, el ne utasítsátok őt 's a' latrok közé esett az 
uton, fekszik meztelenre vetkőzve, ugy, hogy alig van 
még rajta egyetlen ép darab, jertek, ápoljátok őt ! 0 , ki nem 
e' földről való volt, 's jőve, hogy nevével mindent lelkesít-
sen, ő mondá : ,a' ki egy illy gyermeket fölkarol, engem 
karol föl.' 

A' ,Ilist.-polit. Blätter' szerkesztősége késznek nyilat-
kozott, az éjszaknémet missioiskolaházak' fölsegélésére ösz-
szegeket szedni, 's a' szedést már meg is kezdé. Kétséget 
nem szenved, hogy Ausztria kath. egyletei is tanácskoz-
mány alá vonandják e' tárgyat ; 's ha ők egy téritő- 's is-
kola missió' föntartását Éjszaknémethon' valamelly kerüle-
tében tehetségök szerint eszközlendik : azon öntudat jutal-
mazandja őket, hogy több gyermeket tartottak meg a' kath. 
egyház' számára, kik később különféle hatáskörökben pél-
dányos éltet élve, a' protestantismus közepette a' kath. hit 
iránti tiszteletet szaporitandják. 

(Badenben. *) Azon hirre, hogy a' Sückingeni érsek, 
és ordftláriatusa' jóváhagyásával missio fog tartatni, és 
pedig a" legelső a' badeni herczegségben, többekkel együtt 

|Vj?0 Egy protestáns által szerkesztet t Karlsruhi lap után. 

magam is elmentein oda azon szándokkal, hogy valahára 
egy intézetet, melly mellett és ellen néhány év óta annyi 
vélemény hozatik fel, saját tapasztalásomból ismerni t a -
nuljak. Azonban már elutazásom előtt előszeretettel visel-
tettem az intézet iránt, részint a' valódi keresztény élet-
módnak sikeres példaadásai végett, mellyeket az elsassi 
missiok' látogatóivali társalgásban nem egyszer vettem 
észre, részint azon ellenséges indulat miatt , mellyet a' 
missioknak bizonyos nemlátogatói azok' irányában tanúsí-
tottak. Nem is kételkedtem soha az iránt, hogy katholikus 
vallású népességünk a' komoly bűnbánó intézetek és lelki 
gyakorlások' szükségét jobban érzi, mint azt némelly tan-
teremekben, és szószékeken velünk elhitetni szeretnék. 
Mindamellett, hogy Säckingenhez közeledtem, bámulnom 
kellett a' mindenfelől érkező zarándokok' sokaságán, és a' 
viseleteknek tarkasága eléggé bizonyitá, hogy azok ámbár 
nyilvános felszólítás sehol sem intéztetett hozzájok, a' 
szomszédságból, és a' távolból, a ' fekete erdő-, rajnavölgy-, 
felvidék-, tengerpart-, Schweiz- és Elsassnak minden ré-
szeiből, magosabb, szintúgy mint alsóbbrendüek, némellyek 
20—30 órányi távolságról is sereglének össze. Sokan a" 
kis vendégszerető városban nem kapván szállást, kényte-
lenittettek a' közel falukban meghálni. Minő különbség 
most, és hat hónap előtt! Ez évnek szomorú tapasztalásai 
után, ugy látszik, számosan, kik különben a' nagyszakállú 
népboldogitók' csalékony szava után indultak, kijózanod-
ván, a' valódi üdvösségnek útjára fogékonyabbakká lőnek. 
'S ugy látszik csakugyan, hogy sokra nézve szükséges volt 
e' tapasztalás, mielőtt a' térítés' működése lehetővé vált ! 

Épen jókor érkezém az esti isteni szolgálathoz, melly-
nek fő alkotó része az utolsó itélet feletti másfélórai be-
széd vala, de a' sürü néptömeg miatt, melly a' pompás fő-
templomnak tágas csarnokát ellepte, **) szerencsésnek tart-
hatám, hogy egy ismerősöm által az orgonához bocsáttat-
tam. Mintegy öt ezer ember gyűlhetett itt össze ajtatos 
csendben, és feszült várakozással. 

Egyszerű 's piperétlen volt az egyház'belseje. Közepett 
magos talapzaton nyugodott az ezüst koporsó sz. Fridolin' 
ereklyéivel, ki, mint a' tartomány' első apostola, 14 század 
előtt a' keresztény vallást ott behozta. A' karnak boltoza-
táról nagy, fénysugárzó kereszt függött ezen egyszerű fel-
írással : ,A' keresztben üdvesség.' Ekképen az elme nem 
lelvén szórakozást, semmi által sem vonatott el a' missio' 
főtárgyától, a' szónoklattól, melly napjában háromszor : az 
első reggeli 9-től 10-ig; a' második délután 2-től 3-ig; a' 
harmadik este 7-től 8-ig felváltva 6 badeni és 2 elsasi 
pap által tartatott. 

A' reggeli és estéli szónoklatok a' legfontosabb lelki 
dolgokról értekeztek : az embernek rendeltetése, és halálá-
ról, lelki üdvére fordítandó gondosságról , a' bűnök' iszo-
nyatossága- és következményeiről, a' halál, utolsó itélet, 
bünbíánás' szükségessége, a' Krisztusbani üdvesség- 's több 
effélékről. A' délutáni beszédek, a' legnépszerűbb tanítási 
alakban, az ifjak, szüzek, 's házastársak' kötelességeit, az 
Isten 10, 's az anyaszentegyház' öt parancsait tárgyalták. 
Az előadások kizárólag a' vallás' körében mozogtak ; po-
litikáról szó sem volt. Az előadott igazságok élesek voltak, 
mint a' kétélű pallos ; de a' szeretet, melly rajtok elömlött, 
enyhítő balzsam vala, és megnyeré magának az üdvesen 
áthatottakat, és sebzetteket. Erről meggyőzhetének min-

* * ) A' templomba mindenki szabadon mehetett. A ki azonban 
kényelem véget t a ' karba akar t j u t n i , világításra szánt 
kis gyer tyát , (mellynek ér téke 6 k ra jezá r t nem haladott 
fe lül) ta r tozot t adni. 



denkit a' gyóntató-székek, mellyek reggeli 2 órától estéli 
9-ig a' töredelmesek által annyira el voltak lepve , liogy 
daczára a' 33-ra menő győntató-atyák' számának , sokan 
napokig várakoztak, mig a' győnásnak szerét tehették. E-
gyetlen-egy napon u. in. pénteken 2200 egyénnél több vette 
magához az Oltári-szentséget. 

Hazánk' különböző vidékeiről, Elsass- és Schweizból 
ide sereglett papok, 's testvéri közremüködésök, mint szin-
te a' népnek szives csatlakozása hozzájok, felkölték ben-
nem a' katholika egyház' egységének gyönyörű eszméit, 
mellyet sorompók, és határjelek megszakítani nem képe-
sek. (Csak egyedül az aargau-i kormányról állíttatik, mi-
szerint papjait a' missióbani részvéttől eltiltotta légyen). 

Az ünnep magasztos egyszerűségében méltóságtel-
jes volt , 's az összegyűlt nép még az isteni szolgálaton 
kivül is olly komoly, áhítatos, és csendes, mintha csak 
egy személyből állott volna. Itt lehetett látni a ' vallás' 
nagyszerű hatalmát ellentétesen számtalan, csupán kül-
ső eszközök' sikeretlenségévcl. A' térítés alatti egyes 
ünnepélyek közül különösen kiemelendők : a' Lipót napi 
ünnepély, midőn a' j e l e n l e v ő s o k a s á g az isteni 
szolgálatot a' fejedelemérti buzgó imádsággal zárta be, 
továbbá a' missio' vége felé a' keresztségbeni szent fo-
gadásnak megújítása , melly alkalommal a' nép ezrenkint 
térdre borulva esküjét a' Megváltónak, az örök dicsőség' ki-
rályának, könnyes szemekkel, fenszóval megújította. Ki 
még missiot nem látott, nem lehet fogalma annak bámu-
landó hatásáról, az ajtatosság' hevéről, a' nép' buzgóságá-
ról, 's számtalan megkövült szívű egyén szembeötlő javu-
lása- és megtéréséről. Bár mind ez tartós és maradandó 
lenne ! 

Főleg az esti órák leendenek feledhetlenek. Midőn az 
éj' óráiban a' fő-egyház tornyairól a' harangok' méltóságos 
kongása hallatszott, 's a' tág03 egyház' fuladásig megtelt, 
midőn az orgona' lágy hangjai összhangzólag zengedeztek, 
mintegy túlvilági dallam, midőn az egyháznak félhomá-
lyában a' kereszt' világa csudásan rezgett, és a' szónok' 
szava egész a' velőkig hatott, midőn az isteni szolgálat 
után a' nép még tovább is, konyezve, az egyház és csalá-
dok' boldogságáért imádkozott, 's az örök hon utáni epedé-
sét szent énekekben öntötte ki, mindez olly újdonság, 's 
még nem tapasztalt dolog volt, melly felett földi lakunknak 
keserű múltjáról, és fanyar jelenéről megfeledkezve, a' kö-
zös elragadtatásban, magam is az ezernyi tömeggel felkiál-
ték : A' keresztben üdvesség. 

A' missio legkevesebbé sem zavartatott meg, a' nép 
kitürő volt az utolsó ünnepélyig, melly halotti miséből ál-
lott, 's az egészet bezárta. 

A' térítés' végeztével a' városi tanács és káptalan 
prépostja a' város' nevében, valamint a' szüzek' társulata 
szülőik, 's az összes ifjúság' nevében bálájokat fejezték ki. 
Badennak összes katholikus népessége pedig az érdemes 
öreg, sz.-széki tanácsos, érseki esperes- és városi lelkész 
báró Widerspach urnák szives köszönetet mondhat, misze-
rint ő vala az első, ki Badenben nem csekély költséggel 
missiot alakított, 's ezáltal egyszersmind sz. Fridolinnak 
e' tartomány első térítőjének emlékezetét a' hivők' lelkében 
felelevenítette. Bár e' szép kezdet hazánk' több részeiben 
is követőkre, találna számosak' lelki üdvére ! 

Ez a' valódi eszköz az igazi előhaladásra, az ember' 
bel életének megújítása a' legczélszerübb reform. Óhajtjuk, 
hogy az e' czélra jó sikerrel irt, és Freiburgban nyomatott 
,Andenken an die erste heilige Mission in Baden' czimü 
munka, minél tágasabb körökbe juthasson el. 

Az ujabb idők' zivatarjainak közepette, mellyek leg-
inkább a' franczia lázadás által segittettek elő, a' belga nép 
hü maradt a' rend- és békéhez, ugy, hogy e' tényben sokan 
ujabb jelét akarák látni a' belga állami rendszer' tökélyé-
nek. E' szerkezet' egyik legjelentékesebb alkatrésze, a' kath. 
egyháznak az állami kötelék' körébeni különös helyzete, 's 
erőteljes izmossága. Ezen egyház a' mechelni érsekség, és 
öt püspökségből áll (Brügge, Gent, Lüttich, Namur, és Jo-
urnal) mellyek az elsőben csak a' rang' előnyeit ismerik el. 
A' püspökök az érsek' elnöklete alatt évenkint gyülekeze-
tet tartanak. Egyedül az egyházi jog' alapelvei által korlá-
tozva, a' szükséges élctmüvcs törvényeket önhatalommal 
bocsátják ki, az összes hivatalos fölügyelést kezelik, az 
egyházi hivatalokat kivétel nélkül osztják el, 's e' fölött 
ezen hivatalok' nagyobb részénél azon joggal is bírnak, 
hogy azokat előbbeni tulajdonosaiktól visszavéve, másokra 
ruházhatják. A' rendes lelkészek, vagy plébánosok, kik 
egyházilag behelyhezvék, 's egyházaiktól csak per által 
elmozdíthatók ; részint helyettesek, kikre csak a' fiok-egy-
házak' káplán-állomásai bizatvák, 's egyházi institutiot nem 
kapnak, ugy, hogy a' püspök' egyszerű akaratára elmozdít-
hatók. A' plébánosok' száma csak 248, az illy helyetteseké 
pedig 2643, miből könnyen átláthatni, mennyire alája van 
vetve az alsóbb papság a' püspökök' hatalmának. 

Az egyházi élet' másik hatalmas rugója a' társadal-
mi jog, vagy is a' szövetkezési szabadság, melly nem csak 
a' szerzetes társadalmaknak nyita szabad tért, de nagyszá-
mú vallási egyleteket is hoza létre, mellyek egyedül az 
egyházi hatóság'jóváhagyására bizvák, miután az állam 
ezekkel épen nem bíbelődik, kivéve ott, hol jogi viszo-
nyokról van szó. Ezeknek iránya majdnem átalánosan gya-
korlati ; 'S 'csak kis része szenteli magát ezen szellemi tár-
sulatoknak a' régi szerzetesrendek' szelleme szerinti visgá-
ló, magába vonult, 's csak Istenhez irányzott életmódra, a 
legnagyobb rész tanítással, 's a' testi 's lelki jólétre való 
szorgoskodással foglalkozik. Az ujon alapított gyüldékben 
a' szerzetes fogadás csak időre 's legfölebb öt évre tétetik. 
Ennek tagjai a' világi papok puszta segédeiül akarnak tar-
tatni, 's e' végből a' papi rendes elöljáróságnak alárendel-
vék, melly törvényeiket, 's főnökeiket megerősíti, 's intéze-
tüket megvisgálja. Miután tehát ők e' szerint a' lelkészek-
kel egy vonalban állanak, 's ugyanazon viszonyban állanak 
a' főpásztorhoz, Istentől nyújtott segédkezet képeznek az 
Ur' hadainak harczolására, miként azt a' püspökök már 
1832-ben kimondák, 's óhajták. A'testületek' ezen gondol-
kozása az, mi által a' püspökök nagy, központosított hatal-
ma föltételeztetik. 

Részletesmsgálat, alá vévén ezen összeköttetéseket, 
a' benczék-, trappisták-, ferencziek-, stb. álló 22 férfi ko-
lostorokon kivül még 14 irgalmas ház létezik; a' keresztény 
iskolák' szerzetesei, mellyeknek a' népre való hatása igen 
nagy, 21 házat töltenek be; a' sz. József szerzetesek, kik 
magasabb rangú ifjak' nevelésére, szánvák, 's kik közt több 
elemi tanítók, 's kézművesek is találtatnak, 7 házban lak-
nak ; azon társulat, melly a' jó cselekedetek' nevét viseli, 's 
mellynek föladata elaggottakat ápolni, szegény iskola, 's 
műhelyeket (ateliers) ellátni, 4 házat számlál; ezenfelül 
vannak még a' kegyelem' anyjáról nevezett szerzetesek 
foglyok, .s betegek' ápolására 'stb. — Azonban 
hatlanul nagyobbak még a' nők'egyletei. MagáJj 
megyében 109 községben 33 illy egylet lét<j 
latok közöl csak nyolez foglalkozik puszta/ 
gálodó élettel ; a' többi mind jótékony czq 
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mellyek közé a' betegápolás és ifjúság' oktatásán kivül 
tébolyodott, törődött agg nök, 's tehetetlen gyermek-ágya-
sok' ápolása, árvák, süketnémák és vakok' nevelése, a' 
dajkaintézetekrei fölügyelés, 's kisdedovó iskolák is so-
rozandók. 

Milly gazdasága az élő erőknek egy kicsiny, 's arány-
lag kevés 4,200,000 lakos között, melly közül protestáns 
csak 16,000, zsidó pedig 30,000! 'S ebből magyarázható 
azon befolyás, mellyet az egyház Belgiumban gyakorol ; 's 
melly tény marad, ha bárinilly szerencsétlenségnek nevez-
tessék is a' humanitáriusok (emberiséget nem szivekben, 
hanem szájokban viselők) által. Az egésznek főtényezője a' 
elerus és egyesületek' tagjainak életműve« összeköttetése 
a' főpásztorral. Ugyanaz parancsol a' betegápolónénak, 's 
iskolanevelőnének, a' ki az áldozár, és lelkész' miheztar-
tási rendét kijelöli. A' legszebb egységgel munkálkodik itt 
közre az egyház' épületén a' rendezett áldozári hivatal, 's 
az inségeskedők' szolgálatára szabadon ajánlkozók' tevé-
kenysége ; 's miután Belgiumban alig van család, mellynek 
egy tagja ne lenne a' papság, vagy az emiitett társulatok' 
sorában, azért mindezen tagok élő, természetes köteléket 
képeznek a' család és egyház között, olly köteléket, melly 
mindenütt kiegyenlitőleg 's közbenjárólag működik. így az 
összes nép' főbb és alacsonyabb osztályaiban bizonyos 
egyház-vallásos élesztőtől van áthatva; 's akár gazdag 
gyümölcsét termi meg ez életcsira a' keresztény életnek, 
akár pedig csak óvólag 'a megvédőleg működik a' vallási 
egykedvűség és vallástalanság' irányában : mindenesetre 
elég erős elhárítani azt, hogy az erkölcsi föloszlás 's rotha-
dás a' nép' velejébe behasson, 's a' társadalmi állapotokat 
gyógyithatlanul elpusztítsa. Hol azonban ezen élesztő, az 
evangeliomi kovász, a' néptömegbe be nem hat, ott a' por-
hadás' anyagai borzasztó módon fognak mutatkozni. 

Hirfüzér. 
A' t. irgalmas szerzetnek, az ausztriai összes-biroda-

lomban létező kórházaiban, 1848-diki novemberhó' 1-től, 
egész 1849-dik évi octoberhó' utójáig, valláskülömbség 
nélkül, 25,607 beteg részesült a' gyógyítás', 's ezt föltétele-
ző jótékonyságokban. Ezek közül Magyarországra 8508 
beteg esik. Az, az Isten' igaz egyháza, mellyben fölülbővel-
kedik a' szeretet. 

IIa valami véletlen akadály közbe nem jő, a' pápa ő 
szentsége Három-királyok' napjára Romában leend. A' hat-
fogatos hintó, melly ő szentségét visszahozandja, a' Quiri-
nálból már útnak indíttatott. A' nápolyi király és királyné 
ő fölségeik' kérelmére a' karácsonyünnepekre még ott ma-
radni igérkezék. Mi szivdobogással nézünk a' pillantatnak 
elébe, melly a' katholikusok' atyját visszaadandja hitök' 
történeti 's örök központjának. 

A' jezuita rend' egyik legkitűnőbb tagja, Grassi An-
tal-József meghalt. Ifjabb korában Oroszország-, Siberia-
és Amerikában működött mint térítő. Ebbeli munkásságá-
nak eredményeit igen kellemetes irodalmi müveiben maga 
irta le. Igazgatója volt a' georgetowni collegiumnak, ké-
sőbb a' turini és nápolyi nemesnevelő-intézetnek, végre a' 
romai propagandának, melly minőségben a' rend' világfő-
nökének oldala mellé állíttatott. 

Nov. 20-án a' nápolyi nemzeti zsinat összeült. 
A' lombardiai püspökök Mailandban szándékoznak 

összeülni nemzeti zsinat' tartása végett. Mint irják, ezen 
zsinat' tárgyai volnának: A' jezuiták' rendének egész Lom-

bardiában visszaállítása; az egyháznak az álladalomtól 
függetlenítése; a' placetum' eltörlése; a' hittanárok' sza-
bad választása, és a" papságnak a' világi bíróság alóli ki-
vétele 'stb. 

Rosmini, kinek két munkája:,Delle cinque piaghe 
délia Santa Chiesa'' és ,La Costituzione seconda la giusti-
tia sociale! legújabban az indexbe került, mint a' gyüleke-
zet mondja, az Ítéletnek magát dicséretesen vetette alá , 's 
tévelyeit visszavonta. Hát Hirscher ? Ó kárhoztatott mun-
kájához még,Erläuterung'okat ir, majd meglátjuk micsodás 
szellemben. 

K ö n y v h i r d e t é s . 
Hartleben Konrad Adolf pesti könyvkereskedésében, 

és Emich Gusztávnál kaphatók, 's általuk minden könyv-
árusnál megrendelhetők, valamint a' szerzőnél is : 

„Az egyházi rend' érdeme Magyarország'történetében. 
Árpádok' időszakától korunkig. Jutalmazott pályamunka. 
Irta Pauer János a' székes-fejérvári papnevelő-intézetben 
lelkiigazgató." 1848. 8-rct. XVI. és 518 lap. Ára : kötve 
2 frt p. p. 

A' Székesfejérvárott fölfedezett királyi sírboltról. (Ké-
pekkel.) Irta Pauer János. Székesfejérvárott 1849. 8. rész 
34. lap. Ára, kötve : 6 kr. pengő. 

Szerző jelen munkában történetét adja elö azon neve-
zetes eseménynek : mikép fedeztetett fel Székesfejérvárott 
egy királyi sírbolt ; a' püspöki lak' jobb szárnyának keletre 
néző részén, t. i. hol egykor a' szent István által épített 
roppant basilica állott, az artesi kút javíttatván, ásás köz-
ben a' munkások töredék-o3zlopokra, és nagy kőtáblákra 
akadtak. A' kut körüli munkának bevégeztével az ásatas 
tovább folytattatván, végre egy márvány-koporsóra akad-
tak, melly 1848 dec. 5-kén felnyittatván, abban egy ki-
rálynénak tetemei találtattak. Ezen eset nagyobb figyelmet 
gerjesztvén, a' városi elöljáróság által felsőbb helyre felje-
lentetett, az ásatás pedig egy időre felfüggesztetett ; midőn 
pedig később az előbbi koporsó mellett létező szinte már-
vány-koporsóról a' düledék- föld és goth-izlésü omladék 
kövek elhányattattak, egy másik koporsó ismét felnyitta-
tott, és abban a' magyar nemzet egykori királyának csont-
váza vala, a csontok között pedig a' királyi ékszerek he-
vertek, mert ezeken kivül, a' mit csak az idő megemészthe-
tett, mindent megemésztett. Mivel pedig a' sírban semmi 
irás, vésés, vagy ismertető jel nem találtatott a' vélemé-
nyek többfelé ágaznak: ki lehetett azon király és melly kor-
ból való? Ez nyújtott okot a' fönebbiértekezésnek Írására, 
holszerző szól, a) a' fölfedezettkir. sírboltról; továbbá a' tár-
gyal összefűggőleg Fejérvár némelly nevezetességéről kü-
lönösen : b) melly város volt hajdan a' helyen, hol Fejérvár 
vagyon ? c) ki adott okot Fejérvár' építésére 's ki épité azt; 
d) sz. István által épitett basilicának ékességéről ; e) Kirá-
lyaink közül hányan 's kik koronáztattak ; f) 's hányan 's 
kik temettettek el Fejérvárott; g) A' fölfedezett sir, melly 
korból lehet, és h) mellyik királyunk' tetemeit rejtette ma-
gában! — 

Szerzőnek okokkal támogatott véleménye az , hogy a' 
fölfedezett sirbolt III. Béla király' tetemeit rejtette magá-
ban, ki 1196-ban halt meg, 's Fejérvárott temettetett el; 
's igy ezen sir, a' fölötte elvonult számos viharok között 
csendes és háboritlan nyugalomban 652 évig, 7 hónap és 
11 napig volt a' föld gyomrában. — Különös, hogy épen 
a' forradalmi időszakban jött a' napvilágra, mintegy feddő-
leg a' nemzet' hűtlenségét, 's iszonyú tévedését. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 



RELIGIO. 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI LAP. 

Budapesten, jan. 6. 1850. 3 . Másodévi folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az elöBzetési dij értté félévre postán 6; helyben 5 frt p. p. 
Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél (Józseftér, 222. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében. 

T A R T A L O M : Tanári visgálatok. (Folyt.) — A' katholikus sajtó' emeléséről. (Folyt.) — Egyházi tudósítások. — Po-
litikai szemle. — Vegyesek. 

Tanári v i sgálatok. 

(Folyt.) 

Arra, hogy a' tanárjelölt a' nyelvészeti szakban 
a' gymnasiumnak bármellyik osztályában mint rendes 
tanár alkalmaztathassák , nem elégséges a' latin és 
görög nyelvek- 's ezek' irodalmának kiineritő, teljes 
ismerete, és a' latin nyelvet illetőleg, egy latinul ki-
dolgozandó értekezés' correctsége : hanem követeltetik 
e' fölött azon latin és görög remek irók' munkáiban 
való jártasság, kik a' gymnasiuinra nézve előirvák ; 
u. m. : Caesar, L iv ius , Sallustius, Cicero, Tacitus, 
Ovidius , Virgil ius, Horatius ; a' görögben pedig : 
Xenophon, Herodot , Demosthenes' statusbeszédei, 
Platon' kisebb párbeszédei , Homer , Sophokles. A' 
nyelvészeti szakmányhoz járul még a' mythologia, 
álladalmi- 's magán emléktan, ezek' irodalma és tör-
ténete , és a' mértéktan ; ezekben ugyan rendszeres 
tudományos készültség nem követeltetik : mindaz-
által legalább annyi ismereteket tartozik a' tanárjelölt 
kimutatni, mellyekből következtetni lehessen, hogy ő 
az e' nembeli legjobb kutforrásokkal , egy Niebuhr, 
Bökh, Müller' (?!!) irataival megismerkedvén, a' remek 
irók' müveinek magyarázata közt az előforduló, ide-
vágó felvilágosítások' adásában alapos készültséggel 
bir. — Hasonló körű követelményeknek kell eleget 
tenni a' tanárjelöltnek , ha ő egyedül valamelly al-
gymnasiumban kiván alkalmaztatni. Csakhogy Tacitus, 
Virgil ius, Horat ius, Herodot , Demosthenes, Platon, 
Sophocles remek Íróknak müismeretét nélkülözheti. 
A ' nyelvészeti szakmány' körében van még a' tani-
tásnyelvnek minden kifogás nélküli , tökéletes is-
merete. 

A' történelemre nézve, arra, hogy a' tanárjelölt 
azt az összes gymnasiumban rendesen előadhassa, meg-
kívántatik az egyetemes világtörténetek' világos, chro-
nologiai fölfogása, a' kiváló történeti események' egy-

I. Félév. 

más közti pragmatikai összefüggésének és egy más, 
későbbi eseményre netalán előkészitőleg ható viszo-
nyának értelmes magyarázata, valamint a' leghitelesb 
történetírók, oklevelek 's egyéb adatok' pontos tudása. 
E ' körbe tartozik az ó-világ' történelme 's földirata, 
hogy a' remek irók' értelmezésében előforduló magya-
rázati nehézségeket könnyen és óhajtott sikerrel föl-
oldhassa. Leginkább pedig az ausztriai birodalom' 
egyetemes és viszonylatos történetei- 's statistikai is-
mereteiben a' legkimeritőbb jártassággal birjon. A' 
földiratra nézve megkívántatik az egész földnek isme-
rete, természeti tulajdonságai- 's politikai fölosztására 
nézve ; itt is az ausztriai birodalomhoz tartozó tarto-
mányok képezvén a' főrészt. 

A' mennyiségtanból, hogy a' tanárjelölt az egész 
gymnasiumban taníthassa e' szakmányt, megkívánta-
tik alapos ismeret és kivételileg biztos gyakorlat az 
összes elemi mennyiségtanban, mind a 'számtani, mind 
a' mértani szakaszokban ; elegendő készültség az ana-
lytikai mértanban ; a' differentiál-, nem különben az 
elemi integralszámolásban pedig azon foka a' képes-
ségnek, mellynél fogva a' természettani tünemények 
és tételek ezen oldalról is fölvilágosithatók, 's melly 
ismeretképesség szoros összekapcsolatban van az ele-
mi mennyiségtannal. 

A' természettanból megkívántat ik , a' kísérleti 
résznek gyakorlati jártassággal összekapcsolt ismerete, 
valamint a' vegytani főelemek, kiváltkép a' műtani 
vegytan' alkalmazási tudása i s ; továbbá szükséges a' 
szorosan tudományos természet tan, 's az ezzel kap-
csolatban lévő elemi csillagászat és mathematikai föld-
leírás-

A' természettörténetből követeltetik a' tanár je-
lölttől, a' természeti három ország' azon productumaL 
nak teljes ismerete, mellyek a' társadalmi életben fon . 
tos használatuak, vagy mellyek valamelly kiváló tu_ 
lajdonságuknál fogva figyelemre mél tók, vagy pedig 
mellyek nálunk nagyobb számuknál fogva ismeretes. 
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bek. A' jelöltnek kötelessége, az illyneniü, eleibe 
tett természettesteket megismerni, 's megnevezni. Fi-
gyelembe veendők még a' következő, ajánló követel-
mények : a' régibb és ujabb, átalános elterjedést nyert 
természetrajzi rendszereknek alapos ismerete ; a' nö-
vény- és állattani anatómia és physiologia' legfonto-
sabb tételeinek tudása, a' növények és állatok' geo-
graphiai elterjedése, és főleg azon eredményadatok' is-
merete, mellyek az emberi és állati testszerkezet' ösz-
szehasonlitásából származnak ; végre a' geologiából a' 
legfőbb állitmányok 's az ezeken alapuló tünemények. 

Hogy a' tanárjelölt az elfogadott 's megalapított 
tanitási nyelvet taníthassa, ennek grammatikai isme-
retén kívül, még összes irodalmábani kitűnő képes-
ség és jártasság is szükséges. 

A' bölcsészettanból a' logika-, psychologia-, er-
kölcs- és neveléstanban legalább annyi otthonosságot 
tartozik a' tanárjelölt kimutatni, hogy ezen ismeretei 
foganatigérő befolyásuak lehessenek összes iniveltsé-
gére, valamint paedagogiai működéseire is. Azon szak-
tanár azonban, ki a' gymnasium' legfelsőbb osztályai-
ban az elemi bölcsészetet előadandja,ezen főnebb em-
lített elemi ismereteken kivül, tudni tartozik a' böl-
csészettan' történetét ; továbbá elegendő jártassággal 
kell birnia valamelly régi, vagy ujabb bölcsészeti 
rendszerben; végre képessége legyen az alaki gondol-
kozástan és gyakorlati lélektan' főbb tételeit sikerrel 
taníthatni. 

E' tanszakmányok azok , mellyekből kivétel 
nélkül minden tanárjelölt az előirt visgának magát 
alávetni köteles, még akkor is, ha egy vagy másik e' 
tudományok közül nem tartozik is az általa választott 
tanszakmányhoz, és ezen kivül a' többinek nyilvá-
nos előadására fölhatalmazást elnyerni nem is törek-
szik. Mert lehetendnek körülmények, hogy ő mint 
szaktanár, rendes szakmányán kívül más tantárgyak-
ban is alkalmaztassák ; 's épen e' tanárvisgának fela-
data, eleve meghatározni, valljon mellyik szakinány-
ban nyerhessen rendkivülileg és ideiglenesen alkal-
mazást. 

A' tanárvisgáról az általunk használt birodalmi 
törvény' 10. §. 3-dik poutja azon tájékozó utmutatást 
nyújtja, miszerint az egyes szakokban , nem követel-
tetvén olly annyira részletes ismeretek (Detailkennt-
niss), a' legfőbb tekintet arra leend, valljon mennyire 
képes a' jelölt ismereteit sikeresen alkalmazni, 's ren-
des tanszakmányával öszkapcsolatba hozni. 

Következik a' visgának alakja és módja. Ha 
a' tanárjelölt a' követelt bizonyítványokkal ellát-
va, a' bizottmánytól engedelmet nyert a' visgatételre : 
azon esetben két feladványt kap otthoni kidolgozásra. 
E' feladványok' egyike szükségkép azon tanszakmány-
ból legyen választva, mellyre a' jelölt kiválólag al-
kalmaztatni akar, miszerint alkalma legyen ebben is-

mereteinek teljkörét, alaposságát és olvasottságát ki-
tüntetni. Ezen dolgozat azon nyelven iratik, melly a' 
tanintézetben, hol alkalmaztatni folyamodik, tanitási 
nyelvül elfogadtatott. Egyedül az elemi bölcsészetet 
előadó szaktanár tartozik az értekezést latin nyelven 
kidolgozni. A' másik feladvány is meríthető a' szak-
tanból, loleg, ha a' jelöltnek eleve nyilvánított isme-
retköre azt szükségessé teszi : nagyára azonban ezen 
utóbbi feladvány a' bölcsészet, vagy neveléstan' köré-
ből választatandik. E' feladványok' kidolgozására a' 
jelöltnek 6 — 8 héti idő engedtetik. A' kidolgozott ér-
tekezések' benyújtásakor lelkismeretesen köteles elő-
sorolni a' kútfőket, mellyeket dolgozatában használt. 
IIa a' tanárjelölt az általa meghatárzott szakinányban 
netalán már kézikönyvet vagy egyebet sajtó alá adott 
volna, a' visgáló bizottmány' Ítéletétől függ, e' nyom-
tatványt írási beadványul elfogadván, a' követelt ér-
tekezésektől elállani, vagy azokat rendesen követelni. 
A' beadott értekezés' helybenhagyása után, megtudja 
a' jelölt az időt, mellyben a' visgateremben keilend 
hasonló értekezéseket magányban és minden segítség 
nélkül kidolgoznia. Ellenkező esetben, ha t. i. érteke-
zései jóvá nem hagyatnak, más időre, visgaismétlésre 
utasittatik, melly visszautasittatása minden visgabi-
zottmánynyal irányadóul tudatik. Ugyan akkor, mikor 
a' jelölt engedelmet nyer a' visga' folytatására, meg-
tudja egyszersmind szóbeli visgájának határidejét, két 
kísérleti tanelőadásnak anyagát, és az osztályokat, 
mellyekben ez utóbbiakat tartania keilend. 

A' magán-dolgozatok' (Clausur-Arbeiten) mind-
egyikére 12 óra engedtetik, szakadatlan egymásután-
ban, szoros ellenőrködés mellett, azon szakinányból, 
mellyben a' jelölt szaktanárul kineveztetni akar. A! 

philologok latin nyelven kötelesek ezen feladványokat 
kidolgozni: a' többien azon a' nyelven, melly a' gym-
nasiumban, hol alkalmaztatni akarnak, t a n í t á s -
nyelvül vagyon elfogadva. (Vége köv.) 

Szabókv Adolf. 

A' katholikus sajtó' emeléséről . 

(Folyt.) 

Most a' vallási lapok' terjesztéséről szólok. Mit 
erről mondanom kell, kevés szavakba foglalható: 

1-ször : Miután a' tudományos tartalmú vallási 
lapoknak nem rendeltetésök, hogy minden osztályok 
közt terjedjenek, erre nem is kell törekedni. Hanem 
arra kell mind azoknak, kik a' sajtó' hatalmát mél-
tánylani tudják, figyelmöket fordítani, hogy az illy 
lapok jövőben inkább a' szakértők közt terjedjenek. 
Sok helyt vannak husz-harmincz pap- és világiból álló 
olvasóegyletek, mellyek több lapot is járatnak, de 
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csak egy példányban. Ez két ío bajjal jár. Elsőben is 
a' lapok' köröztetése olly soká tart, hogy egynémelly 
tárgy már elavul, mikor a' lap az utolsó olvasók' ke-
zébe kerül. Másodszor illyképen a' nagyobb folyóira-
tok főn nem állhatnak. Nagyobb folyóiratot nem husz-
harmincz, hanem legfölebb három-négy olvasónak kel-
lene közösen tartani. A' költségek azért évenkint nem 
sokra rúgnának, és a' további önmivelésre, miként a' 
jó ügy' pártolására is, csak kell valamit évenkint 
tenni, ha mégis bizonyos emberek' szép szavai, mely-
lyekkel jó érzelmeiket kürtölik, nem csupa szinlés és 
szemfényvesztés, hanem komoly valóság. E' pontot 
kérem igen igen szivleltetni. E' jó ügyhez, ha azt 
óhajtjuk, hogy Isten' tenyészetet adjon neki, egész lé-
lekkel, és ha szükség, föláldozással is kell csatlakoz-
nunk. Ha az, hogy nagyobb folyóiratot, husz-har-
mincz helyett, öt-hat részvényes járasson, önkint nem 
menne, lépjen föl egy buzgó pap, kinek a' kath. sajtó' 
fölvirágzása különösen szivén fekszik, 's törekedjék 
paptársait látogatásai, vagy ha távolabb laknának, le-
velei által erre birni ; sőt nem lehetne-e a' káptalani, 
vagy papi tanácskozmányok (coronák) alkalmával ha-
sonló indítványokat tenni, és határozattá emelni?! 
Jobbra kell e' dolognak fordulni, pedig minélelébb, 
máskép félnünk lehet, hogy az irodalmi élet, melly 
nálunk ugy is rossz karban áll, rövid időn egészen 
kialszik, 's egy ébresztő eszközzel, a' szellemi ébren-
ség' iontartására megint többet keilend nélkülöznünk. 
(Boldog Isten ! ha Németországban is kell e' miatt pa-
naszt emelni, mit mondjunk mi hazánkban, hol a' vi-
lágiak egyátalán semmi rokonszenvvel sem voltak 
idáig vallási lapjaink iránt ; a' papság' kebeléből pedig 
szégyen, és fájdalom ! számosan vannak, kik a' val-
lási lapokat alig ismerik nevökről ; annál pedig, 
hogy járatnák, olvasnák 's dolgozataikkal gyáinolit-
nák, kisebb gondjukat is nagyobbnak tartják. Nálunk 
valóban jobbra kell fordulni a' dolognak, különben 
nem csak egyházi irodalmunk szunnyad el, hanem 
egész tudományos és szellemi életünk annyira elzsib-
badand, hogy életnek csak gúnyolni is alig lehetend. 
így panaszkodik a' forditó.) 

2-szor : A' mi a' nép' számára kiadott vallási 
lapokat (vasárnapi lapokat) illeti, mellyeknek fölada-
tuk, a' nép' keresztény szellemű fölviditása, tanitása, 
buzditása és jóra intése, ezeket a' lehetőségig kell ter-
jeszteni. Nyilvános, hogy legtöbb helyt e' pontban is 
igen kevés történt; jobban csak a' véletlenre hagyatik 
az egész, 's egy-két példány' elszerzésével megelé-
gesznek. Ha meggondolom, milly igen alkalmasok az 
illy vasárnapi, vagy vallásos néplapok a' lelkipásztor' 
hatását községére elősegiteni, az isteni igét sok-olda-
lositni, 'Stb. bámulnom kell azon szembeszökő egyked-
vűséget, sőt hanyagságot, mellyet sokan e' pontban 
tanusitnak. Hogy az illy lapoknak kellő hatásuk le-

gyen, kellő számban kell elterjesztetniök, és ez annál 
is szükségesebb, minél inkább törekesznek, a 'nép közt 
elég nagy számban elterjesztett egyéb újságok a' hi-
tetlenség és bün' mérgét terjeszteni. És milly joggal 
mennydöröghet egy pap a' rossz hirlapok ellen, ha 
raj ta nincs, még egy kis áldozattal is, hogy jobb la-
pot szerezzen a' községbe? Bizony csaknem nevet-
ségre méltó az igy buzgólkodó. — Ah ! itt egészen élénk, 
tevékeny életet kell ébreszteni, hacsak a' felelősség' 
terhét nevelni nem akarjuk. Azon idők, midőn a' nép 
csupán jó szellemű naptárát olvasgatá, 's semmi mást, 
elmultak; az iskolák' javításával, az olvasás' jobb 
megtanulásával nőtt az olvasási kedv is ; 's miután e' 
kedv az idő' szüleménye, a' leggonoszabb lelkismeret-
lenség, annak a' népben nem valódi jó táplálékot adni. 
Rajta kellene tehát a' papnak lenni, hogy vagy a' 
helybeli tanító, vagy más jó érzelmű világi' közreha-
tásával illy lapot népe között elterjeszszen ; 's nem 
kellene restelni, e' végett a' fönnevezettek' egyikének 
társaságában, a' helységet egészen személyesen bejár-
ni. Ez által sem méltóságán, sem a' néppeli jó egyet-
értésén csorbát nem ejtene; sőt inkább hivei , ha 
azonnal nem is, utóbb mindenesetre hálásan elismer-
nék buzgalmát, 's épen nem érzenék magukat terhelve 
az ő fölszólítása által, hogy kiki tehetsége szerint j á -
ruljon az ügyhez ; 's ha egyesek a' lapot nem járat-
hatnák, legalább hárman, négyen, öten álljanak ösz-
sze. Más oldalról az illy lapok' szerkesztőinek sem le-
het eléggé szívökre kötni, miszerint lapjoktól minden 
tudományos kelmét, mindent, mi a' népet nem érdekli, 
annak fölfogási körén tulvág, vagy őt ronthatja, eltá-
volítsanak. Sok szerkesztő semmit vagy csak keveset 
ad a' jó keresztény szellemű elbeszélésekre. Bár e' 
fontos ág , melly a' népnél minden egyéb tárgyak 
fölött kedves, ezentúl több figyelemre méltattatnék. 

P o l i t i k a i l a p o k . Mint fönebb a' vallási lapok' 
tárgyában tevők, ugy itt is, a' politikai lapokat ille-
tőleg, kettőt emelünk ki : dolgozótársak' szerzését, és 
a' lap' elterjesztését. Mi a' dolgozótársakat illeti, itt 
is sokat könnyít a' munkán annak rendezése ; sőt ez, 
mondhatjuk szükséges is. 

1-ször : A' politikai lapoknál részint vezérczik-
kek szükségesek , részint levelezések. Vezérczikkeket 
írni politikai lapokba, nem mindenkinek való , mert 
nem mindenki bir az ahhoz szükséges ismeretekkel. 
Annak, ki vezérczikkeket akar i rn i , nemcsak alapos 
történelmi ismeretekkel kell fölruházva lennie. hanem 
a' fölött szükséges, hogy legkivált ezen tudományok-
ban: nemzeti gazdászat-, iparmű- , hadviselés-, jog-
tan-, földleírás-, (főkép statistika-) természettan- és 
irodalomban is körültekintett légyen egy kissé ; inert 
alig lehet politikai lapba csak egy vezérczikket is irni 
a' nélkül, hogy érintett szakok' egyikébe kitérni ne 
kellene. Itt tehát egyedüleges vallási ismeretek , és 
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érzelmek nem elegendők. Politikai lapot egyátalán 
nem kell egyházi lappá tenni. 'S illyetén vezérczik-
kek politikai lapokban szorosan nein is kívántatnak. 
Ha épen szükségesek lennének, 's vidéki dolgozótagok 
nem küldenének , mindig vannak a' szerkesztőség' 
székhelyén egyketten kézné l , kik a' bajon segítenek. 
A' mi igen sürgetős szükségü, és elmaradhatlan, az a' 
levelezések a' honnak és külföldnek különféle részei-
ből ; 's ebben kath. lapjaink nagy hiányt szenvednek, 
pedig a' mi bününk miatt , mert mit sem teszünk ez 
ügyben. E ' bajon inost segitnünk kell , pedig ép azon 
módon, mint a' vallási lapoknál megjegyeztük, a' mun-
kás erők' rendszeresítése által. Hol olly ismeretdus 
férfin, ki a' kivánatoknak maga minden oldalról meg-
felelne, nem találkozik, ott többnek kell összefogni, 
hogy ezen egyet kipótolják. Egyik p. o. irjon érte-
sítést a' mezők, szőlők' természetéről, a' termesztmé-
nyek' áráról , a' másik a' városi vagy falusi esemé-
nyekről ; a' harmadik az iskolaügybeni változásokról; 
a' negyedik a' művészet' szüleményeiről, 's így tovább. 
Sőt ugyan egy is kezelhetne ezen ágak közül többet , 's 
igy egy helyben nem sok személy kívántatnék a' po-
litikai lap' pártolására. A' fődolog az, hogy a' levelező 
rendesen irjon , (nem ám egyszer négy levelet is 
rögtön egymásután, aztán meg évnegyedig egyet sem,) 
és gyorsan tudósítson , nehogy a' többi lapok által 
megelőztessék ; továbbá pontosan értesítsen (ne írjon 
hazudságokat, vagy alaptalan kósza híreket,) 's végül 
hogy olvashatólag irjon , nehogy értesítését az igen 
rossz karczolás 's érthetlen kurtítások miatt félrevet-
ni kelljen. Minthogy a' rendes leveleket bérmentesitni 
nem kell, a' levelezőt e' tekintetben költségek nem 
terhelik, csupán egy kis fáradságába kerül. A' czik-
keket soha sem kell szükségtelenül hosszura nyújtani ; 
sőt a' lehetőségig rövidek legyenek. Milly gyakran 
irjon valamelly levelező, az a' tárgytól és buzgalmától 
függ. Magából értetik, hogy a' levelezőnek azon lapot, 
mellybe ir, vagy önmagának kell t a r tan i , vagy má-
soktól olvasásra megszerezni, hogy aztán dolgozatait 
hozzá irányozni tudhassa. Mit irjon a' levelező, leg-
jobb saját belátására hagyni ; reményleni lehet, hogy 
haszontalanságokkal nem fog bibelődni, sem ollyasmit 
i rn i , mi a' szerkesztőt tétovába keverhetné. Miután 
jelenleg hazánk' minden jelentékenyebb városában ka-
tholikus (Pius)-egyletek léteznek , mellyek a' kath. 
sajtó' emelését mindenesetre gondjaik közé számítják, 
's kell, hogy számítsák, ugy hiszem, egy kis jóakarat 
mellett épen nem lenne nehéz , a' németországi katho-
likus lapokat eredeti levelezésekkel gyámolitni. Mit a' 
f rankfurt i Journal 's egyéb szennyes lapok, elvbará-
taik' segélyével tesznek, azt ugy vélném, a' ,jó érzel-
műek1, is megtehetnék. Miként a' porosz kormány né-
hány hónap előtt kísérletet tett egy, Berlinben alapí-
tott kőrajzi levelezéssel érzelmeinek 's elveinek ter -

jesztésére, miért ne tehetnénk ini is hasonlót, ha-
csak jó érzelmeinkkel mint hazugok , 's buzgal-
munkkal, mint hitvány bolondok nem akarunk a' 
világ előtt állni. Hiszen nem megszámithatlanok a' 
katholikus lapok, mellyeket gyámolitnunk kel lene; 
elég, ha a' főbbeket mint p. o. a' ,Mainzer Journal ' , 
,Rheinische Volkshalle' és ,Augsburger Postzeitung' 
'stb. gyámolittatnak férfiasan, a' kisebb lapok, ezek' 
czikkeinek átvételével segíthetnek magukon. Az volna 
tehát szükséges, hogy Németország' minden nevezete-
sebb városában, mint : Bécs, Prága, Augsburg, Mün-
chen, Frankfurt , Mainz, Berlin, Boroszló, Köln, 'stb., 
néhány irói tehetséggel biró férfiú egyesüljön a' leve-
lezések' vitelére. Minthogy nein egyre nehezednék az 
egész munka , hanem szakok szerint osztatnék föl, 
sem a' fáradság, sem az idővesztés nem lenne nagy. 
A' napi sajtóbani ezen részvétnek most már egyszer 
valahára létre kell j önn i , ha csak azt nem akar juk, 
hogy számtalan elleneink mindenben fölibénk kere-
kedjenek. Bár lenne e' czikkünknek annyi hatása, 
hogy az inditványzott levelezési egyleteket mindenütt 
életbe léptetné ! Ennyi t a' belföldet illetőleg. 

2-szor : Mi a ' külföldet illeti, több katholikus 
kereskedő házak: Paris, Lyon, Boroszló, Schweiz, 
London, Mailand, Livorno és Roma, 's egyéb nagy 
városokkal rendes levelezési összeköttetésben állnak ; 
milly könnyű lenne azt kieszközleni, hogy az illy 
urak a' levélcserék által megtudott újságokat a' kath. 
hírlapokkal közöljék, sőt levelezőiket egyenesen is 
fölkérjék , hogy leveleikbe az ujabb eseményekről, 
országuk 's lakvárosuk' állapotáról is szőjjenek érte-
sítéseket. Nem szégyen-e, hogy kath. lapoknak, p. o. 
romai tudósításaikat legtöbbnyire a' jellemtelen .All-
gemeine Zeitung'-ból kell átvenniök. 

Ennek máskép lehet is, kell is lenni. Szerkesz-
tőinknek az illy kereskedő házakkal barátságos lábra 
kellene állniok. De vannak több egyesek is, kik kül-
földi nevezetesebb városokkal levelezésben állnak, 
vagy kiknek bizonynyal volna alkalmuk illy városok-
ban lakó barátaikkal levelezési viszonyba lépni. Ezek-
nek is meg kellene ez t t enn iök ; ez hírlapjainkon sokat 
segítene ; 's ha talán a' levélbért sokallanák, a' szer-
kesztőségek azt szívesen kárpótolhatnák, mert a' meg-
szaporodott eredeti levelezések nagyon emelnék a' lap' 
becsét. **) Jó tanácsul elég ennyi a' kath. lapok' dol-
gozótársairól, bár jóakara t ta l , 's kiviteli készséggel 
találkoznék. (Foly. köv.) 

A' jPostzeitungnak' hosszabb idö óta van már hiteles 
romai levelezője. 

**) Erre nézve legczélszerübb azon ország-, vagy nem-
zetbeli legjelesebbeknek ismert lapokat járatni, 
mellyröl tudósításokat kivánunk ; a' kereskedők b i -

l i zony nem igen képesek a' külföldi levelezési tisztet 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Somogyból. Szil, decemb. 23-kán 1849. A ' t i sz te -
letreméltó szerénység, melly a' magasztalásoktól félti, 's 
azért rejtekben szereti tartani jótéteményeit, gyakran oka 
volt és lesz még annak : hogy a' jótévőség' drága gyöngyei 
rejtve maradnak, és köztudomásra vagy soha, vagy csak 
későn jutnak. 

Illy példás sajátsága Istenben elhunyt Szűcs István 
veszprimi kanonok-, plébános- és bisztriczei apátnak, ki-
nek hűlt tetemeit bánatos fohászokba vegyült áldások közt 
kisérték m. év' augustus' havában örökös nyugvó he-
lyére kedvelt hivei, volt oka : hogy közelebb mult években 
tett jótéteményei, mellyekben nagy örömét lelte, 's mely-
lyeknek alulirt szemtanuja, sőt nagy részben bizományosa 
lenni szerencsés volt, nyilvánosságra jönni eddig késtek. 
Ő nyugszik már ; de mi bennünk, kiket magához csatolt, 
a' hálaérzelem, melly szinte mint a' szerénység, a' keresz-
tényélet' iskoláiban ápoltatik, ébren van, és sürget szép 's 
jó tetteinek kibeszélésére ; különben is tudja mindenki : 
hogy a' látott és hallott jótettek mint megannyi példák 
vonzó erővel hatnak a' jámbor lelkekre. 

Nem emlitve végrendeletében kijelelt istenes hagyo-
mányait, mellyeknek összege tizenhatezer váltó forintokat 
meghalad ; itt csak azon adakozásai említtetnek, mellyeket 
Szilban mint szülőföldjén létező egyháznak és szegényei-
nek juttatott. Ugyanis az emiitett egyház' illető védnöké-
nek , a' templom' ujitása körül némelly már előbb tett in-
tézkedéseire nézve beleegyezését megnyervén, 1846-dik év-
ben az elavult faoltár-alkotmány helyett márványból ujat, 
csinos érczgyertyatartókkal, nagyszerű oltárképpel, meste-
rileg hímzett vánkosokkal és teritőkkel ékesítve, emeltetett. 
A' téglázat helyett a' templom' földjét koloniai kövekkel 
rakatá ki. Az egész szentélyt díszesen kifesteté, 's függő 
lámpákkal diszesité. 1847-dik évben nagyszerű ruhatárt 
készíttetett, 's abba drága mise-mondóruhát, szertartási 
palástot, többféle gyolcsnemüeket, tömjénezőt 'stb. küldött. 
1848-dik évben tiz osztályzatú orgonát csináltatott, és az 
elavultnak árát a' még hátra lévő ujitásokra rendelé 
fordíttatni. Gyümölcsöző alapról gondoskodott, hogy a' 
bensejében felújított szentegyházban érette és más élőkért 
és holttakért imádságok és szent miseáldozatok évenkint 
legyenek. Illy szép és hét ezer váltó forintot haladó val-
lásos költségei világosan hirdetik, milly őszinteség- 's tisz-

kellően és rendesen betölteni. Legjobb pedig a' jó 
egyháziak által szerkesztett lapokat járatni , főleg 
azért, mert itt nagyobb lévén az igazságszeretet, ke-
vesebb a' botlás; szántszándokos eltorzitás pedig 
soha sem jő elő. Hogy mit kell adni az úgynevezett 
külföldi levelezők' hitelére : igen megtanultuk a' for-
radalom alatt. Európában csak néhány lap tartotta 
meg hitelét. Nem hittünk semmit, mi alatt a' kor-
mány' hivatalos keze nem vala látható. Az egyházi-
ak által szerkesztett lapokra nézve, egyháziak lévén 
a' levelezők is , áll az, hogy ezek testvéreiket meg-
csalni vagy rászedni nem akarván , megrostálják , a' 
mit írnak. Olaszhon- és Francziaorazágnak van né-
hány jeles lapja, mellyre biztosan támaszkodhatni. 

Szerk. 

ta egyszerűségben hangzottak le gyakran imádkozó ajkai-
ról e' szavak : ,D o m i n e d i l e x i d e c o r e m do m u s 
t u a e , e t l o c u m h a b i t a t i o n i s g l o r i a e t u a e . ' 

A' szegényekre különös figyelmet fordított végintéz-
ményében : Az alapot, melly a' szili egyház' szegényeit 
évenkint ápolgatja, 1250 váltó forinttal gyarapította ; ugyan 
azokat fenmaradott örökségének a' rokonokkal osztályos-
társaivá rendelte, tettleg bevallva, miszerint vagyonát 
s z e g é n y e k ' ö r ö k s é g é n e k tekintette, kiknek sege-
delmére a' helybeli iskolai alapot is 250 v.forinttal szapo-
ritá. Illy emlékeket hagya maga után a' szép jellemű egy-
házi férfiú : hive azon elvnek, miszerint ezelőtt mintegy 
nyolez évvel tisztelőinek biztatására csak azért tartá illő-
nek felebb lépni a' hierarchialis fokozaton, hogy jót tenni 
több módja, 's kedvezőbb alkalma jusson. Illy férfiúnak jó-
tetteit nyilvánossá tenni, hála' jeléül kivánta híveinek ne-
vében alulirt, kik az elhunytnak nevét maradékaikban is 
örökíteni vágyva, alulirt által kijelelt napokon kisdedeik-
kel évenkint imádságokat mondatnak. Adjon az Isten anya-
szentegyházának sok illy jótévő férfiakat ! 

C s u t o r J á n o s . 

Politikai Szemle. 
Bajorországban 12,369 zsidó család 57,498 lelket 

számlál. A'kormány egy, a' zsidók' emancipatióját tárgyazó 
törvényjavaslatot terjesztett a' követkamara elé.Scharp kö-
vet, a' bizottmány' előadója, mi fölületest az emancipatio 
mellett közönségesen fölhozni szokás, következőkben ter-
jeszté elő. Törvényhozásunknak, a' zsidókat nyomó hatá-
rozatai a' vallási 's politikai türelmetlenség 's előítéletek' 
korából jöttek le hozzánk, 's ha valaha szükségesek, vagy 
czélirányosak lehettek is, napjainkban tökéletesen alapta-
lanoknak bizonyulnak be. Sérelmesek azok az emberi mél-
tóságra nézve, és legnagyobb mértékben igazságtalanok; 
mert minden különbség nélkül egy egész vallási társulatot 
sújtanak. E' mellett czéljoknak, melly a' keresztények' biz-
tosítása lenne a' zsidók' csalásai 's uzsoráskodásai ellen, 
meg nem felelnek. A' becsületes zsidót nyomják 's meg-
gyalázzák ; a' gaz által kijátszatnak. Mondatik ugyan, hogy 
a' zsidó religio a' keresztényivel össze nem férő tanokat 
tartalmaz,de ez ép olly valótlan,mint igazságtalan.A' zsidó 
religio az ó-szövetségen alapszik, 's a" Talmudra támaszko-
dik, 's valamint Krisztus' tana, az Isten' egyvoltát, az ön-
fentartást 's a' felebaráti szeretetet hirdeti. Az ellenséget is 
szeretni tanitó (?) religio helyben nem hagyhatja más val-
lás-felekezetbeliek' megcsalását, vagy az ezek' irányábani 
esküszegést. Mit néhány rabbi ferdén tanított, azt a' mai 
zsidók, mint hibásat félrevetik ; egyébkint is ezen, több-
nyire a' legszivtelenebb elnyomás' keserű érzetének per-
czeiben elkövetett botlások, valamint könnyen megfogha-
tók, ugy menthetők is. Ha tehát a' zsidók' religiója nem 
szolgáltat elégséges okot a' polgári jogok' megtagadására, 
talán e' jogokat azért kell tőlük folyvást megvonni, mert 
azok' élvezetére, mint a' miveltség 's polgáriasodás' ala-
csony fokán állók, méltatlanok és éretlenek ? Ez előbb áll-
hatott, de most már a' keresztényeket a' polgáriasodásban 
utolérték. Vagy talán azért, mert a' földet nem mivelik, 
mesterségeket nem űznek, 's csak kereskedésből és uzso-
ráskodásból élnek ? Ez gúnynál egyéb nem lehet ; századok 
óta a' földbirtok megtagadtatván tőlök, minden czéhekből, 
az álladalom' minden szolgálatiból ki lévén rekesztve, kizá-
rólag a' kereskedésre voltak kényszerítve. Vagy talán attól 
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tartunk, hogy azon esetre, ha a' keresztényekkel ugyanazon 
jogokban részesittetnének, az ipar, a' tudományok, a' mii-
vészetek' mivelésével ezeket megkárosítanák, 's jóllétüket 
aláásnák ? Ha a' törvény' korlátai között maradva hasznos 
vetélytársakká válandnának, kinek lehetne ez ellen alapos 
kifogása ? IIa törvényt sértenének, ugy alkalmaztassák el-
lenök ennek kérlelhetetlen szigora. Némellyek' nézete sze-
szint a' keresztény álladalom' ideája nem engedi, hogy az 
ügynevezett zsidó törvények megszüntessenek. Ezt minden 
ellenvetések között, előadó legkevesbbé foghatja meg. Lás-
sák mások, mint egyeztethetik meg a' kereszténység' fön-
séges tanait mások' elnyomásával; szerinte ész és vallás, 
igazság és méltányosság egyiránt parancsolja azon törvé-
nyek'végképi eltöröltetését.—Ruland az előterjesztett kér-
désnek megmérhetetlen fontosságát emeli ki, főkép a' jö-
vőre nézve. Minden meg volt már kisértve, úgymond, az 
emberi-nemnek a' zsidók melletti fölbuzditására, de ered-
ménytelenül. A' legfölvilágosodottabb emberek ellenszegül-
tek, a' nép legelhatározottabb ellenszenvét több izben és 
kebelrázó erőszakoskodásokkal bizonyította be. Már több-
ször szőnyegre hozatott az emancipatio az országgyűlése-
ken, ámbár korlátoltabb kiterjedésben; de rokonszenvre 
soha sem talált. Ha a' bajornép fejenkint szavazna, kisülne 
mennyire borzad attól. Oka ezen ellenszenvnek a' törzs- és 
jellemkülönbségben fekszik; a' történelem a 'zsidó népet 
az ókorban hütelennek, háládatlannak, bosszúállónak, csa-
lónak, gyávának jellemzi ; az ujabban azt követelőnek, ma-
kacsnak, kegyetlennek festi. Vessünk csak egy pillanatot a' 
bajor nép' megpróbált jellemére, 's ki ezt lenézni nem 
akarja, a' különbséget kénytelen bevallani. Habár a' kor-
mányok az ujabb időkben a' keresztény álladalmat megin-
gatni törekedtek is, a' nép még szilárdul ragaszkodik ah-
hoz. Ha az álladalmi életet nem akarjuk romba dönteni, ne 
foszszuk meg a' népet annak utolsó támaszától, 's ne ron-
tsuk le a' keresztény hit' elsőbbségét. Szónok nem akar az 
evangéliumra hivatkozni, de igen a' nép' szellemére, melly 
a' kereszténység' fönsőbbségében anyagi és szellemi kezes-
ségét pillantja meg. A' nazarenust szidalmazó zsidó nép 
nem áldhatja meg annak követőit, 's a' nép, mellyet val-
lása fölhatalmaz arra, hogy az idegenekkel uzsoráskodjék, 
nálunk, vele homlokegyenest ellenkező idegeneknél rokon-
szenvre soha sem találhat. Emlékezzünk csak milly roppant 
részt vettek a' zsidók a'legujabb zavarokban,milly tulbuzgó 
hirdetői voltak a' demokratia' u j tanainak ; ez azon hitükből 
magyarázható, hogy a' messiások' útját a' keresztény intéze-
tek' romjai egyengetik. És mennyire borzadnak a' zsidók a' 
földmiveléstől ! Sir Montefiore pár év előtt temérdek pénzt 
gyűjtött számukra, 's ezen nagy kiterjedelmü földbirtokot 
vásárlott használatukra ; a' következés az lett, hogy a' zsi-
dók kijelentették, miszerint vallásuk megtiltja nekik a' 
földmivelést ; sőt fölül rá a'jerusalemi rabbi őtet, mint val-
láshagyásra csábitőt, átokkal sujtotta.'S valljon,ha a' zsidók 
bíráskodhatnának fölöttünk, lenne e' bizodalma a' népnek 
olly Ítéletben, mellyet nem keresztény mondana fölötte ? 
Eltűnnék a' bizodalom, mellyet a' nép az igazság 's törvény' 
szentségébe helyhez; pedig j a j ! azon álladalomnak, melly-
ben oda a' bizodalom. Ha a'zsidók' eniancipatiojával a' ba-
jor nép' jogán csorba ejtetnék, egy dulónak csak ezt kel-
lene izgatólag a' nép' fülébe kiáltani : „íme bajor nép ! igy 
gázolják sárba a' te legszentebb jogaidat," 's ezen szikra, 
minden másnál veszélyesebben gyújtana. Erről nem lett 
volna szabad a' kormánynak megfeledkezni, 's ki a' keresz-
tény álladalom' javát szívből akarja előmozdítani, ezt fon-
tolóra venni el ne mulaszsza. Az emancipatio mellett szóló 
urak, a' sajtó'magasztalásait viendik haza magukkal; kik 

ellene szólottak, a' sajtó' gúnyai- 's rágalmaival borittatnak 
ugyan el, de a' bajor nép' többségének köszönetével eléggé 
leendenek kármentesítve. Szónok nagy tetszés közt végezte 
beszédét. Fink politikai, de különösen gyakorlati szem-
pontból, tekintetbe véve a' nép' javát, az emancipatio el-
len szavaz. Criimer után, ki máskor vérpaddal fenyegeti 
mindazokat, kik párttöredékéhez nem tartoznak, ez alka-
lommal, a' törvényjavaslatot pártolva, majd elolvadott a ' 
keresztény szeretet- és kibékiiléstől. Sepp vette föl a' vitat-
kozás' fonalát. A' hazátlan zsidó nép, kezdé, hol csak lete-
lepedik, mindenütt olly szemtelenül tolakodólag terjeszti 
szét magát, hogy maholnap saját hazájukból kiszorítja a' 
többi polgárokat. Vessünk csak egy pillanatot Spanyol-
országra ; itt kedvezésekben részesittettek, 's az országot 
tönkre juttatták. Lengyelországban, hol minden kedve zés 
nélkül is elharapództak, a' nemesség- 's népnek kincsét 
egyiránt kiszívták. Az orosz czár ötven évi adómentességet 
igért, 's földet ajánlott nekik ; tunyaságból mindezt vissza-
utasították. Kimutatja szónok, milly sebesen szaporodnak 
a' zsidók Németországban, 's mit várhat a' nép tőlök, 
melly ha védtelenül kezökre kerül, gyötrőit 's vampyrjait 
maga vagy elűzné vagy agyonverné. A' valódi emancipa-
tióval megkínálta a' zsidókat a' kereszténység, de ők ezt 
megvetették; mindég csak a' zsidók' üldöztetését szokás 
fölmelegitni ; szónok véres példákat hoz föl, milly kegyet-
len üldözőkké tudnak az üldözött zsidók fajulni. Bár csak 
a' keresztény katholikusoknak biztosíttatnék azon vallási 
szabadság, mellynek a' zsidók örvendenek. Az emancipatio 
a' zsidót nem fogná megváltoztatni ; a' zsidó örökre zsidó 
marad. Herder, Fichte, Schelling' irataiból merített idéze-
tekkel tünteti ki, milly temérdek gonosz háramlott 's há-
ramland még a' keresztényekre a' zsidók' részéről. A' zsi-
dók iránti kedvezésből elvettetett az esküdtszékeknél a' 
keresztény esküforma, de épen azért milly bűnös könnyel-
műséggel játszanak sokan az esküvel. Pfordten minister 
erősen ragaszkodik a' keresztény álladalom' eszméjéhez, 
mert meg van győződve, hogy, ha az álladalmak kereszté-
nyek lenni megszűnnek, azonnal összedől egyátalában. 
minden álladalom is. Nem szól ő emberiségi szempontból, 
sem azokéból, kik a' zsidók' religiójának reformálását sür-
getik ; annak legjobb reformálása az átmenet a' keresztény 
hitre. O is vonakodnék zsidókat birákul alkalmazni, 's el-
ismeri hogy a' nép illy merénylettől visszaborzad ; de sem 
azt nem hiszi, hogy Bajorországban a' zsidók birák legye-
nek, sem azt, hogy azok ministeri polezra vergődjenek. 
Csak azért emel szót a' törvényjavaslat mellett, mert fölfo-
gása szerint a' törvényhozó politikának gyakorlati szem-
pontja, annak elfogadását javasolja, 's hogy hite szerint ha 
nem is 1850-ben, 1880-ban e' törvényért bizonyosan kö-
szönetet aratand. Dr. Mayert választó kerületéből hozzá 
érkezett kérvények' roppant száma birta a' többi közt arra, 
hogy valamint ezen iratok, ugy ő is az emancipatio ellen 
legelhatározottabban síkra keljen. Allioli a' keresztények' 
jogait védelmezi. Ha a' zsidók mód fölött elmerültek a' ke-
reskedésbe, ezt nem kénytelenségből, hanem önhajlainukból 
teszik. A' keresztények a' zsidók' szolgáivá lettek, mert he-
lyettek szántani, kovácsolni, építeni kénytelenek. Egy, a' 
kereskedésbe annyira elmélyedt nemzet, nyerészkedési 
vágyból, könnyen lesz a' vele ellenkezésben álló kereszté-
nyek'kizsákmányolója. 'S ezen kizsákmányolási düh olly 
kelés a' zsidók' testületén, melly a' keresztényeknek okoz 
legtöbb fájdalmat. A' nép' szava eléggé tanúsítja, hogy hol 
a' zsidók befészkelik magukat, a' keresztény lakosok mind-
inkább elszegényednek. 'S ezen baj annál veszélyesebb, 
minél bizonyosb, hogy az a' zsidók' vallási elveikből kelet-



kőzik. A' zsidók' vallása mindenben politika, 's politikájok 
mindenkor vallásuk volt. Keresztény hite' parancsából szólt 
az emancipatio ellen, 's a' török költővel tart, ki azt mond-
ja : „Vess egy falatot a' tengerbe, ha nem látja is a' hal, 
látja ezt mindenesetre az Ur." Wolfsteiner az emancipatio 
ellen beszélvén kimutatja, hogy a' zsidók' vallása nemzeti 
vallás, tehát vallásuk egyszersmind politikájok is. A' köz-
nép' előítéleteit kímélni, 's csak lassan kell eloszlatni. Egy 
illy előítélet' régi szójárása azt tartja, hogy a' zsidó a' nép 
között épen az, mi a' kecske a' kertben. Ezen előítéletet 
oszlassák szét előbb a' zsidók, 's akkor kívánják, hogy 
egyenlő jogokban részesittessenek. Schmiedt a' törvényja-
vaslatért nem szavaz köszönetet a' ministeriunuiak ; sőt az 
nagy szerencsétlenség szemeiben, mellyet néhányan az or-
szág' nyakára szeretnének hozni. A' keresztény álladalom' 
ideáját látja általa veszélyeztetve. Azok szivét, kik eddig 
a' ministerium' hivei voltak, attól elidegeníti, 's elkeseríti ; 
nagy hálátlanság e' hűségért a' zsidók' lábai alá vettetni. 
Koller azt tartja, hogy a' zsidóknak előbb maguknak kell 
magukat veszélyes nézeteik 's bűnös szokásaik alól eman-
cipálni. Végre Döllinger jutott szóhoz, 's három óráig tartó 
olly fényes beszédet tartott, minőt legalább ez idei ülések 
nem nyújtottak. Szűkebb korlátok közé szorított emanci-
patio ellen nincs kifogása ; ő és Allioli elsők sürgettek ily— 
lyent ; de midőn a' végképeni emancipatio követeltetik, nem 
hallgathat. Az emberiség-, s korszükségekre támaszkodó 
okok, előtte merő üres phrasisok. A' harcz merőben szel-
lemi, 's a' veszedelem legközelebb nem az anyagi jóllétet 
fenyegeti. Az irlandi katholikusok' állapotának a' bajor 
zsidókévali összehasonlítása, nem ez utóbbiak' kárára tör-
tént. A' katholikusokat az emancipatio az álladalom' több 
hivatalaiból kizárta, 's a' jelen törvényjavaslat korlátlan 
átalánosságu. Vagy talán megbízzunk a' kormányban, 
hogy jól fogja ezt fölhasználni? Ezen bizodalomnak inga-
tag állapotunkban nincs helye. Akarjuk-e, hogy az összes 
bureaukratia zsidó kezekbe kerüljön ? Hogy minden tanári 
székeket ók foglaljanak el ? Egyház és álladalom még sok-
kal inkább összefüggenek, mintsem hogy ez helyeselhető 
lenne. Nem akarja, hogy az álladalom keresztény jellemétől 
inegfosztassék. A' zsidók magok se idegenkednek attól, 
hogy ezen jellem megőriztessék. Riesser, a' frankfurtiak' 
előharczosa, ugyanezen vélemény mellett nyilatkozott ; csak 
addig nem forgunk veszélyben, míg a' keresztény elvektől 
el nem pártolunk. Az izraelita vallásos kötelességeinek 
megsértése nélkül, be sem léphet a' keresztény álladalomba ; 
ugyanazon kötelességek ellentétben állanak azokkal, mely-
lyeket az álladalom saját szolgái elé szab. Mi őket kitűzött 
jutalom által akarjuk eltántorítani. Valamint mi, ugy a' 
zsidók sem szűkölködnek közönyös hittársakban, ezen kö-
zönyösek ugyanazon téren egyesülve veszélyesekké válhat-
nak. Az által, hogy a' zsidók' mivelödését minden esz-
közzel lehetővé tettük, elég jogokban részesítettük őket ; 
most, midőn velünk ugyanazon miveltségi fokon állanak, 
egy vészterhes phaenomen tűnik szemeinkbe, hogy t. i. ők 
az ellenzék' soraiban foglaltak helyet. De mondják, nyis-
sunk u j tért a' zsidóknak, hogy ők a' mi társadalmi intéz-
ményeinkkel kibéküljenek, 's ezáltal egy fenyegetődző ve-
szély elhárittassék. Itt tehát csak a' jövő' reményei körül 
forog a' vita. Mi az álladalmi életet illeti , nincs ugyan 
szónok minden remény nélkül, de egyébben megdönthetet-
len okoknál fogva, reményvesztett. Vannak, kik hiszik, 
hogy a' zsidók velünk assiiniláitatnának, 's őszinte bajorok-
ká válnának. Napoleon is e' reményben élt, 's csalódott. Itt 
a' szónok egy helyet idéz Mózes 5 k. 28 fej., melly szerint 
,,e' nép végkép szétszóratik, 's a' népek' egyike közt sem lé-

szen tartós maradása." Mások a' választó falat akarják 
ledönteni közöttünk 's közöttök ; a' házasságot velők meg-
engedni, azaz a' polgári házasságot behozni. De ez ellen a ' 
nép a' leghatározottabban ellen fog szegülni, 's így alkot-
mányos életünk' koporsójába uj szeg fog veretni. Franczia-
országban a' polgári házasság semmi változást sem hozott 
létre, kivéve, hogy férj és nő egyiránt kitaszittatik, egyik az 
egyházból, másik a' zsinagógából. Az izraeliták' dogmája 
is az emancipatio ellen szól. A' zsidó számkivetésben hiszi 
magát lenni, 's Messiásróli reményei, valamint élte' közép-
pontját képezik, ugy minduntalan szemei előtt forognak. 
Ha mi őket végkép meg akarnók honosítani, kikerülhetlenül 
elvharcz keletkeznék belőle, melly egyik vagy másik félt 
a' győzelemre vezetné, de a' zsidókat a' kereszténység' szá-
mára bizonyosan meg nem nyerné. E' tekintetben nem for-
gunk uj téren, Francziaország, Belgium, Hollandia ötven 
éves tapasztalásokkal szolgálnak. Francziaországban az 
emancipatio initsem változtatott a' zsidók' szokásaiban 's er-
kölcseiben ; most is mindenben ugyanazon állapotban van-
nak, mint azelőtt; földmivelés, i p a r ű z é s nem kell nékik. 
Belgiumban, hol négy millió lélekre négy ezer zsidó jön, 
semmiféle engedményekkel sem akarnak élni. A' házalás 
mellett maradtak, 's az ottani rabbi panaszkodott, hogy a' 
kaszta íoloszlanék, ha mesterségekre adná magát. Szónok 
saját tapasztalásiból tudja, hogy Hollandiában milly er-
kölcsileg szomorú állapotban tengődnek. Magyarországban 
azon falu' jólléte, hol a' zsidók' letelepednek, azonnal 
végkép lehanyatlott. Mit szónok erősen hisz, 's mitől 
leginkább borzad az, hogy zsidó proletariátus nő még 
majd nyakunkra. Frankfurtban , September' 18-dika 
után, a' nagy pör' alkalmával számtalan tanú volt kihall-
gatva, 's ezek között több zsidó, midőn vallásukat kér-
dezték, azt felelte, hogy semmi vallásuk sincs. A' ke-
resztények' szemeiben bűn az uzsoráskodás, nem ugy a' 
zsidóéban, ez semni különbséget sem ismer az uzsora és 
kamat között; sőt ez még csak névről sem ismeretes előtte; 
ez okból a' nép' idegenkedése nem is vallási előítélet, ha-
nem ellenkezőleg igen is gyakorlati alapos utóitélet, melly 
e' szójárásban fejeztetik ki: ,Ez és ez el van veszve, a' zsidó 
már kikandikál ablakából.' Az egész kérdés oda megy ki, 
valljon az öt millió keresztény, vagy a' hatvan ezer zsidó' 
szabadságát akarjuk-e inkább ? Hosszú vitatkozás után 
végre a' kamara elhatározta ,1-ször: Az izraelita polgárok 
ezentúl ugyanazon kötelességek mellett, a' keresztényekkel 
egyenlő politikai 's polgári jogokban részesülendnek. 2-szor: 
Jelen, a' zsidók' egyházi és iskolai ügyeit érintetlenül ha-
gyó határozat, az alkotmánylevél' kiegészitése gyanánt 
tekintendő,'s kihirdetése' napjától életbe lép. 3-szor: Azon 
Rajnán inneni községeknél, mellyekben eddig a' zsidók le 
nem telepedtek, vagy mellyekben letelepedtek ugyan, de 
ha az eddig bennök lakozó zsidó családok' számán fölül, 
a' zsidó lakosság' számának szaporítása szándékoltatnék, 

az ellen mond,'i si jog egyelőre meghagyatik ' A' meg-
átalkodottságaért eltaszított zsidónép' örök sorsa a' keresz-
ténység' szent könyveibe föl van jegyezve. A' világ' végéig 
emlékül szolgáland az, milly hű az Ur Ígéreteinek bevál-
tásában, 's milly rettenetes méltó bosszújában. Csalhatatlan 
ajkakról merített meggyőződésünknél fogva, mi kereszté-
nyek isteni kezektől kiszabva látjuk az áthághatatlan gáto-
kat, mellyeken e' népnek minden fölkapási erőlködései örök-
re meg fognak törni. Korunkban különösen minden erejét 
megfeszíti a' hitetlenség, hogy a' próféták'szavait meghazud-
tolja ; kivált az őseik' hitét elvetett zsidók, szövetkezve a' 
kereszténységet lábbal tipró keresztényekkel, közösen ás-
sák a' kereszténység' sirját. Ezekről van megírva, hogy az 
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antikrisztus' hü poroszlói, kik a' gögnek, a' mammonnak' s a' 
fajtalanságnak áldoznak, 's azt hiszik, hogy ha a' zsidókat 's 
az álkereszténycket egy keresztényellenes tömeggé olvaszt-
hatják össze, 's ha a' keresztény egyházat rablánezra fűzik, 
sikerülpnd nekik, homlokukról a' rásütött bélyeget letörülni. 
De a' fejükre mondott átok' magva, a' világ' végéig ki nem 
veszhet ; sorsuk már többször pillanatra enyhülni látszott, 
's voltak, kik pályájokon virágokról álmodoztak , midőn a' 
régi átok újból kitolta fejét, 's a' szenvedések- és lealacso-
nyitásoknak, a' régieknél bokrosabb töviseit teremte. Mert, 
olvassuk az Essai sur l'indifférence-ban, midőn az Isten-em-
ber a' kereszten fölkiáltott„Consummatum est", akkora' zsi-
dónép' sorsa is befejeztetett. Szivére csak a' századok' vé-
gén föltörendő pecsét nyomatott. Egész léte csak egy csu-
da volt ; ezentúl egy uj átalános 's végnélküli csuda ve-
szi kezdetét, melly az utolsó Ítéletig hirdetendi az általa 
megtagadott Istennek kérlelhetetlen igazságát és szentsé-
gét. Az élet' minden forrása nélkül élni fog ; sem a' fog-
ság, sem a' kard, sem maga az idő nem lesz képes azt el-
pusztítani : kezeiben egy fáklyát hord, melly az egész vilá-
got fölvilágosítja, 's magát sötétségben hagyja. Azt várja, 
mi már elérkezett ; prófétáit olvassa, és nem érti; könyvei-
nek , mellyeket megőrizni köteles, minden lapján föl van 
jegyezve kárhozata ; e' kárhozatában gyönyörét találja. 
Mint az ó-kor' czégéres bűnöseiről olvassuk, biine elméjét 
zavarttá tette. Mindenütt elnyomva, mégis mindenhova 
föltolja magát. A' lenézést, a' meggyaláztatást tompa ér-
zéketlenséggel fogadja, semmi bántalmat sem vesz föl ; ér-
zi, hogy a' bűnhődés rendeltetése; a' szenvedés és a' gya-
lázat természetévé vált. A' gyalázat' sulyja alatt, meggör-
nyedve, ollykor-ollykor fölemeli fejét, és kelet felé néz ; 
néhány könyet hullat, mellyeket nem a' bűnbánat, ha-
nem a' makacsság sajtol ki szemeiből ; azután ismét lesü-
lyed, 's lelke' sulyjától lenyomatva, kínos és kóbor pályáját 
csendesen folytatja a' földön, mellyen ő örökre idegen ma-
radand. Minden népek mellett elment; 's ezek'látásáramind 
megborzadtak, mert Káinnál rettentőbben volt megbélye-
gezve : egy vaskéz homlokára sütött egy szót, 's ezen szó: 
istengyilkos. 

Vegyesek. 
,Lloyd' czimü bécsi lap a' kormányt a' szó' legszoro-

sabb értelmében borzasztóan megdicsérni akarólag, egyik 
számában azt irja : ,Annak, mit v a k e s e t n e k (Zufall) 
neveznek *) , Ausztria' megmentésében semmi része sem 
volt ; Ausztriát csak Schwarzenberg' ministeriumának 
erélyessége és kitartása mentette meg.' Bizonyos politikai 
eszmék vagy cselekvények' megtámadása veszélyesnek 
Ítéltetik : de az, ha valaki az Istenbeni hitet megtagadja 
nyilvánosan, még csak botrányosnak sem tartatik. Mi a' 
ministerium' dicsőségéből parányit sem akarunk levonni : 
minda'mellett azt hiszszük, hogy a' legelső forradalmi el-
méknek azon conversioját Francziaországban, melly a' vi-
lágpacificatiot, a' sziveket a' rend és béke felé hajlítva, és 
a' politikai duló szenvedélyek' rohamát bent és kün meg-
fékezve, lehetségessé tette, nem a' ministerek eszközölték. 
Valljon emberileg itélve, hitte volna-e valaki, hogy Fran-

A' keresztények és Istent hivő pogányok gondviselésnek mond-
ják. Szerk. 

cziaország, melly a' népfölséget kikiáltotta, 's így azon el-
vet, hogy a' népnek hatalmában áll, uralkodóit kormány-
formáikkal együtt tetszése szerint változtatni, tettleg életbe 
léptette, fegyveres kézzel fog Romába menni, onnan egy 
köztársaságot kiűzendő, melly lételét ugyanazon elveknek 
köszönte ? 

Egy másik jó szellemű bécsi lap nem előfizetők' 
hiánya miatt, kik bő számmal voltak, hanem kétségbeesve 
egy jobb jövendőnek lelictsége fölött, 's igy azon meggyő-
ződésből, hogy hasztalan fáradozik, minden szellemi ál-
dozatai sikertelenek, a' társadalom' ,minden kerekei meg-
romlottak, bezárta hivatalát, 's többé megjelenni nem fog. 

A' magyarországi dézmavesztett lelkészek' kárpótlási 
évi congruája az 1802-diki összeírás szerint állapíttatott 
meg. Az egyház temérdeket fog veszteni kétségkívül. Ha 
azonban a' kísérlet, ezt jóvátenni, nem sikerülne : ugy ezen 
vesztességet azon lelkismeretlen eljárási rendszernek kell 
köszönni, melly szerint ott, hol teherről volt szó, keveseb-
bet volt szokás beírni. így büntet a' nemesis . . . Mások 
vétkeztek, és mi fizetjük meg a' diját. Tanuljuk meg egy-
szer, a' pillanatnyi hasznot megvetni ott, hol azt az egye-
neslelküség, őszinteség és igazság parancsolják. Más részt 
azonban tekintetbe veendő az is , hogy 1802-dik óta a' 
pénz' értéke tetemesen csökkent, főleg a' jelen bankóvilág-
ban, mellyben mi ugy találjuk , hogy majdnem mindent 
még egyszer olly nagy áron kell megfizetnünk, mint aze-
lőtt ; az 1802-diki kész pénzbeli jövedelem az 1850-diki-
vel tehát, ugyanazon terinesztménymennyiség után sem lehet 
azonos, hogy ne említsem, miszerint a' földmivelés' azótai 
haladásával ezen mennyiség is megszaporodott. A' dézma-
vesztett plébániák tehát kétszeresen sújtatnak, midőn nem-
csak hasonlithatlanul kevesebb kárpótlást kapnak, mint 
mennyit nekik a' dézma jövedelmezett, hanem egyszers-
mind is ingadozó papirjegyekben fizettetik ki az , mi az-
előtt termesztményekben adatott meg. Legszomoritóbb pe-
dig mindezekben azon körülmény, hogy ez által számos, az-
előtt jövedelmeikban egészen független plébániák az álla-
dalmi kerék' változó forgásához lettek kötve. 

Az egyházi szabadságnak nincs nagyobb ellensége a' 
centralisationál, vagyis egy központbóli mindenkormány-
zásnál. A' franczia kormány még a' községek' elöljáróit is a' 
belügyi ministerium alá szorította azáltal, hogy kinevez-
tetésöket ettől tette függővé. Ha tehát összeveszszük a' 
40,000 iskola- és 44,000 polgármestert, 's ezen számhoz 
adjuk az ezen rendelkezés ' folytán a ' ministerium' 
kinevezése alá esett 300,000 községi alhivatalnokot : 
összesen 484,000 (egész hadsereg !) csak községi hivatal-
nok ' kinevezése függ egyenesen a' ministeriumtól, — ide 
nem számítva a' megyei- és törvényszékieket, és a' pap-
ságot. 'S ez aztán szabadság, vagy alkotmányos élet ? 
Lehetséges itt a' jó kiválasztás ? Lehetséges a' corruptio-
nak kikerülése? Hogy az igy mindent kormányozni szerető 
és megszokott urak nem szívesen látják oldaluk mellett 
egy más hatalomnak létezését, mellynek kormányzó sze-
mélyzete nem tőlük függ : igen megfogható. 

Az 1803-dikban sekulárizált egyházi javak' évi jö-
vedelme csupán csak Ilannoverában 200,000 tallérra rú-
gott. Akkor az osnabrücki püspökségnek illendő dotatio 
igértetett a' veszített uradalmak' fejében : de ezen illendő 
dotatio máigis késik. Jelenleg a' katholikusok e' végett egy 
kérvényt nyújtottak be a' kormánynak, melly őket azon 
biztatással creszté szélnek, hogy kérésöket teljesitendi, mi-
helyt azt a' körülmények megengedik. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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Tanári v i sgálatok. 

(Vége.) 

A ' magán dolgozatok után következik a' szóbeli 
visga. Ez a' gymnasiumnak minden tantárgyára ki -
terjeszkedik ; legföleg pedig azon szakmányokra, mely-
lyekből a' jelölt Írásbeli visgát nein tett. Szóbeli vis-
gát ugyanazon időben egyszerre három tanárjelöltnél 
több nem tehet. A' szóbeli visgáról hivatalos jegyző-
könyv vezettetik, 's pedig minden tanárjelöltről kü-
lönös. 

A' tanárvisgának befejezését képezi két kísér-
leti tanelőadás. Ezek' anyagáról a' jelölt eleve érte-
síttetik. Jelen lenni tartoznak a' visgáló bizottmány' 
elnöke, 's azon bizottmányi t a g , kinek körébe vág a' 
jelölt ' szaktudománya ; továbbá a' gymnasium' igazga-
tója és az illető osztálytanár. 

Az összes tanárvisgáról jegyzőkönyv vezettet-
vén, a' visgabizottmány minden körülményt megfon-
tolva, ítéletet mond, valljon megfelelt-e eléggé a' ta-
nárjelölt a' követelményeknek vagy nem ; el§ő esetben 
a' jelölt igényt kap bármilly tanszékre, az utóbbiban 
pedig visszautasittatik. A ' netán visszautasított vis-
gáltnak szabadságában áll, visgaügyét az oktatás-mi-
nisteriumhoz fölebbezni. 

A ' tanárvisga' bevégeztével a' jelölt bizonyít-
ványt kap, mellynél fogva joga vagyon, az illető tano-
dai hatóságnál folyamodni egy, álladalmilag kijelölendő 
gymnasiumban tölthetendő próbaévért. A' próbaév 
abban áll, hogy a' jelölt, mielőtt rendes tanárul alkal-
maztatnék, valamelly inagasb tanintézetben, aláren-
delt minőséggel, de osztályára nézve mégis függetle-
nül, tanit egy, vagy legfölebb két osztályban, ugy, 
hogy hetenkint kilencz óránál többre nem köteleztet-
hetik. A' jelöltnek illy előadásain a' tanoda-igazgató 
és az illető osztálytanár jelen lehetnek, nem csak, sőt 
jelen lenni tartoznak ; a' jelöltet netaláni fogyatkozá-

I. Félév. 

W 

saira jóakarólag figyelmeztetni, lehető, paedagogiai 
vétségeért meginteni, legrosszabb esetben a' tanári 
széktől vagy az első félév' végével, vagy épen a' tan-
év között is eltávolitni, a'tanodaigazgatóhoz tartozik. E ' 
próbaévben nem tarthat igényt a' tanárjelölt jutalom-
díjra, hacsak a' rendes kilencz tanórán felül nincs el-
foglalva, melly esetben a'tanodaigazgató eszközöl ki szá-
mára a' tartományi iskolatanácstól némi jutalomdijt . 

Minden tanárjelölt a' tanárvisga' kezdetén 1 0 
frtot tesz le a' visgabizottmányi elnök' kezébe, melly 
visgadij akkor sem adatik vissza, ha a' jelölt visz-
szautasittatik is. 

Eddig a' követelményeket fogalmaztuk az aug. 
2 4 - k i birodalmi törvény' nyomán , és a' módokat, 
mellyek szerint a' tanárvisgák fognak megtartatni : 
következnek fejtegetésül az átmeneti könnyebitések, 
mellyeknél fogva a' jelenleg gymnasiumokban alkal-
mazott tanárok, az iskolaügy' czélzott rendszerezésé-
ben is, ugyanazokban alkalmaztathatnak. Ezen átme-
neti határozatokat ugy akarjuk adn i , miként azokat 
a' birodalmi törvény' német szövegében olvasók : ,A' 
gymnasialis tanszékekrei tanárjelöltek' álladalmi vis-
gáját illető , ideiglenes törvényben foglalt követel-
mények nagy részben ollyanok, mellyek fölteszik, hogy 
a' visgálandó már is olly oktatásban részesült, mily-
lyent a' középtanoda és egyetem jövőben adni hivat-
vák , és hogy a' tanárjelölt eddigi önmivelésében is 
arra irányzá főfigyelmét, hogy egy ekkint rendszere-
zendő gymnasiumban tanárul alkalmaztassék. Mivel-
hogy tehát igazságtalan volna illy képességnek köve-
telése a' visgálandóktól, más részről pedig a' gymnasi-
umoktól a' legjelesb egyének elmozditandók volnának, 
ha ezen ujabb rendszerezés egész terjében haladékta-
lanul alkalmaztatnék : ezeket tekintetbe vévén, a' leg-
közelebbi időre következő ideiglenes határozatok ho-
zatnak, mellyeknek megszünendését az oktatásügyimi-
nisterium maga idején kihirdetendi : l . § . A' gymnasia-
lis érettségi és az egyetemi bizonyitvánok helyett elég-
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séges bemutatni egy, az eddigi bölcsészetfolyamatróli 
bizonyítványt. 2. §. Az egyetemes tanképességrőli 
visgák jelenleg ne alkalmaztassanak. Mert egy részről 
az eddigi középtanodai és egyetemi tanmivelés nem 
foglalta magában egyenkint a' nevezett tanszakmá-
nyokat olly kiterjedt körben. millyenben az ujabb 
tanrendszer követelendi; más részről, mert sokan nein 
vetnék magukat alája a' tanár visgának azon fiatal e-
gvének közt, kik tudományos előkészülésökben vala-
melly philosophiai tanintézetben elnyerendő tanszékre 
irányzák törekvésöket, 's igy erejöket öszpontositák 
egy tanszakmányban, mellyen kivül más részletes 
szaktant tüzetesen nem tárgyaltak. A' tanárjelöltnek 
tehát szabadságában áll, némelly. vagy ha épen tetszik, 
minden, szakmányán kivül eső tárgyakból a' szóbeli 
visgát elhagyni, eleve föltételezve lévén e' tanokbani 
alapossága; e! visga-elhagyás a jelöltre nézve semmi 
rossz következéssel nincs, csak hogy az alkalmazási 
bizonyítványban névszerint jelöltessenek meg a' szak-
tanok, mellyekből szóbeli visgát nem adott. 3. §. E -
gyediil azon nyelvből, melly gymnasiumi tannyel-
vül vagyon elfogadva, tartozik kivétel nélkül min-
den tanárjelölt visgát adni. IIa a grammatikai isme-
reteken kivül még egy nyelv' irodalmát 's irodalmi 
történetét is kielégitőleg tudja a jelölt, a' gymnasi-
umbani alkalmazhatósága szélesb kört nyer ezáltal, 
's az innét eredendő előnyök javára lesznek : ellenben 
ha netalán a' követelményeknek eleget tenni nem ké-
pes , e' képtelenség megjegyeztetik ugyan az adandó 
bizonyítványban, de egyedül ezért nem fog megta-
gadtatni a' tanár jelöltnek az alkalmazhatósági bizonyít-
vány. ha kielégítő, egyéb nyelvismerettel 's előadási 
gyakorlattal bír arra, hogy szakmányát a' tanitási 
nyelven előadhassa. 4. §. Ezen könnyebbítő enged-
ményeknek nincs lielyök, a' szaktanokat illetőleg, akár 
a' lel- , akár az algymnasiumban, 's igy a' tanárvisga 
a' szaktudományokat illetőleg a' fönebb ecsetelt mód 
szerint tettleg meg fog tartatni. Egyedül azon ked-
vezmény engedhető meg, hogy a' tanárjelölt egyelőre 
nyerjen bizonyítványt a' l'elgyinnasiumbani tanithatás-
ra, ha mindjárt egyedül csak az algymnasiumra nézve 
kíván követelményeknek tett légyen is eleget ; a' plii-
lólogoknak pedig még azon esetben is adassék al-
kalmazhatósági bizonyítvány, ha az egész gym-
nasiümra nézve előirt kötehnényeknek a' classicus 
nyelvek egyikében csak. akár a' latinban, akár a' gö-
rögben. tehetett jelenleg eleget. Am ha a' tanárjelölt" 
történt alkalmazásakor részesült e' kedvezményben, 
köteles, három év' lefolyta alatt egy részletes visgát 
adni szaktanából annak megmutatására, hogy ő e' 
szakmány' az egész gynínasiumbani tanithatására ele-
gendő képességet utólag szerzett magának. IIa ezt 
tenni elmulasztaná, tettleg megszűnik alkalmazható-
sága, miből kiviláglik, hogy az illy kedvezményekben 

részesülő tanároknak alkalmazása egyedül ideiglenes. 
5. §. Olly tanárjelöltek, kik valamelly tanintézetben 
segédtanárul voltak alkalmazva, e' tanidő alatti taní-
tási képességökről az illető gymnasium vagy lyceum" 
igazgatójától hiteles bizonyítványt tartoznak előmu-
tatni. A' visgáló bizottmányoktól függ, ezen tanitás-
képességi bizonyítvány' nyomán a' jelöltet a' kísérleti 
előadásoktól fölmenteni, melly esetben a' tanodaigaz-
gató' bizonyítványa állami érvényre emeltetik.' 

Ezekben vannak kifejtve a' legközelebb tan-
évekre szóló átmeneti kedvezmények 's illetőleg elté-
rések a' birodalmi visgatörvénytől. 

Még Thun cultus- és oktatásminister urnák kö-
vetkező, figyelemre méltó szavait akarjuk ide igtatni, 
mellyeket 1849. aug. 13-diki előterjesztésében ő cs. k. 
felsége előtt hangoztatott: ,,A' gymnasiumok' nagy 
része egyházi testületek' kezei között van : minél fogva 
a' tanrendszerezési ujitások' sikere, 's a' magasb 
körök' nagyobb tudományos miveltsége nagyára azok-
tól, 's ernyedhetlen buzgalmuktól tételeztetik föl. Mint-
hogy a' czélbavett . tanárvisgát rendező törvényja-
vaslat azokra is kiterjed, kik az egyháziak között al-
kalmazandók gymnasialis tanszékekre, e' törvényben 
épen nem követeltetik tőlük ollymi, mit beteljesitniök 
nem lehetne, noha kétségkívül nagy nehézségeket kei-
lend legyőzniek. Ám azon nemes törekvés, mellyet a' 
Bécsben egybegyűlve volt kath. püspökök a' maga-
sabb miveltség és tudományosság' előmozdításának 
érdekében nyilvánítottak, följogositnak azon biztos 
reményre, hogy a' (kath. egyházi) intézetek azon erő-
megfeszítéssel, mellyet a' jelenkor' komolysága köve-
tel, törekedendenek megoldani feladatukat, és a' már 
létező, vagy eiinekutána felállítandó világi gymnasiu-
mokkal, az ifjúság' javára, a' versenyt dicsérettel és 
méltóan megállani." 

Szerintünk ezekből világosan megértheti tanár-
társaink' mindegyike legközelebb teendőit ; miért i s : 
,Ora et, labora.' S z a b ó k y A d o l f . 

A" katholikus sajtó' emeléséről . 

(Folyt.) 

A' kath. lapok' terjesztésére nézve, a' következő 
pontokat olvasóink' nyugodt és komoly megfontolá-
sába ajánljuk. 1. Semmi sem szerez a'hírlapnak any-
nyi érdeket, mint a' sok hirdetések (Inserate). Sok 
rossz lapot meglehetendett már buktatni, lia olly sok 
hirdetéseket nem közlene. Igen sokszor lehet jó ka-
tholikusoktól hallani : mi gyűlöljük e' vagy ama' lap-
nak irányát, de hirdetései miatt tartanunk kell a / t . 
Es igy az aljas, gonosz napisajtó jobbadán katholiku_ 
sok" pénzéből él. Lehet-e nagyobb képtelenséget^ 
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szégyelletre méltóbb langyszivüséget gondolni, mint 
ezen fölfordult állapot mutat ? De a' helyett, hogy bosz-
szonkodásunknak szabad kitörést engednénk, in-
kább javallatokat terjesztünk elő, a' rossznak meg-
szüntetésére. A' gonosz sajtó ellen használható rendes 
eszközök' forrása már rég kimerittetett. A' lelkipász-
torkodó papság mindenütt fölemelte ellene szavát, . . . 
de siker nélkül ! A' püspökök' pásztori leveleikben, sőt 
a' szószéken, személyesen is kimondták ellene rossza-
lásukat, ez is siker nélkül maradt. A' katholikus 
(Pius-) egyletek a' rossz sajtó' leküzdését szükséges-
nek mondták ki, de hát mi történt e' pontban ? Mu-
tasson valaki nekem csak egyetlen férfias és szilárd 
cselekvényt az álfölvilágosultság' undok férge, és a' 
gonosz sajtó ellen, és én a' langyszivüség- és legmé-
lyebb nyomorultságunk ellen emelt vádamat vissza-
veendem. Minden rendes eszközök fölhasználtattak, 
siker nélkül. Mit tegyünk tehát ? Rendkivüli eszközök-
hez kell nyulnunk. Mivel az intések nem hoztak gyü-
mölcsöt, segítsenek a' tények. Én következő javasla-
tot terjesztek elő: tegyük, hogy bizonyos, 1 6 , 0 0 0 
kath. lakost számláló városban két újság létezik ; egyik 
r o s s z , mellybe azonban minden, vagy legtöbb hir-
detés foglaltatik; a' másik katholikus szellemű, melly-
ben semmi, vagy csak igen kevés a 'hirdetmény, 's köz-
lendőket nein is kap. Azt mégis, reméljük, megenge-
dik olvasóink, hogy ezen 1 6 , 0 0 0 katholikus polgár 
között legalább 2 0 0 találkozik , kik eléggé buzgók 
arra, hogy egy istentelen lap' kiirtására segédkezeket 
nyújtsanak. Ezen 2 0 0 polgár (nagyobb része keres-
kedők és kézmivesek) nevök' aláírásával kötelezik 
magukat, hogy 1-ször : Ezentúl egyetlen hirdetményt 
sem küldenek az egyházellenes lapba ; 2-szor : hogy 
hirdetményeiket kizárólag az ugyanazon helyt létező 
katholikus lapba küldik, 's legalább is havonkint 
egy-egy, kivánt terjedelmű hirdetményt iktatandnak 
abba; 3-szor : hogy a' városban és környékén lakó 
barátaikra is tizennégynapról tizennégynapra a' leg-
buzgóbban törekvendenek hatni, miszerint ők is ha-
sonlót tegyenek. 4-szer : Ezen kötelezettség egy évig 
tart. Egy, a' rossz sajtó ellen ekkép létesülendett szö-
vetség bizonynyal megho/andja jó gyümölcseit ; mert 
évenkint, csupán a' szövetség' tagjaitól 2 4 0 0 fizetett 
hirdetményt nyerend a' kath. lap,ide nem számítva a' 
tagok' barátitól 's ollyanoktól beküldötteket, kik a' 
kath. lap iránt ugyan rokonszenvvel épen nincsenek ; 
de belátják, hogy ha hirdetményeiket kellőleg elter-
jeszteni akarják, azokat a' kath. lapban is kell köröz-
tetniük. Ezen eljárás a' szövetségi tagokra nézve, 
épen nem lenne költséges. Mert vegyük föl, hogy egy 
tag hónaponkint hirdetményiért (sorját 1 !'2 kr - vagy 
6 pfennigre számítva) 8 krt vagy körülbelül 2 ezüst 
garast fizet, ez évenkint 1 f r t - és 3 6 kr- vagy 2 4 
ezüst garasra rúgna, a' mi valóban igen csekély áldó -

zat, ha a' gonosz sajtó' kiirtása sikerül. E' kis adót a' 
kath. sa j tó ' javára , ha már máskép ki nem kerülne, még 
számtól is szívesen elvonnám. Ugy van ugy, ti jó ér-
zelműek, ti barátai a ' jó sajtónak, csak á l d o z a t ál-
tal lehet a' gyalázatos sajtót megbuktatni ! Csak ne 
fogadjátok javallatomat válvonitva, 's fejrázva; e ' j a -
vallat, noha első tekintetre különösnek látszik is előt-
tetek, higyjétek el, egészen gyakorlatias hatályosságát 
önmaga bizonyitandja be. Vagy talán a' szövetségi 
tagoknak nem is lenne, hónaponkint mit hirdetniek ? 
De hogy nem, kereskedésben és mesterségben sok elő-
fordul, mit hirdetni lehet , sőt ha egy kissé utána 
gondolkodik , még magányos ember is talál hirdetni 
valót. Az illy szövetségek' tagjait elegendő számmal 
a' kath. (Pius-)egyletek gyűjthetnék össze legkönnyeb-
ben ; ez olly feladat, melly az illy társulathoz méltó, 
's neki nagy érdemet szerezne. Az eljárás igen egy-
szerű lenne. A ' Pius-egylet mintegy 2 0 — 3 0 tagjai 
összegyülekezvén, elhatározhatnák, hol kellene minde-
gyiküknek aláírókat gyűjteni, mindegyik magára vál-
lalna egy utczát, hol részvevőket iparkodnék nyerni. 
Ha ezen első fölosztás után még maradnának bejárandó 
utczák , a' 2 0 — 3 0 tag ujolag összegyűlne , 's a' 
még bejárandó utczákat ismét fölosztaná maga között. 
Igen czélirányos lenne , ha az aláírások' befejezése 
után, a' gonosz sajtó' kiirtására szövetségbe lépett 
részvényesek közgyűlést tartanának. E ' gyűlésben a' 
szövetség' szükséges és czélirányos voltát melegen 
szívökre kötni, őket annál lángolóbb buzgalomra le-
hetne hevitni, 's némi irányt is adni a' további leg-
jobb eljárásra, 'stb. Rajta kellene lenni egyúttal, hogy 
a'vidékbeli birtokosokat, üzérkedőket is a 'vállalat ' tá-
mogatására birják. Mi igen szeretjük hinni, hogy még 
sok jó , 's buzgó katholikus üzérkedő van , kik illy 
egyesületbe szívesen belépnének ; de a' régi szokástól, 
hirdetményeiket a' rossz szellemű helybeli újságba 
küldeni, nem olly könnyen lehet megválni, kivált ha 
a' kereskedéshez szükséges egységpont a' jó lapnál 
hiányzik. Ezen egységpontot az érintett szövetség 
létesítené. Azért kivánók , hogy mielőtt ezen javasla-
tainkat , mint jámbor óhajtásokat, megmosolygnátok, 
léptessétek azokat életbe ! Mig három megbukott kí-
sérlet nincs utánunk, nincs okunk elállni. Ennyit a' 
hirdetésekre nézve ; e' pont a' politikai lapoknál két-
ségtelenül a' legfontosabb. 2) Ha az imént ajánltat-
tak már teljesitvék, a' helybeli Pius-egylet még egy 
további lépést tehet, azt t. i., hogy tagjai által min-
denütt a' gonosz újság' elhagyását ajánlhatja, sürget-
heti. A' rossz lap' elmellőztetése , miután már egy 
másik kedves és hasznos lap alapíttatott, igen köny-
nyen menend. Javaihatja továbbá az egylet , hogy 
tagjai olly fogadókba ne menjenek, hol csak rossz 
szellemű lapok tartatnak ; sőt különös katholikus Ca-
sinot is alapithat, mellybe senkit föl nem vesz, kinek 

7* 
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egyházias érzülete kétséges. Ha a' szabadkőmivesek, 
világosságbarátok, és rongeanusok az egyesülési jogot 
a' mondott modorban olly buzgón fölhasználni tudják, 
bizonnyal mi sem maradhatunk hátra. Cselekvényünk-
től függ, valljon a' jövendő nemzedék áldást , vagy 
átkot mond-e ránk ; még több, valljon miként fogunk 
Isten' Ítélőszéke előtt megállni. Arczunk' verítékével 
kell kenyerünket ennünk ; mért sajnálnók arczunk' 
verítékét folyatni , midőn Isten' dicsőségéről, magunk 
és embertársaink' földi és mennyei boldogságáról van 
szó. A' mennyekországa erőszakot szenved, 's csak az 
erőszakosok ragadják el azt. Ha áll ez az embernek 
belküzdelmeiről ; áll minden bizonnyal a'külakadályok-
kali küzdelemről i s ; 's lia Isten' leggazdagabb áldása 
kath. lapjainkon mindeddig nem mutatkozott, ezt két-
ségkívül az okozza, mert mi munkánkat sem az ő di-
csőségére, sem az ő szentséges nevében nem kezdtük, 
's mindnyájunkat összevéve, olly kevés megfeszítést 
szenteltünk rá. Félre tehát a' gonosz sajtó' pusztítá-
sai fölött jajveszéklő nyomorúságos fohászkodásokkal ! 
Isten' nevében tegyük a' munkára kezünket, és minden 
bizonynyal jól menend az. Isten nem hagyandja el 
saját müvét : de méltán megvonja áldását minden 
kétkedő 's íéligeskedő kezdeménytől. Tekintetbe véve 
hatályos szellemi és egyéb eszközeinket, nekünk ka-
tholikusoknak, ha lelkesen és erélyesen hozzáfogunk, 
okvetlenül győznünk kell. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

(Előléptetés.) Ő cs. kir. fölsége jan. 1-jéről kelt leg-
felsőbb határozata szerint, a' belügyminister' előterjeszté-
sére , az esztergomi főkáptalanban Miskolezy Márton 
nagyprépost, b. Rudnyánszky Sámuel őrkanonok, és Be-
cker János komáromi esperes' halálával megürült helyek-
nek fokonkinti előléptetés' rende szerinti betöltését hely-
benhagyni, és kesselőkeői Majthényi Antal olvasó kanonokot 
nagypréposttá ; dömötöri Németh György, éneklőkanonokot 
olvasó-kanonokká ; Fekete Mihál sz. györgyi prépostot, 
éneklő kanonokká; Kunszt József sz. Istvánról czimzett 
prépostot, őrkanonokká ; Krautmann József nyitrai főespe-
rest, sz. györgyi préposttá ; Viber József lionthi főesperest, 
sz. Istvánról czimzett préposttá ; Bakay János, nyitrai, 
Jaross Vincze, komáromi, Szemes György kanonokokat pe-
dig honthi főesperesekké méltóztatott kinevezni. (W. Z.) 

(Kitüntetések.) ü cá. kir. ap. fölsége januar' 1-ről 
kelt legfölsőbb elhatározásánál fogva azon Esztergom fő-
megyei lelkipásztorokat, kik a' forradalom alatt a' trón 
iránti ragaszkodásuk- 's a' népnek buzdítása által magu-
kat megkülönböztették : és pedig Fába Theodóz kéméndi 
plébánost, Haynald Lajos érseki irodaigazgatót, Martinko-
vics Péter nyitra-sárfői, Muchay Ignácz budakrisztina-vá-

rosi plébánosokat arany ; továbbá Kolárovics Péter lóczi 
helyettest, Paczkó Ágoston buda-vizivárosi, Sujánszky An-
tal pestbelvárosi káplánokat, Pridavka Antal peredi plé-
bánost, és Razgha Lajos, tabi veszprim-egyházmegyei plé-
bánost ezüst egyházi érdemrendkereszttel földisziteni 
méltóztatott. 

Egyszersmind Kapy Gábor párkányi, Maisch Edvard 
sigelsbergi, Belló Károly hochstettnói, Oclioba István 
nagykosztolányi, Miksik Imre keresztúri, Döme András 
vásáruti plébánosoknak, báró Horeezky Ferencz budakrisz-
tinavárosi káplán-, és Tőrös Miklós stomfai plébánosnak 
legfölsőbb megelégedésének maga utjáni kijelentését elren-
delni méltóztatott. 

P e s t , januar' 6. A' keresztény szeretet, 's ennek 
képviselője és végrehajtója, az egyház' egyik főfeladatai-
hoz tartozik, ott, hol a' kérlelhetlen sors' csapásai által az 
emberi segély lehetlenné lön, a' vigasztalás' édes balzsa-
mával a' vert sebeket enyhíteni, 's a' záporban ömlő könye-
ket letörleni. Ezen magasztos kötelességnek láttuk hódolni 
a' váczi egyházi megye' káptalani helynökét, Mericzay An-
tal kanonok urat , midőn az 1849-diki dec. 1-ső napján 
kelt, 's méltóságos Szentiványi Vincze cs. kir. kamarás és 
kormánybiztos úrhoz intézett levelében, arra nézve kért 
engedelmet, hogy a' pártütő hadvezér Damjanics' vérpa-
rancsára lakából kihurczoltatott, 's királya iránti rendit-
hetlen hűségéért agyonlövetett kókai plébános Ilornnegger 
Antalnak hült tetemei, a' meg nem szentelt utféleni föld-
ből kiásatva, koporsóba tétessenek, 's az egyház' lélek-
emelő szertartásai szerint beszenteltetvén, a' kókai sír-
kertben hivei közé temettessenek, bizton remélvén, hogy 
ő méltósága ezen könyörgését, miután a' kemény téli idő-
ben történendő kiásatás az egészség' minden veszélyezte-
tését eltávoztatja, annálinkább kegyeskedendik beteljesíte-
ni, minél nagyobb vigasztalást meritendnek innen a' hűség' 
vértanujának az Ur' szőllejsben munkatársai, és mélyen 
gyászoló rokonai. Milly készséggel hajlott ő méltósága 
ezen igazságos 's annyi kegyeletet tanúsító kérelemre, bi-
zonyságul szóljál a' cs. kir. pest-kerületi főispáni rendelet-
nek ide csatolt mássá, melly 1849-diki dec. 18-kán a' fön-
tisztelt helynök úrhoz érkezett : ,,A' forradalmi pártosko-
dók' erőszakoskodásai közben kivégzett kókai lelkész 
Ilornnegger Antal' tetemeinek kiásatása, 's illetőleg az 
egyház' szertartásai szerinti eltemetésének érdemében f. hó' 
1-ről kelt megkeresésére hivatkozólag, kellő tudomás 's 
intézkedés végett azzal kívántam a' főtisztelendő urat 
ezennel értesíteni : miszerint Pest vármegye' alispánját 
mai napról hivatalosan utasítottam, hogy a' jobb meg-
győződéséért szerencsétlenül kivégzett lelkész' tetemeinek 
kiásatása' alkalmára a' járásbeli sebészt a' helyszínére ki-
rendelni , a' lakosságot pedig a' czélbavett temetkezési 
szertartás' körülményeiről kellően értesíteni el ne mu-
laszsza." 

Németlion. 
A' bécsi püspöki tanácskozmány által a' néphez in-

tézett remek pásztori levélnek fogalmazója, Diepenbrock 
boroszlói érspk az uj egyházi év' alkalmával következő 
pásztori szózatot bocsátott ki : „Melchior, Isten' irgalma- és 
az apostoli szent-szék' kegyelméből boroszlói herczeg-püs-
pök, hittudor 'stb. Tisztelendő papságunk- és szeretett me-
gyebeli híveinknek kegyelem és békcség Isten- a' mi 
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Atyánktól és az ur Jézus Krisztustól . *) Krisztusban 
szerelmesim ! Vége megint az egyházi évnek ; a' kerengő 
föld magát és mindnyájunkat a' kitűzött végczélhoz ennyi-
vel megint közelebb hozott, és minket ugyan egy, nehéz 
kisértetek- és keserű tapasztalásokban, de egyszersmind 
mindazokra nézve, kik szemök- és szivöket az örök magas-
ság felé irányozzák, az isteni hoszszutürés-, malaszt- és 
irgalomban gazdag időszakon vezetett keresztül. Mikor 
ezen, most befejezett évnek kezdetén utoljára szólottam 
hozzátok, akkor még a' forradalom' viharja dühöngött tar-
tományainkban; magasra emelkedtek a ' lázadás ' hullámai, 
és ugy látszik, mintha rohamuk minden fönállót vad ör-
vénybe temetni akarna. Egész népségeket a' szédelgés' 
szelleme ragadott meg, 's tántorogva rohantak egy bizony-
talan czél felé, vezérek és csábítók' felizgató vezetése alatt, 
kik a' pirosló vérlobogóval kezökben, a' szegény földet 
erőszak, pusztítás, harcz, rablás és öldöklés által érzéki 
paradicsommá átváltoztatni ígérték. A' mi saját szorosb 
hazánkban is százezernél több részegedett meg e' kéj pohár' 
kábitó italától ; a' régi német meggondoltság és hűség mint-
egy elsodortatott a' nyugati szélvihar által ; és az állam-
épület minden sarkaiban ingott és ropogott, mert a' köte-
lesség és engedelmesség' összetartó bilincsei annyi embe-
rek' szivében megtágultak, és szétszakadtak. Akkor, sze-
relmesim, főpásztori intés' szavaival fordultam hozzátok ; 
az Istentől megállapított felsőség iránti engedelmesség- és 
hűségnek szent, változhatlan, keresztény kötelességét, a' 
mi Urunk- és apostolainak igéit hangoztatva, juttattam 
eszetekbe ; és ti, kedvesiin, felhívásomnak, Isten' szavaira 
ismervén benne, jó nagy többségben készséggel hódolta-
tok. Ezt nektek szivem' mélyéből megköszönvén, minden 
nap kérem az Istent, hogy értté benneteket megáldana. Ti 
ez által magatokat igazi katholikus hivekül bizonyítot-
tátok, és keresztény nevetek' becsületét szeplőtelenül meg-
őriztétek.'' 

„Ma, egy év múlva, látszólag a' dolgok máskép álla-
nak. Isten a' törvényszerű hatalom' karját megerősité, és 
trónját megint megszilárditá, hála a' hadseregek' eskübeli 
hűsége- és vitézségének, a' lázadás mindenütt legyőzetett, 
's az uralkodók- és tanácsadóiknak tér és idő nyittatott, 
uj intézmények és törvények által a' népek' régi bajain és 
igazságos sérelmein, mennyire e' földön lehetséges, segíteni, 
's egy észszerű szabadság- és kifejlésnek, miként az Isten' 
akaratjával megegyez, u j tanyát, készíteni. Azonban a' fel-
forgatás és lázadás' gonosz szelleme azért még korán sincs 
a' földről száműzve. Hasonlón az evangéliumban említett 
tisztátalan lélekhez fáradhatlanul kóborol a' száraz helye-
ken, es mas hét lelket gyűjt magához, nálánál gonoszab-
bakat, az utolsó dolgokat az elsőknél gonoszabbakká teen-
dő. * ') Ez lesz ezen leggonoszabb nemzedéknek is a' sorsa, 
teszi ugyanazon a' helyen hozzá az Ur ; és ép ugy fog ve-
lünk is történni, hogyha ezen gonosz szellem és csábításai 
ellen Isten' szent igéjével föl nem fegyverkezünk ; hogyha 
mi magunkat gonosz, istenfeledő nemzedékből az igazi bűn-
bánat' közbejöttével, Isten' Szentlelke által, átváltoztatni 
nem engedjük kiválasztott szent nemzetté, megváltatott 
néppé, melly hirdesse erényeit annak, a' ki bennünket a' 
setétségből az ő csudálatos világosságára hívott, *2) ki ön-
nön magát adta érettünk, hogy minket megváltana minden 

hamisságtól, és tisztitana magának kedves népet, a' jócse-
lekedeteknek követőjét. *3) 

De fölötte csudálatos, szerelmesim, és kivált a' csábí-
tás' ezen napjaiban legkomolyabb figyelmünkre méltó, 
hogy a' két apostolfejedelem Péter és Pál, az épen idézett 
két szépséges helylyel, hol ők a' keresztény községeket leg-
főbb ékességök- és méltóságukban, tiszta, szent, csu-
pán az Úrhoz tartozó nép , királyi papság gyanánt tün-
tetik föl, azonnal szembeötlő megegyezéssel a' törvény-
szerű világi felsőség iránt tartozó engedelmességnek inté-
seit fűzik össze. * 4 ) Épen ugy, miként szent Pál a' romai-
akhoz irt levelében *5) ott, hol ő a' hiveket az Ur' egy tes-
tének ugyanannyi tagjainak nevezi, és ezen benső, a' Szent-
lélek által áthatott közös életet az ő teljes, Istennek tetsző 
cselekvőségében, a' felebaráti és ellenségszcretet' minden 
viszonyait illetőleg, lerajzolja, mindjárt ugyanezen intést 
kapcsolja hozzá, azon fenyegető hozzáadással, hogy a' ki 
ellene áll a' hatalmasságnak, az Isten' rendelésének áll el-
lene, és kárliozatot szerez magának. Nem máskép nyilat-
kozik szent Júdás Thaddaeus apostol is közönséges leve-
lében, mellyet minden szorgalommal ,,a' meghívott szen-
teknek" közös üdvességökért írni magát ösztönözve érzette, 
megőrzendő őket azon belopódzott csábítók- 's istentelen em-
berektől, kik Krisztust tagadják, a' testet megfertőztetik, a' 
felsőbbséget megvetik, és méltóságát káromolják, és kiket 
olly vonásokkal tüntet előnkbe, mellyekre napjaink' igen is 
sok szabadság-hőseinél világosan ráis merünk. És ezen felső 
hatalom akkor még is csak pogány, a' zsidó népre fegyve-
res erő által ráerőszakolt hatalom volt, képviselői és vég-
rehajtói pedig legnagyobb részt bűnös, istentelen, igazság-
talan emberek, és nem sokára a' kereszténység és az ő hí-
veinek kegyetlen üldözői, kik őket a' föld' színéről eltörölni 
igyekeztek; miként maga a' két apostolfejedelem is a' ha-
talom' ugyanazon pallosa alatt vérzett el, mellyet ők a' 
felsőbbség'kezében, Istentől adott gyanánt, tiszteltetve tudni 
akartak. Kell tehát, hogy ezen, napjainkban olly igen visz-
szatetsző és nagyon is félreismert pont ja a' felsőbbség iránti 
engedelmességnek, mellynek a' szent apostolok olly nagy 
fontosságot tulajdonítanak, a' kereszténység' legbensőbb 
lényegével szükségkép összefüggjön, és egyszersmind az ő 
leggyöngédebb életidegeivel összeforrva legyen. 'S valóban 
igy is van. Mert ha a' kereszténység' alaptanaihoz tar-
tozik : hogy Isten a' világot mindenhatóság- és végtelen 
bölcseséggel igazgatja ; hogy ő az emberek' szabad cselek-
vényeit is, ugy a'jókat, minta' rosszakat, hatásaik- és követ-
kezményeikben szent czéljaira fordítani tudja; hogy ő a' 
hatalom' gonoszsága-, miként a' gonoszság' hatalmának 
mértéket és határt szab, mellyet ő, mint ura az élet- és ha-
lálnak, büntetlenül keresztül lépni,nem enged; hogy ő kü-
lönösen övéi felett atyai szeretettel őrködik, kiknek fejéről 
még egy hajszál sem hull le akaratja nélkül; hogy ép ez 
akarat' következtében , az őt szeretőknek minden javukra 
szolgál, és hogy ő egyházát a' világ' végezetéig oltalmazza, 
mikorra ő magának az igazságos Ítéletet és a' teljes vissza-
fizetést föntartja; és ha mi ezt hiszszük, miként ezen, ke-
resztény nevünk' megtagadása nélkül nem is kételkedhe-
tünk : ugy a' keresztény engedelmességet, 's e' szavak' je -
lentését is megérteni fogjuk : ki ellene áll a' hatalmasság-
nak, Isten' rendelésének áll ellene ; tudnillik Isten' világ-
kormányába szentségtörőn beavatkozik, Isten' legfensőbb 
birói hatalmát bitorolja, és Isten' mindenhatósága 's böl-

*) Kolos. 1, 3. 
* ' ) Máté. 12, 45. 
# 2 ) Pét. I. 2, 9. 

* 3 ) Tit. 2, 14. 
* 4 ) Pét. I. 2, 13. 
* 5 ) 12 és 13. 

— Tit. 2 és 3. 
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csesége ellen föllázad, minthogy saját rövidlátó, önző vé-
leményét és tetszését világtörvényül föl akarja állítani. 

Ha tovább meggondoljuk, hogy az elesett emberiségre 
nézve, elfajult, istentelen é3 önzó állapotjában, még a' leg-
tökéletlenebb országrend is már végtelen jótétemény, ol-
talmazó gát a' zabolátlan szenvedélyek' pusztitó áradata 
ellen, és hogy a' pallos a' felsőbbség' kezében zár az anar-
chia' iszonyai ellen, és elháritőja a' rombolás' számtalan 
villáminak, minthogy a' törvény és fék nélküli ember olly 
mélyen sülyed a' vadállat alá, miként esze és szabad aka-
ratja által nálánál magasban áll : igy ez oldalról is meg-
értendjük e' szavak" jelentését : ki ellene áll a' hatalmas-
ságnak, Isten' rendelésének áll ellene ; tudnillik keresztül 
fúrja azon gátot, széttöri azon zárt, 's bűnös fejére háritja 
az átkot és felelősség' terhét minden rendetlenség- és fel-
bomlásért, minden iszonyatosság- és gonoszságért, mellyek 
néplázadáskor a' szerencsétlen országot elözönlik. 

Gondoljuk meg végtére , miként a' felforgatás' 
Szelleme majdnem mindig a' vad daczolás- és hitvány ön-
zésnek, szemtelen hazudság-, fenhéjázó kevélység-, nagy-
ravágyás- és uralkodni akarásnak, 's még gonoszabb szen-
vedélyeknek is szokott szelleme lenni ; (a' ki még ezt nem 
tudta, az ezt a' két lefolyt évben valóban láthatta, és azon 
gyalázatteljes vádakból, mellyeket utóbb a' lázadás' vezé-
rei kölcsönösen egymás' homlokára sütöttek, kivehette ;) és 
belátandhatjuk, hogy illy átalában kereszténytelen szellem 
össze nem férhet annak tiszta, szelid, alázatos szellemével, 
ki, mikor az Isten' formájában volna, magát kiüresítette, 
értünk szolgai alakot vévén föl ; engedelmes lett mindha-
lálig, pedig a' kereszt' halálaig; és a' ki monda: „ T a -
nuljatok tőlem, mert szelid vagyok és alázatos szivü, és 
nyugalmat találtok lelketeknek." *7) Tehát nem csak azért, 
mert a' fölforgatás- és lázadásnak e' szelleme ártalmas az 
egészre nézve, és Isten' szentséges akaratjával ellenkezik, 
hanem azért i s , mert a' hozzá való ragaszkodás rom-
boló az egyes lékkre nézve, melly ezáltal isteni nyugal-
mától megfosztatik, és a' leggonoszabb szenvedélyektől 
hányattatik, olly igen fontos pontját alkotja a' keresztény-
ségnek az engedelmességről szóló tanítás ; és ennél fogva 
az apostolok' előpéldája után, főleg e' korszakban szent 
kötelessége a' főpásztornak, rábízott híveit az ellenei föl-
lázadástól, miként a' mérges legelőtől, inteni és megőrze-
ni." (Vége köv.) 

Németalföld. 
A' hollandi protestánsok' vallási türelmetlensége még 

most sem szűnik. E' türelmetlenség volt egyik főoka Bel-
gium' elszakadásának; ugyan az a' németalföldi királysá-
got alkotó egész tartományok felett most is nyomasztó 
részrehajlással uralkodik, 's az alaptörvényekben kimon-
dott polgári és vallási szabadság' elveinek daczára, a' ka-
tholikusokat mindenhol terhes és lealázó iga alatt tartja. 

Ennek következtében a' katholikusok kénytelenek jo-
gaikat követelni. Ók csak védőleg, nem támadólag lépnek 
fel, non impugnatorea, sed propugnatores. 

E' végből egy jeles emlékiratban szintolly ügyesen, 
mint igazsá gosan kijelentették sérelmeiket, és fájdalmaikat, 
e' végből a' sajtó utján mindennap felszólalnak ; 's szint e' 
végből szónokolnak a' kamarákban. 

Lássuk, mi oknál fogva : Tudva van , miszerint jelen-

-*0) Philip. 2 , 6 . 7 . 
* 7 ) Máté. 11, 2 9 . 

leg Hollandiában uj ministerium szerepel a' közstatusok 
előtt, mellyeknek többségéből a király által kiszemeltetett. 

A' budget-nek átalános tárgyalása a' második kama-
rában mult hó' IO-én kezdetett meg. Ez alkalommal a' 
katholikusok' sérelmei, kik rendszerint, 's majdnem töké-
letesen minden hivatalból ki vannak zárva, valódilag elő-
adattak, különösen Dommer van Poldersveldt, Borret, Luy-
ben és Niopen van Sevenaer urak által. 

A' „Németalföldi Publicista" czimü 's legújabban 
Hága-ban megjelenő jeles hírlap, az említett szónokoknak 
beszédét bővebben közli. Ez egy parlamenti liarcz' kezdete, 
melly által a' béketűrés és önmegtadadás' annyi jeleit adó 
hollandi katholikusok, a' nélkül, hogy a' főhatalom' jogait, 
mellyeket a' jelen idők' viharaiban leginkább tiszteletben 
tartani szükséges, megtámadnák — mint hiszszük, ki fog-
ják maguknak vívni azon tekintélyt és jogokat, mellyeket 
méltán követelhetnek. 

Dommer ur a' vitatkozást egy emlékiratnak benyúj-
tásával kezdette meg, mellyben számtalan, hiteles okira-
tokkal bizonyított igaztalanságok számláltatnak elő. Ezzel, 
a' mint mondá, nem kívánja vádolni a' jelen ministeriumot, 
melly alig kezdette meg működését; nem akarja hasztalan 
szidalmakkal tetézni a' volt ministereket, kiknek egyedüli 
bűnök az, hogy a' már régóta Hollandban követett tévedé-
seket. magokévá tevék ; ő egyedül a' jövőre nézve követel 
méltányosabb eljárást. 

Ezen igaztalanságnak palástolására, — l'olytatá a* 
szónok — egy indokot kívántak mindenkép érvényesíteni, 
azt t. i„ hogy a' lakosság' katholikus része, a' többi lakos-
sággal egybehasonlitva, nem mutathat fel elegendő szám-
mal alkalmas egyéneket a' hivatalokra ; ez nem egyéb ha-
szontalan ürügynél, 's e' tekintetben a' Belgium' elszakadá-
sa előtt történtek világos bizonyságul szolgálhatnak. Ak-
kor is mindig azzal állottak elő, hogy Belgiumban nem ta-
lálhatni alkalmas egyéneket; a' belgák' kérelmeire 's fel-
szólalásaira ugyanazon választ adták, melly végett jelen-
leg magunk is panaszkodni kénytelenittetünk. 'S mi lett 
mindennek vége ? Az, hogy Belgium tőlünk elvált. 

Borret ur élénken vitatta ugyanezen tárgyat : meg-
említette, hogy a ' katholikusok még a' jelentéktelen alren-
dü hivatalokból is , millyen a' felügyelői, ajtónállói tiszt 
'stb. kizáratnak. Ugyanezen rendszernél fogva a' társas 
élet' javadalmaiból, fent szintúgy mint alant, kirekesztvék; 
's ezen átalános kirekesztés eléggé bizonyítja, hogy ennek 
oka nem a' népesség egy része' képezctlenségében, hanem 
hitevallásában keresendő. 

„Nem azért" — kiálta fel Borret „záratnak ki min-
denből a' katholikusok, mert nem alkalmasok, hanem azért 
mert katholikusok. Itt már az ideje véget vetni a' dolgok' 
illy állapotának ; hogy a' szembetűnő igaztalanság továb-
bá is hasztalan ürügy' köpenyébe ne takartassék, s jövő-
re a' katholikusok' méltányosabb bánásmódban részesül-
jenek." 

„Ha a' kormány a' statusnak valódi javát akarja, ha 
az alaptörvény' fentartását őszintén óhajtja, lehetetlen ko-
moly figyelmére nem méltatnia a' katholikusok' számos, és 
igazságos panaszait. Az alaptörvény egyenlő politikai jo-
gokat biztosított a' katholikusoknak, és más vallású pol-
gároknak, 's ők azon jogok' fentartását igen nagyra becsü-
lik. Az alaptörvény' szoros foganatosításának követelésé-
től soha el nem fognak állani, "s igazaiknak kivívása vé-
gett minden erejöket megfeszitendik ; 's hogy ezt elérhes-
sék, fel fogják használni azon eszközöket, mellyek sérel-
meiknek előbb-utóbb leendő megszüntetésére vezetnek : 
u. m. az igazság és nyilvánosság' fegyverét. Tessék bár 
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szemrehányásokkal illetni azokat, kik jogaik' védelmére 
ezen eszközökhöz nyúlnak, ők megnyugvásukat találand-
ják lelkismeretökben , melly azt mondja nekik , hogy 
szent kötelességet teljesítenek. A' becsület kivánja tülök, 
hogy őrködjenek az ország' minden lakosának szabadsága, 
anyagi és szellemi érdekei felett. Még azzal is vádolhatnák 
azokat, kik a' katholikusok' javára szót emelnek, hogy a' 
közbéke és csend'inegháboritását czélozzák ; o' szemrehá-
nyás nem fogja őket gátolni hitfeleik' politikai és vallási 
jogainak védelmében ; megvetéssel fogják visszautasítani 
az illy szemrehányást, meg lévén arról győződve, hogy 
annak ellenkezőjét elveik 's tetteik eléggé tanusitandják" 

Luyben ur még meztelen tényeket is idézett : ,011y 
kerületet nevezhetne', monda ő, mellynek 80,000-nyi lakos-
sága között 2,000 protestánsnál több nincs, 's hol mégis a' 
kormány által nevezett 22, vagy 23 jegyzők közzül 13 
egyén a' protestáns vallást követi. Ez olly igaztalanság. 
mellyet a' katholikusok tovább nem tűrhetnek. A' kor-
mánynak vaknak kellene lenni, ha világosan be nem látná, 
mi következhetik előbb-utóbb a' dolgok' illy állásából éj-
szaki Brabant és Limburg kerületekben. Geldern egy ré-
szében, és Zeeland'déli vidékein.' 

Addig is, míg határozottabb eredmény következnék, 
ezen nyugodt 's erélyes fellépés már is nyilatkozatokat 
vont maga után, mellyek megérdemlik, hogy tudomásul vé-
tessenek. Engelen ur megígérte, hogy az u j ministerium, elve-
ihez hiven, nem fog tekinteni az egyének' minőségére, leg-
kevesebbé azoknak hitvallására, 's egyedül csak a' köve-
telések' alaposságát kívánván szem előtt tartani, a' valódi 
érdemet fogja megjutalmazni, vagy felhasználni. A' láza-
dási törekvés' vádját, 's egyéb rágalmakat illetőleg, moly-
lyekre nézve Limburg követe Borret ur méltán tiltakozott, 
még a' következő érdekes szavait idézzük : „Végre azt hi-
szem, miként Limburg' követét biztosíthatom arról, hogy 
ha a' katholikusok' igazságos panaszai, a' nyilvános ira-
tokban, okot szolgáltattak azon vádra, miszerint a' köz 
béke és csend' felzavarására törekesznck, ez bizonnyára 
csak némelly röpiratokra értendő, 's legkevesebbé a' már 
tekintélyeseknek elismert dolgozatokra ; és hiszem, hogy az 
ezen kamarában ülő protestáns tagok, lia a' szükség kí-
vánja. katholikus polgártársaik' politikai és társadalmi ér-
dekeit szintolly buzgón fogják védelmezni, mint védenék 
saját érdekeiket." Utóbb, ugyanazon ülés' folytában Lot-
sy ur szint e' tárgyban a' következő megjegyzéseket tette : 
„Azon panaszok' tárgyában, mellyeket e' kamarának két 
tagja aziránt terjesztett elő, mintha ez ország' katholikus 
vallású lakosai a' köztisztségekből átalánosan kizáratná-
nak, nekem is van egy szavam. IIa valaki magán életének 
viszonyai között türelmesnek mutatja magát , ez igen di-
csérendő erény ; de lia e' kamarában van szó türelemről, az 
már itt nem erény többé, hanem kötelesség. Nem ide tar-
tozik kérdést támasztani aziránt , valljon katholikus-e, 
vagy protestáns valamellyikünk ; e' gyülekezetben mind-
nyájan különbség nélkül az álladalomnak polgárai va-
gyunk." 

Azonban Engelen, Lotsy, ;s még némelly kipviselők, 
ezek közt különösen Groen van Prinsterer, a' katholiku-
soknak szemére vetették, hogy ezek az egyenetlenségnek 
u j magvát hintik a' gyülekezetbe, vallási háborút támasz-
tanak, a' statusnak bajt okoznak, 'stb. Olvasóink ismerik 
ezen éneket, melly évek' folytán nem ugyan Hollandban, de 
máshol játszatott el. A' felelet nem maradt el az illy megtá-
madásokra. Valahányszor egy képviselő illyesmit előho-
zott, mindannyiszor annak megczáfolására a' katholikusok' 
jogainak egy uj védője kelt fel. Emiitettük már Dommer, 

Luyben, Borret urakon kivül Niopen van Sevenaer urat. 
Dommer és Borret másod ízben is szólottak. Befejezzük e' 
tárgyat Borret ur' beszédével, mellyben a' dortrechti kép-
viselőnek válaszolt : „Dortrecht képviselője" állitá Borret, 
„csalatkozik, ha azt hiszi, miszerint panaszaink hasztala-
nok és sikeretlenek fognak maradni, 's mi okosabban cse-
lekedtünk volna, ha hallgatunk ; különben a' haza' boldog-
sága iránt kétségbe kellene esni. Állithatom, hogy ő csa-
lódik, mert egy szebb jövő vár a' katholikusokra. Azál-
tal, hogy jelenleg panaszt emelünk, korán sem szándé-
kunk a' volt ministeriumof, bár mikép is gyalázni, 's még 
kevesebbé van eszünkben a' jelen ministerium ellen bizal-
matlanságot mutatni. Egyedüli törekvésünk volt a' kor-
mányt értesíteni arról, hogy a' katholikusok' reményeiket 
még egyszer, szabadelmü érzelmektől áthatott egyénekben 
helyeztetik. Reményijük, hogy a' jelen ministerium figye-
lembe veendi panaszainkat, sőt reményijük, hogy azokat 
lelkismeretesen megvisgálván, gyökerestől kiirtandja a' 
rosszat, melly bennünket annyira elkomoritott. Mi nem 
kérünk semmi alkotmányellenest, egyedül csak igazságot ; 
's meg vagyunk győződve, ha a' régi kormány a' hivatal-
keresőknek hitvallását, kivétel nélkül, azért visgálta, hogy 
a' mértéket a' protestánsok' részére billentse, ugy a' j e -
len ministerium azt hasonlóul visgálni fogja, de csak 
azért , hogy a' hivatalokrai alkalmazásban igazságos 
arányt hozzon be, Groen ur'mondása szerint nem ugy, mi-
kép egy frank áll a' márkához, hanem ollyat, meily az 
alaptörvény' egyenlőségről szóló czikkének kigunyolásaul 
ne vétethessék." Ekkép folyt , a' vita e' tárgy felett, melly 
nem maradhat hatás nélkül a' „közstatusok'" második ka-
marájának utóbbi vitatkozásaira, 's melly Holland' parla-
menti évkönyveiben dics helyet foglaland el. 

E' viták, mint előre látni lehetett, a' németalföldi saj-
tóban különös viszliangra találtak, mint ez az „Arnlime-
sche—courant" czimü lapnak e' tárgyra vonatkozó jeles 
czikkéből kitetszik : ,,Mi a' kamara' katholikus tagjainak 
panaszait illeti, azt hiszszük igen helyesen történik, ha ha-
sonló panaszok a' nemzeti képviselet' keblében hozatnak 
fel. Midőn a' lakosság' egy része azt véli, hogy hitvallása 
a' kormánynak indokul szolgál a'statushivatalok- és java-
dalmakbóli kizárásra, nyilvánosan szükség bebizonyítani, 
valljon e' vélemény alapos-e vagy nem. Ez nem egyes eset, 
nem egy hitfelekezet' ügye, melly jogait követeli; ezen 
ügy az egész nemzetet érdekli. Az országnak érdekében áll 
tudni, valljon a' közhivatalok' kiosztásában a' vallási te-
kinteteknek van-e befolyása a' kormányra; valljon az ő 
szemeiben bizonyos hitvallás, 's mennyire szolgálhat indo-
kul a' hivatalokrai alkalmazásban, vagy kizárásban. Itt 
nem arról van szó, hogy a' katholikusok a' protestánsok' 
rovására, vagy ezek amazokéra pártoltassanak ; hanem egy 
kormányzási elvnek alkalmazásáról. Az alaptörvényben 
elfogadott elv a' hitvallásnak tekintetbe vételét kizárja. IIa 
a' kormány egy hitvallást a' másik rovására pártol, alkot-
mányellenesen cselekszik. A' katholikusoknak abbeli pa-
naszai tehát, miszerint ők a' közhivatalokból csak azért 
rekesztetnek ki, mert katholikusok, politikai kérdést foglal 
magában, mellyet a' nemzeti képviseletnek kell megvisgál-
ni, és eldönteni. Mi tehát nem érthetünk egyet a' kamara' 
azon tagjaival, kik e' panaszok' támasztását időelőttinek 
tartják, vagy azt hiszik, hogy azoknak megemlítése nem a' 
kamarákba való. A' vallási meggyőződés végett megsértett 
politikai jogok'alapján támasztott panaszok nem mellőz-
hetők, s épen a' nemzeti képviselet' teendőihez tartoznak. 
Ennek és a' kormánynak kötelessége, az illy panaszokat 
megvisgálni és elintézni. Hasonló panaszokat sem elnyomni, 



3 2 

som elsimítani nem lehet. IIa a' visszaélések valódiak, 
azokat meg kell szüntetni, vagy pedig bebizonyítani, hogy 
azok nem léteznek. Mi a' statistical adatokat illeti, mellyek 
e' panaszok' támogatására felhozattak, megvalljuk, hogy 
azok magukban véve csak viszonyos becscsel birnak. De 
az is bizonyos, miszerint ezen adatok könnyen ama' gon-
dolatra vezetnek, hogy a' katholikusok' panaszai nem épen 
alaptalanok. E' gyanú' ellenében ellenkező próbákkal szük-
ség előállani. Vagy azt kell megbizonyítani, hogy az ada-
tok hiányosak, vagy hogy a' katholikusok nem olly alkal-
masok a' közhivatalokra, mint a' protestánsok, vagy végre, 
hogy a' katholikus lakosság kizárólag azon osztályhoz tar-
tozik, mellynek kebelében hivatalnokot hiában keresnénk. 
Reményijük tehát, hogy a' belügyiminister' azon nyilatko-
zata, miszerint szándéka és akaratja a' nemzeti elemeket 
mind egyesíteni, 's a' katholikusok és protestánsok közötti 
válaszfalat lerontani ; mert ott, hol a' közjó minden tehet-
ségek' rendkívüli közremunkálását igényli, mindennemű vé-
lemények' összeforrása hathatósabban szükségeltetik, is-
mételve mondva reményijük, hogy e' nyilatkozat nem csak 
a' belügyi mínisternek, hanem az egész ministeriumnak is 
jelszava leend." 

Vegyesek. 
B. Bemer László nagyváradi 1. sz. püspök az uj épü-

letben van mint fogoly. Befogatására egyik megyéjebeli 
káplánnak abbeli vallomása adott volna alkalmat, hogy 
tudnillik ő, a' káplán, a' püspök' parancsára és meghagyá-
sából tartotta volna az irtóztató beszédet, melly neve alatt 
sajtó' utján is megjelent, 's mellyben egyéb hajborzasztó 
pogányságok között, holtakra mondott átok is fordul elő. 
Hogy a' püspök valami rendeletet adhatott e' tárgyban, az 
valószínű. De hogy illyesmit parancsolt volna, a' szószék-
ből elmondatni, azt elhitetni magunkkal semmikép sem 
birjuk. Egyébiránt a' mentegetődzés' ezen példája még 
nem az egyetlen. Tudunk esetet, hogy egy más valaki 
is az elöljáróság' parancsára hivatkozott, holott bi-
zonyos, miszerint ő sokkal előbb tartotta meg az oro-
szok ellen rendelt szertartást , semmint a' hivatalos 
körlevél megjelent volna, 'stb . . . . Voltak , kik 
az ellen keltek ki, hogy a'püspököknek ajkait lakat zárja, 
hogy nem szólnak a' néphez, hogy nem bocsátnak buzditó 
körleveleket, hogy hazaáruló érzelmeket ápolnak, 'stb. : és 
most azzal állanak elő, hogy ők csak azért cselekedtek 
egyetmást, mivel azt az egyházi elöljáróság, mellyet ők 
terrorizáltak, denunciáltak, és igy a' forradalmi térre so-
dorni segítettek, parancsolta. Egy jellemvonás a' revoluti-
onalis papság' ismertetéséhez. — Többiben mi a' papság-
különösen püspökökkeli bánásmódot csak fájlalni tudjuk. 
Szerettük volna, és kath. hitünkre nézve vigasztaló leendett, 
ha az ezekkeli bánásmódot illetőleg, eleve bizonyos eljárási 
rendszer állapittatik meg, melly szerint midőn egy részről 
az igazságszigornak elégtétetik, 's az egyház- és hazára 
nézve egyiránt veszedelmes elemek a' szentélyből eltávo-
líttatnak : másrészt mégis az egyházi méltóság- 's a' papi 
rendnek tartozó tisztelet is a' lehetőségig megkíméltetett 
volna. 

A' T a b l e t czimü angol kath. lap uj évtől kezdve 
többé nem Londonban, hanem Dublinban fog megjelenni. 

E' változás' okait Lucas Frigyes, a' lap' kiadója, igy fejte-
geti. A' Tablet egyetlenegy kath. lap a' brit birodalomban, 
melly forgalomnak örül. Angliában egy vagy két múlékony 
kivétellel nem létezik más szélesen kiterjedt kath. lap. 
Skotiában nincs versenytársa, valamint Irlandban sem. 
A' gyarmatokban, hol a' Tablet szinte el van terjedve, 
vannak ugyan hasznos kath. lapok, de csak helybeli érde-
küek. A' birodalom' minden katholikusai pedig egy roppant 
egészet képeznek, mellynek részei a' legtávolabb vidéke-
ken is ugyanazon okok' befolyásának, 's ugyanazon ellen-
ségeknek vannak kitéve. A' külső ellenségek' legfelsőbbje 
az állam, a' kormány. Ez mindenütt ugyanaz. Calcutta-, 
Secundarabad-, Sydney-, Gibraltar-, Castlebar-, Dublin-
és Londonban azon dolgozik, hogy az egyházat rabigába 
döntse. Szükségesek tehát olly eszközök, mellyek szives és 
foganatos együttmunkálás által a' katholicismus' minden 
elemeit egyesítsék, 's mindenkivel az egé3z kath. község' 
társadalmi és politikai erejét és helyzetét tudassák. Ezen 
eszközök' egyikét maga az alkotmány nyújtja. Anglia, 
Scotia és Irhon kath. vagy prot. követeket küldhetnek a' 
birodalmi parlamentbe. Ha a' választott kath. követek a' 
katholicismus' szellemétől áthatva összetartanának, nagy 
befolyást gyakorolhatnának a' parlamentben, és számos 
visszaélést elháríthatnának. Scotia most egy katholikust 
sem választott ; Anglia csak hármat vagy négyet. Ellenben 
Irhon nemcsak legtöbb kath. képviselőkkel, hanem kath. 
alkatrészekkel is bir. Itt lehet tehát összetartás-, együtt-
munkálásra serkenteni a' kath. szellemet. Ettől azonban 
távol vannak az ir kath. követek, ugy hogy mulasztásaikat 
csak a' sajtó pótolhatja, és pedig csak Irhonban, mellynek 
főhelye Dublin. A' kormány törekszik nagy ajándokok ál-
tal Irhon' ifjúságát ősi hitétől elcsábítani. E' veszély ellen 
sikra szállni, és szüntelenül küzdeni, kötelessége egy kath. 
lapnak. Illyen harcz azonban nem folytathatik sikeresen 
Londonban, még a' legügyesebb hirlapiró által sem, ki 
Dublinban sokkal több előnyökre számolhat, 

Hogy mint űzik Angliában a' proselytismust, követ-
kező példa bizonyítja: Bizonyos Nowlan szegény fiatal 
ember, lelki gyengeség és testi sinlés miatt kenyerét nem 
kereshetvén, dolgozóházba menni kényszerült, hol, jóllehet 
katholikus, mint protestáns Íratott be a' ház' névkönyvébe. 
Miután pedig ő a' prot. istentiszteletben résztvenni vona-
kodott, gyakran nagyon kegyetlenül büntettetett. Testvér-
bátya tehát kérvényt nyújtott be a' felügyelő tanácshoz, 
hogy javittassék ki a' hibás névbeiktatás ; azonban alig lé-
pett a' tanácsterembe, 's alig szólhatott két szót, már is ki 
dobták őt az ottani türelmetlen vakbuzgók ! (Tablet.) 

Azon többször fölmelegített állításra, hogy a'pápa-biro-
dalmi katonaság ellenséges érzelmeket táplálná ő szentsége 
iránt, az, Ami de la Religion' egyszerűn csak azt jegyezi meg, 
miszerint ezen katonaság legközelebb pénzt gyűjtött a' 
végre, hogy szent-misét mondasson a' pápa ő szentsége' 
mielőbbi visszatéréseért. A' jó Isten hallgassa meg könyör-
géseiket;! 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' Haynau-alapra : A' prémontrei csornai prépost-
ság 200 frt; a' Minorita-rend' főnöke Miskolczról 10 
frtot p- p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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A' magyar c lerus ' j ö v ő j e . 
» 

Midőn Istennek hatalmas hang j a , olly lélekrázó 
tényekben , miként e' két utolsó évben , megzendül : 
akkor a' gyarló halandónak igen nagy kedve jön, ma-
gába vonulva hallgatni. Es mégis szólani, gyakran a' 
sikernek majdnem minden reménye nélkül is szólani, 
kötelesség; sőt magába a 'zugó viharba bekiáltani, sem 
fölösleges : a' kinek vannak fülei a' hallásra, hallja 
meg illyenkor is ; a' ki hallani nem akar, sorsát meg-
érdemlette. 

Annál inkább lehet tanácsos, sőt szükséges, szó-
lani már most, midőn a' borzasztó szélvész keresztül 
rohanván, 's legfölebb tompa morajjal zúgván a' tá-
volban, inkább kivehetjük egymás' hangját , 's remé-
nyünk lehet, hogy meghallgatják, eleinte talán keve-
sen , de napról napra többen a' jó szándoku szózatot. 

Különösen pedig szent kötelességük, szót emelni 
mindazoknak, kik derültebb napokban örömest val-
lották magukat a' jó ügy' bajnokainak , kiket az idők' 
sulyjának elnémitani nem szabad, nem szabad leszo-
rítani a' térről, melly nekik Istentől kiszabott küzd-
homokuk. — Egy i l ly , hazánkban és egyházunkban 
jól ismert kedves hangnak, melly 1 8 5 0 . év' kezdetén 
Bécsben megszólalt , viszhangja kiván lenni a' jelen 
felszólalás : hadd jusson minélelőbb el az örvendetes 
hir minden rokon kebel' ajtajához ; 's hadd enyhitse 
sokaknak e' lesújtott egyház' este felett aggódó bána-
tát. Hiszem, hogy a' kövekből is Abraham' fiait va-
rázsoland elő az országos hirü szónoknak Isten' lel-
kével telt komoly-nyájas szózata, 's felriasztand mind-
nyájunkat szunnyadásunkból : midőn sikra szólit, nem 
ugyan azér t , hogy egymásnak, kivévén a' rosszakara-
tot, 's ezt is csak addig, mig őszintén megtérni kiván, 
szemrehányásokat tegyünk , egymásnál tisztább szin-
ben feltűnni törekedjünk; hanem hogy isteni 'küldeté-
sünkhöz képest engeszteljünk, békí tsünk, egyenges-

I. Félév. 

síink, egymás' terheit hordozzuk, egymás' gyengesé-
geit támogassuk, egymás' fájdalmait enyhítsük. 

A' magyar clerus' legközelebbi múltja fölött 
végső, eldöntő Ítéletet hozni, csak egy későbbi , elfo-
gulatlan, a' részletekkel minden oldalról teljesen is-
meretes, és a 'mi fődolog, kevesbbé egyházgyülölő kor 
leend feljogosítva. Annyi azonban jelenleg is bizo-
nyosnak lá t sz ik , miként nem állunk ugyan egészen 
olly tisztán, hogy büszke öntudattal tekinthetnénk 
vissza a' lefolyt két év' rettentő eseményeire ; de más 
részről fényes és dicső példáit is mutathatjuk föl a' 
a' megtörhetlen polgári hűségnek és elszánt áldozati 
készségnek mind halálig ; mindenesetre pedig nem va-
gyunk híjával olly sajátságos körülményeknek és be-
bonyolult viszonyoknak, mellyek némelly sajnos jele-
netet, ha nem is kimenteni , fölfejteni és megmagya-
rázni igen is képesek. De ha másnak megengednők 
is, annak bizonyosan nincs joga ránezba szedett ma-
gas szemölddel bírálgatni, k i , mint e' sorok' irója, I s -
tennek különösen kedvezni akaró kegyelméből, a' láng-
ba borult hazának határain kivül tartózkodván, a' ka-
tholikus papságnak tiiz és víz közé kényszerült ké t -
ségbeejtő helyezetéről legfölebb gyenge vázlatot alkot-
hat magának. 

A' dolgok' illy helyzetében közöttünk, nézetem 
szerint, a' legmagasb állásúnak épen ugy mint a' leg-
kisebbnek ajakán igen jól hangzik a' főpap' nyilt val-
lomása : ,in inultis offendimus omnes'. És ha egyszer 
ünnepélyesen elutasítjuk magunktól a' felelősséget 
azokért, kiknek tetteiben elfajult rossz akarat nyi lvá-
nu l t ; és ha egyszer lelkünk' teljes erejével kárhoztat-
juk azoknak el járását , kik az egyház' elnyomott k í -
nos helyezetét anyagyilkos czélokra felhasználni elég 
nemtelenek valának : többnyire ugy gondolom, a' soli-
daritást jó és rossz oldalaival, dicső és dicstelen, pél-
dáival Isten' nevében elvállalhatjuk. Hajoljunk meg 
egy szívvel lélekkel a' mindenható Atyának keserve-
sen fenyitő vesszeje alatt , 's valljuk meg őszintén : 
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hogy ha talán politikai gyengeségeinkért nem is eny-
ny i t , de meglehet más vétkeinkért, jelesen egyházi 
hanyagságainkért mindezt, sőt többet megérdemlet-
tünk. Egyedül illy lelki hangulat teheti ránk nézve, 
de még inkább híveinkre tekintve, üdvessé az elfolyt 
napok' keserű tapasztalásait; csak is illy uton igazol-
hatjuk a' párisi érseknek a' tartományi zsinatot be-
záró beszédében kifejtett eszméjét , miszerint „az 
egyház leggyakrabban a' forradalmak és társadalmi fel-
forgatások' zajában ébred föl, hogy azt ujjászülje, és 
sebeiből kigyógyitsa." 

Előre tehát, előre fordítsuk szemeinket, és ,sur-
sum corda habeamus ad Dominum.' Emlékezzünk 
vissza Üdvezitőnk' intésére : ,nemo mittens manum 
ad aratrum, et respiciens retro, dignus est regno Dei. ' 
A' meglett dolgot meg nem történtté tenni, lehetetlen-
ség; azon tul vagyunk : de Isten' kegyelmével a' jö-
vendő még kezünkben van. Különben is a' multbai 
visszapillantás olly borús, hogy a' lélek önkénytelenül 
fordul el tőle , 's egy jobb jövendőnek sovárog elébe. 
Ilanem e' derültebb jövőt a' magyar egyház' liai leg-
inkább saját keblökben találhatják fel. Ide kell irá-
nyozva lenni minden törekvésünknek, hogy bent a' 
sziv' rejtekében legyen jó rendben minden ; 's a' bel-
világ' tiszta nyugalmából a' külbéke önkényt követ-
kezik. Volt bezzeg alkalmunk kinos tapasztalásból 
megtanulni, mennyire ingékony, roskadozó, hajszálon 
függő légyen mindaz, a' mi kívülünk van ; ugy hogy 
illy keserves leczke után menthetlen kárhozatos meg-
rögzöttségnek jele volna, ha mégis ránk illenének a' 
nagy pápa' szavai : ,Et tamen superba mens nostra 
adhuc non vult hoc sponte deserere , quod quotidie 
perdit invita.' llom. S. Greg. 6. in F. S. Andreae Ap. 

Ilogy ez ne történjék, e' czélra egy igen becses 
újévi ajándokkal kedveskedik nekünk azon mltgos 
férfiú, kinél a' magyar clerusnak önzetlenebb, mele-
gebb barátja nincs. Oda irányozza ő tekintetünket a' 
jövőben, hol egyedül van számunkra üdv ; 's megtes-
tesülve állitja előnkbe azon nagyszerű gondolatot, mi 
után bizonytalan gerjedelemben epedett minden job-
bak' kebele. A' kedves műnek czime : ,Forma externa 
Spiritualium Exercitiorum per V. Clerum Ecclesiae 
Hungaricae asservandoruin, quam privatae opinionis 
instar exhibet Franciscus Szaniszló, El. Eppus Serbi-
ensis. Vindobonae, 1 8 5 0 . ' IIa valaha igaz volt, hogy 
forma dat esse rei : e' könyvecske bizonyosan olly 
határozott alakba önté a' lelki gyakorlatok' esz-
méjét , hogy csak egy szikra felülről , egy pil-
lanatnyi erős jó akarat , 's a' remek mű é l , és 
mozog közöttünk örök üdvére 's maradandó dicsősé-
gére a' magyar egyháznak. Az egésznek szellemét 
gyönyörűen jellemzi a' sz. Jeromostól kölcsönzött jel-
szó : ,Clericum solitudo facit, non publicum.' 'S innen 
kiindulva 7 fejezetben olly tisztán, olly meglepőleg 

összefűzve, 's a' legkisebb részletekig terjeszkedve ál-
litja fel egy egész rendszerét, sőt valódi alkotványát 
a' lelki gyakorlatoknak : hogy az olvasó szinte kézzel 
fogható valóságban szemléli maga előtt azt, miről ed-
dig talán csak homályos sejtelemmel birt. Ugy látszik, 
mintha szántszándékos figyelemmel össze volna keres-
ve minden lehető körülmény, 's eltávolítva minden 
képzelhető akadály és nehézség, és annyira kitüntetve 
a' dolognak ártatlan könnyűsége : hogy a' jóra való 
restségnek végső menedéke is tökéletesen meg van 
semmisítve. E' kimerítő javaslat' életbeléptével, az 
egész magyar egyház olly mértékben leend áthálózva 
a' magasabb szellemi élet' eszközeivel : hogy lelki 
gyakorlatokban enyhülést's küzdelemre erőt keresni, a' 
buzgóbb papnak mindennapi kenyere lehet. 

Ámde hasztalanul keresek én szép szavakat azon 
élvezetnek másolatára,mellyet egyedül az eredetiből lehet 
's abból kell mindenikünknek meriteni. Fölösleges és 
sikeretlen itt minden más tanács : hanem ,Tolle, Lege, 
Sequere4, ha üdvedet szereted. Es csak azért sem köz-
lök többet tartalmából, hogy ez által barátságosan 
kényszerítsek mindenkit annak olvasására. Különösen 
a' bevezetésnek 's a' befejezésnek kenetteljes szavai 
felölvasztandják a' jégtől dermedező szívnek kérgét is. 
És azon őrangyali szerep, mellyet a' szerző feltűnő 
előszeretettel rajzol, 's mellybe lelkének minden mele-
gét kiönteni akarni látszik, a' summus Poenitentiarius' 
tervezett hivatala, újra legmélyebb tisztelet' érzetével 
tölti el kebleinket azon nemes lelkű férfiú iránt, kit a' 
közvélemény olly örömest szemlélne árva megyéink' 
egyikének élén; de a' ki csak azért sem kiván egyhez 
lekötve lenni, hogy mindnyájának szolgája lehessen. 

Adja az ég, hogy minél hamarább megtestesül-
jön e' korszerű ige. Nescit tarda molimina Spir. S. 
gratia. Horn. S. Ambros. Fer. 6. Quat. Temp. Advent. 
Annyiszor magasztaltuk a' katholicismus' felelevenítő, 
kibékítő, engesztelő szellemét. Kisértsük meg most, a' 
jelenleg ránk nehezedett leverő körülmények közt, 
magunkon 's híveinken annak mindenható erejét. Iga-
zoljuk a' fenidézett főpap' állítását, miszerint egyhá-
zunk ,magát minden kor' szükségeihez tudván alkal-
mazni, kebelében hordozza a' megujulás és örök i f jú-
ság' isteni elveit.' Ne várjunk ugy nevezett jobb, küz-
delemtől ment, 's bennünket a' béke' puha ölében rin-
gatandó időket. Ezeknek hazája korántsem e' siralom' 
völgye, mellyben sinlődünk ; ezek után sovárogni 
legkevesebbé szabad az egyházi pályára fölhívott baj-
nokoknak. Nagyon igaza van Dreynak, midőn azt kér-
di : ,Wird die Kirche auf Erden noch die s t r e i t e n -
d e heissen können, wenn alle Gegensaetze und aller 
Streit aufgehoben sein werden? Ist nicht dann das 
Ende der laufenden Periode des Reiches Gottes da ?' 
Theol. Quart. 1844 . I. Minél előbb nyalunk a' keze-
inkben létező üdvteljes gyógyszerekhez : annál koráb-



ban fognak behegedni sajgó sebeink, 's annál hama-
rább leszünk képesek szellemileg orvosolni népünk' 
tátongó sérveit. Ha illy eredménye leend a' mult' véres 
csapásainak : akkor a' magyar clerus közel jövőben 
énekelheti a' zsoltár' gyönyörű igéit : ,Laetati sumus 
pro diebus, quibus nos humiliasti, annis quibus vidi-
mus mala.' Ps. 89. H o v á n y i . 

A' katholikus sajtó' emeléséről . 

(Folyt.) 

II. U j l a p o k ' a l a p i t ás á r ól. E' pont fö-
lött egészben kevés észrevételt teendünk. Azt ajánljuk 
ujoag különösen i s , mit czikkünk' bevezetésében 
mondtunk, hogy t. i. csak ott kell uj lapot alapitni, 
hol a' helybeli viszonyok egy különös orgánum' léte-
zését kivánják. Ez mind a' vallási, mind a' politikai 
lapokról egyiránt áll, azért e' különböztetést egészen 
mellőzzük. Ha tehát valahol csakugyan szükséges uj 
lapot alapitni, a'következőkre kell figyelni: 1-ször: 
A' lapnak megindulásakor gazdászati alappal kell bir-
nia, vagyis szüksége van annyi pénzre, mennyivel a' 
kezdeményi költségeket fedezni lehessen, még az eset-
ben is, ha biztos kilátás van , hogy a' lap rövid időn 
fölemelkedik. A' lap' programmjának lehető szétterjesz-
tése, a' szerkesztő' fölvétele, fölszerelés, dolgozótár-
sak' megnyerése, kik nem mindnyájan képesek pénz 
nélkül dolgozni, meg a' szállás, stb. bizony pénzbe 
kerül. Pénzalap nélkül kezdeni, vakmerőség; 's a' kár 
rendesen a' nyomdászt sújtja, kinek kész pénzére min-
dig szüksége van. 2-szor : Kell, hogy a' lapnak hatá-
rozott i r á n y a legyen, mellyet szigorún megtartson, 
's minden czikkein következetesen (de sértés nélkül a' 
kifejezésekben) keresztül szőjjön. Vallási lapok' irá-
nya, önmagában világos, nem lehet más, mint e g y -
h á z i . Politikai lapoknál nincs az ember egy meg-
határozott politikai hitvalláshoz kötve. Akármilly 
kormányforma mellett (melly renden 's igazságon alap-
szik,) emel valaki szót, azért igen jó katholikus ma-
radhat. Bizonyos irányt azonban még is kell kitűzni; 
ezáltal azt akarom mondani, hogy holmi ugy nevezett 
bölcs előrelátásból nem kell aztán hol jobbra, hol bal-
ra flankirozni ; nem kell ma vagy holnap, vagy szinte 
ugyanazon egy számban balról az uj divatú demokra-
tiának kézcsókot dobni jobbról meg a'monarchiai absolu-
tismusra vetni szerelmes pillanatokat ; ismét más ol-
dalról változatosság' kedveért az alkotmányos párt fe-
lé röpitni rokonszenves fohászokat, 's végre még a' 
vörös köztársasággal is gyöngéden kezet szoritni. Az 
illy gazdálkodást már nem lehet iránynak nevezni ; ez 
már kontárkodás a' legnagyobb mértékben; koldus-
szerű összefoltozása a' legkülönbözőbb elveknek; ez 

a' német szétszaggatottság, kicsinyben rajzolva, való-
ságos zsibáruskodás, melly túlságos czélszerüsége mi-
att bitanggá, gunybolonddá válik, 's a' helyett, hogy 
minden résznek eleget tenne, minden oldalról pofokat 
kap ; az illy lap hasonlít a' ruhához, melly czifra, de 
egység és jellem nélkül, és azért nevetséges, megve-
tendő ; az illy lapnak senki seni veheti hasznát, ép 
azért, mert mindenkinek szájizét el akarja találni ; az 
illy lap többet ront, mint bármellyik tüzes radicallap, 
mert a' kétszínű irány egészen megzavarja az embe-
reket, kiket egy radical lap' következetes durvaságai 
talán hamar eszméletre hoztak volna; egy illy lap 
csupa túlságos okossága miatt ostobasággá olvad föl, 
's az összes közönségről nem sokára agyon rugdalta-
tik. Van azonban bizonyos pártok fölötti állás, mit 
épen nem kell fölcserélni ama' kevert salátához hason-
lító elvzagyvalékkal, mellyet imént leírtam. Ama' vi-
lágnézetet értem én, mellynek gyökere és alapja a' 
religióban van ; azon világnézetet, melly az Istent ugy 
nézi, mint az emberi-nem' nevelőjét, 's ehhez képest 
az emberiség' változatos sorsát és vezérletét ugy te-
kinti, mint legbölcsebbet és legüdvesebbet, noha az 
isteni irgalom és mindenhatóság' utjai kivisgálhatla-
nok. Ezen irány ekkép tüntetendi ki magát. A' tör-
vényesen létező felsőbbséget ugy tekinti mint Isten-
től rendelt, legalább is annak engedéséből fönállót; 
azért is az illy felsőbbség' minden törvényes és igaz-
ságos rendeletei iránt engedelmességet hirdet; igaz-
ságtalan rendeleteinél pedig tanácsolja, hogy az alatt-
valók minden hatalmukban álló törvényes eszközökkel 
védjék magukat ellenök. Az őskori keresztények ép 
olly jó keresztények voltak Nero, Domitian 'stb., mint 
nagy Constantin alatt ; jobb keresztények voltak, mint 
mi vagyunk napjainkban, midőn a' politikai szín több-
re becsültetik, mint a' lélek' üdve és az egyház' java. 
IIa a' fölszólalás óhajtás szerint sikerül : jó ; ha pedig 
a' felsőbbség az igazságtalanság' utján tovább is meg-
marad : akkor jobb igazságtalanul s z e n v e d n i , mint 
igazságtalanságot c s e l e k e d n i . Az illy i r á n y sem 
közvetve, sem közvetlenül forradalomra nem vezet. Az 
i r á n y , melly illy világnézeten nyugszik, mindenek-
előtt azon számtalan korkérdéseket tisztázandja, mely-
lyeknek egy jó alkotmány' létrehozása- 's föntartásá-
nál alapul kell szolgálni ; tehát rajta lesz, hogy a' 
szellemi és physikai elszegényedés- és betegeskedésen 
segítve legyen, meg lévén győződve, hogy a' legjobb 
alkotmány is haszontalan, ha az emberek, kiknek ada-
tik, illető helyeiken jól parancsolni, és jól engedel-
meskedni nem tudnak. Röviden : törekedni fog Isten' 
országát, az ő egész erénykincsével együtt, melly nél-
kül sem igaz szabadság, sem igaz béke nincs, minden 
irányban fölvirágoztatni. Mivel pedig egy mélyen sü-
lyedt 's Istentől sokkép elpártolt népnek javítása csak 
lassan eszközölhető, 's e' közben is szükség lévén a l -

5 * 
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kotmányra , a' keresztény igazságot (nem a : dühtől 
lángoló pártok' csalárd igazságát)veendi i ránytőül , és 
ezen elv szerint : a' mit kivánsz másoktól, hogy ne-
ked tegyenek, te is azt tedd nekik , szabadságot kö-
vetelend önmagának, és másoknak is. Az magában ér-
tetik , hogy ő nála ollyatén frankfurt i ficzamodások, 
mint p. o. a zok , mellyek a' redemptoristákat örökre 
száinüzöttekiil akarnák tudn i , nem történnek. A' ha-
dijelentéseket 's egyéb tudósitásokat a' fönkijelelt i rá-
nyú lap nem szinezett szemüvegen, hanem különös 
előrelátással, tisztán tárgyilagosan, mennyire az igaz-
ság' magva közvetitést enged, visgálja, 's adja át ol-
vasóinak. Ilazudságok- 's minden egyéb gyalázatos-
sággal, bármellyik párttáborból jöjjenek, komolyan és 
határozottan szembeszáll. Illy i r á n y által az ember 
a' népnek igazán jó szolgálatot tesz ; a' nép egy illy 
lap' szavának megnyit ja füleit. Sőt maguknak a' kü-
lönböző pártoknak i s , hacsak egészen meg nem va-
kultak, becsülni kell azokat , mert egy illy lap a' leg-
főbb hatalom' szolgálatában á l l , 's a' felbőszült napi 
szenvedélyek' hullámzajlata csak lábainál csapkod, de 
nyakáig soha nem képes fölemelkedni. Igen természetes, 
liogy illy lap' életét pusztán a' vörös rajzónnal fön-
tartani nem lehet ; sok munkát kiván a z , 's annál 
buzgóbb pártolásra vár. Olly ko rban , midőn arra tö-
rekesznek az emberek, hogy ezen egyedül igaz mon-
datot: ,principiis obs ta ' , ezen buta mondatra változ-
tassák át : principibus obsta' : illy szellemű lapok kü-
lönös fontosságúak, csakhogy fájdalom nagyon is gyé-
rek. 3-szor : Harmadik kellék egy derék szerkesztő, 
ki akarattal is, képességgel is birjon a' jó irány' kivi-
telére, 's azonfölül a' kidolgozásban is jár tas legyen. 
E ' szerkesztőnek egészen a' lapnak kell magát szen-
telnie, 's azért szükséges, hogy kölönben gondnélküli 
léte biztosittassék. Ha a' szerkesztőség csak mint mel-
lékes munka űzetik, nem sok látszatja van biz annak. 
4-szer : Hogy a' lapnak már kezdetben némileg ren-
des létei biztosittassék, aláírókat kell gyűj teni ; ezen 
ut sok helyt még épen nincs tulhasználva. A ' részvé-
nyek általi hozzájárulást sem kell megvetni, főkép ki-
sebb lapoknál. Igen tanácsos nem magasan szárnyaló 
tervekkel lépni föl ; azért jó a' lapot eleinte mérsékelt 
alakban kiadni, nem pedig olly szerfölött nagyban, 
mint ujabb időkben sok helyt szokássá vált. Egy lap" 
jóságát néni quadrat mérföldek, hanem béltartalma 
szerint mér ik ; elég ha naponkint megjelenik. Kinek 
volna ideje és kedve, naponkint olly iszonyún nagy 
lapokat átolvasni? Előfizetők' szerzésére igen jó esz-
köz mulatságos tárgyak' hozzácsatlása, hogy a' nőknek 
is legyen mit olvasniok. Családoknál igen gyakran a" 
nőké az eldöntő szó, midőn arról van kérdés, mellyik 
lapot kell meghozatni, vagy elhagyni? IIa a' lap ek-
kép létre jő, föntartására nézve azokon tul, miket e' 
pontra vonatkozólag az előzményekben mondottunk, 

nincs mit érintenünk. Azért is most azon népiroda-
lomról fogunk szólni, melly nem az időszaki sajtóhoz 
tartozik, hanem időhöz nem kötött füzetkékben, vagy 
egyes kötetekben jelenik meg. (Folyt, köv.) 

Nyilt l e v e l e z é s . 
i . 

Baja, január 3. Főtisztelendő szerkesztő ur ! Remél-
lem, engedend avatatlan tollamnak becses lapjában tért, 
mellyet egy érdekes tárgy' közlése igényel. Tudván a' 
czélt, miért közöltetnek a' barbár szenvedések, mellyeket 
a'hon és fejedelem iránti törhetlen hűségű lelkészeink a'leg-
felsőbb hatalmat bitorló forradalmi kormány alatt kiállot-
tak, megkisértem én is, B a r t o k Mátyás prépost és bajai 
plébános' szenvedéseit igénytelen tollammal ecsetelni, ha 
lapjában helyt ád a' t. szerkesztő. — B. M. ki fejedelmé-
nek esküdött hűségét legdrágább kincs gyanánt őrzé, ki 
valamint azelőtt, ugy most is (jeles szónoklataival) igyek-
szik a'kiábrándulás' útjára vezetni hiveit, egy vakbuzgalmu 
Kossuthpárti borbély, három forradalmi tanácsos 's több 
kikiáltott népboldogitók által elárultatván, mintha azt pré-
dikálta volna, hogy a' magyarok a' királyt detronizálni, és 
mindent uj mintába önteni akarnának, 1849-ben martius' 
12-én személye szoros őrizet alá vétetett, estve pedig a' 
bajai fekete sapkások és zombori nemzetőrök által Janko-
váczra hurczoltatott ; hol B. M. a' „népboldogitók" által 
elszédített nép' dühének kitéteték, kik neki dühödvén 
„I . . . . it a' pópájának, üsd agyon ; add azt a' puskát, 
hadd lőjjem agyon; akaszszuk fel, haddlássék a' vörös öve 
messzire", 's több iíly káromlások között a' töltött fegyvert 
neki szegezvén, őt ide 's tova rángatták, miglen egy tisztes 
ősznek sikerült a' bőszülteket lecsilapitani ezen szavakkal : 
„Fiaim ez az a' pap, a' ki Vodiczán (bucsujáróhely Baján) 
olly szépen prédikált, 's ti azt mondtátok, hogy Isten szól 
belőle" ; mire amazok felelének : „Ez hát, no hát ne bán-
tsuk " Igy kiállván a' haláltusát , rideg borzadások közt 
Szabadkára hurczoltatott, vészbíróság elé. Itt csak számos 
jó embereinek közbejárása által sikerült neki a'rideg tömlö-
czöt kikerülni; azóta Cz. B. szabadkai plébános' lakán fogva 
tartatott, honnét egész hét hétig még csak az utczára sem 
bocsájtatott, hanem naponta a' vészbíróság' halállali fe-
nyegetőzéseit hallván, inkább haldoklott, mint élt ; míg végre 
a' káptalan' közbejárására, O t t M á r t o n bajai nem-
zetőri kapitánnyal, császári fogolylyal kicseréltetve, haza 
bocsájtatott azon meghagyással, hogy ha a' császári sereg 
közelednék, a'várost oda hagyná. E g y b a j ai . 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
(Esztergomi érsek- és hg-primasi székfoglalás január' 

6-án.) A'magyar kath. egyházVizkeresztnapján ezidén ket-
tős ünnepet ült. Az egyetemes kereszténységgel együtt 
szentelte Üdvezitőnk' m e g j e l e n é s é n e k nagy ünne-
pét, 's ezenfelül székfoglalási ünnepélyét ülte főméltóságu 
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's főtisztelendő Nagykéri Scitovszky János urnák, kit 
a p o s t o l i k i r á l y u n k esztergomi érsekké, 's orszá-
gunk' herczeg-prímásává kinevezni méltóztatott; a' dicső-
ség' királyának földi helytartója, IX. Pius szentséges atyánk 
pedig apostoli tekintélyénél és hatalmánál fogva megerősí-
teni kegyeskedett. Valóban méltó tárgy, hogy fölötte min-
den magyarhoni katholikusnak szive szent örömbe merül-
jön, lelke ékesen elragadó, kegyeletteljes, magasztos gon-
dolatokra buzduljon. A' csak nem rég mult , és sírjában, 
mint félholtan eltemetett, még most is vonagló gyászidö-
szak egyházunkon is érzékeny sebeket ejtett. Mert, miként 
Szentiványi Vincze pestkerületi főispán ő mlga emléke-
zetes pohárköszöntésében mondá : „ A forradalom csak ugy 
remélt czélt érhetni, ha elébb az egyház' tekintélyét le-
rontja, a' vallásosság' szent kötelékeit széttépi, 's a' közer-
kölcsösséget, melly a' vallás által ápoltatik, megmételyezi" : 
csakugyan láthattuk, miként a' jeles férfiú' mondásakint 
fokról fokra igy haladott elő a' forradalom. Az egyház' te-
kintélye lerontatott, az egyházi viszonyok fölbontattak, a' 
hitélet meghűlt, az erkölcsiség elhanyatlott, 's a' forrada-
lom' gonosz lelke a' hűségéről, törvényszeretetéről, becsü-
letességéről, vallásosságáról példabeszédileg elhirülve volt 
magyar népen egy időre uralmat nyert. Mi vala tehát óhajt-
hatóbb, minthogy azon az uton virradjon ránk uj élet' áldása, 
melly uton a' gonosz' mérge is elhatott. Istennek legyen 
örök hála , e' forró óhajtás teljesült. Mert miként ismét 
Szentiványi V. ő mlga folytatólag mondá : „Atyáskodó 
Fejedelmünk' bölcsesége belátván az t , hogy a ' j ő rend és 
szellemi béke, fegyvereinek győzelme után is csak akkor 
fog egészen helyreállni, és kellőleg megszilárdulni, ha elébb 
az egyház' tekintélye visszaállittatik, a' vallás' hatálya 
föléled , az erkölcsiség megtisztul : sietett a' magyar kath. 
egyház' főkormányát o!ly férfiú' vállaira tenni, kiben tehet-
ség és akarat is van, a' nagy föladat' megoldására." És e" 
nagy férfiú, kinek hivatalos állásához nem csak a' fejedelem, 
hanem az egész magyarországi kath. egyház is olly szép 
reményeket köt, foglalá el Vizkereszt-napján főpapi székét; 
azon, már azáltal is nevezetesebbé, fontosabbá vált szé-
ket, mert az őskorból átvett magasb rangú hivatalszékek 
közül ez, a' mult zivatar alatt ugy szólva egyedül maradt meg. 

Már az ünnepélyt megelőző napon minden oldalról 
sereglettek az abban személyesen résztvenni óhajtók. Az 
érkezők' elszállásolásáról kellően volt gondoskodva. A'még 
akkor be nem állt dunajégnek zajlása , 's az épen ez 
órákban fokonkint növekedő átkelési veszély miatt többen 
a' párkányi oldalon, 's Párkányban mintegy 30-an föna-
kadtak : kik, mint hallottuk , levél által tisztelkedtek ő 
hgnél, kijelentve fájdalmukat: hogy át nem jöhettek, de 
kijelentve egyúttal : hogy onnét is átröpítik forró fohá-
szaikat , mellyeket a' hideg Duna sem lesz képes meg-
hüteni. Ugyanez napon (5-én) a' főmegyei papságon, 
vidéki káptalanok' megjelent tagjain fölül , több me-
gyék Pest , és Buda ugy Komárom városok, a' magyar 
kir. tudomány-egyetem , a' jó és olcsó könyvkiadó tár-
sulat , szerzetes rendek' küldöttségeit fogadta ő lige; 
mindannyit elbájolva , magához varázsolva leereszkedő 
szelídsége, sajátságosan kedves nyájassága által. Egyik 
Cha nem csalódunk Pest városi) küldöttség tagjai közt 
egykori iskolatársa is vo l t , 's pedig ha jól emlékezünk, 
hivatalnoki egyenruhában ; de sem a' régótai nem látás, 
sem az egyenruha, sem a' találkozás' rendkívülisége nem 
akadályozák a' hg főpapot, hogy egykori tanulótársára 
azonnal ráismerjen, 's neki ezen szavakkal „oh Jóskám ! " 
jobbját nyújtsa. Illy szives fogadtatásban részesült Viz-
kelety Ferencz egyetemi jogtanár is, kiben a' hg hajdani 

papnövendéktársára azonnal ráismert ! A' küldöttségek 
késő estig elfoglalák a' herczeget. 

Az ünnepély' napján, (6-án) reggeli / 2 9 órakor haran-
gokkal jel adatván, a' jelenvolt megyés püspök urak a' pri-
mási lakba, a' többi világi és szerzetes papság az ideig-
lenes főegyház' sekrestyéjébe gyülekeztek, hol a' szolgála-
tot teendők szolgálatuk szerint, a' többiek karingbe öltöz-
ködvén, a' primási lakba vonultak : honnét ő hgét, ki alba-, 
stóla,-pluvialéba öltözötten, föltett infulával várta őket, 
minden harangok' zúgása, és a' várfokon fölállított taracz-
kok' durrogása, az érseki kereszt' elővitele mellett, meny-
nyezet alatt az ideiglenes főegyházba diszmenetileg vezet-
ték át. A' templom' ajtajánál szokásos egyházi szertartá-
sok közt fogadtatott; 's azonnal „Te Deum" énekeltetett, 
mialatt a' főpap a' szentélybe ért, 's ott térdeplőjén lebo-
rult. A' ,Te Deum' végével a' pontificaléban kijegyzett 
imádság énekeltetett el. Ezután a' hg érseki székébe ült, 
's rövid latin előbeszéd után, a' kegy. királyi kinevező ok-
irat (latinul) majd a' pápai bullák (a' néphez szóló ma-
gyarul is) Fekete Mihály főkáptalani éneklő kanonok ur 
ő nga által fölolvastattak. A' fölolvasás után mélt. dömö-
töri Németh György czim. püspök és főkáptalani olvasó 
kanonok ur a' főmegyei káptalan és papság' nevében ő 
hghez jeles latin beszédet tartott. Ezután következett a' 
hódolati kézcsók. Miközben megható volt nagyváradi gö-
rög egyesült kanonok Pap Szilágyi urnák, az egyesült gö-
rög egyház' nevében mondott igen jeles latin beszéde. A' 
hódolat' befejezése után Ő hge tartott a' papsághoz igen 
remek latin beszédet. Mellyet alig végzett be, minden leg-
kisebb kipihenés nélkül szószékre lépett, és ott e m 1 é-
k e z e t b ő l , á l l v a , egy szivből eredt, és a' vallásos-
ság' legszentebb malasztjától áthatott magyar beszéd-
del üdvezlette esztergomi nyáját. A' megható szerkezetű, 
's a' sajátságos édes előadás által még meghatóbbá tett 
beszéd a' legnagyobb figyelemmel lön végig hallgatva, 's 
több, köztök hazánk' egykét legjelesebb fiainak is, szemeik-
ből kicsordult könycseppck által a legszebben jutalmazva. 
E' beszédek' tartalmát, azért hagyom érintetlenül , mert 
reménylem, nem sokára kinyomatva olvashatjuk azokat, 's 
akkor e' lapok is hivebb, és tartalmasabb ismertetést adand-
hatnak róluk. Ezután következett a' vérontásnélküli ál-
dozat , mellyet a' herczegi főpap először mutatott föl u j 
egyházában. A' segédlet' fényét emelték különösen mélt. 
Erdélyi Vazul n. váradi g. sz., és Bartakovics Béla rosnyói 
megyés püspök urak. Az elsőnek görögegyházias tiarája 
és öltözéke és tisztes szakála mindenkinek föltűnt, ben-
nem pedig a' két egyház' hitegységének eszméjét, 's a' 
minélelőbbi tökéletes egygyéolvadás' óhajtását keltette 
föl. A' szentélyben helytfoglaló egyéb papság koszorújá-
ban örömmel szemléltük : mélt. Ranolder János k. k. vesz-
prémi megyés, Deáky Zsigmond fölszentelt, Bezerédy Mik-
lós , Fogarasy Mihály, Lipthay Antal czimzetes püspök 
urakat. A sz. Benedek rendi főapátot Rimely Mihály ő 
mlgát; Sárkány Miklós bakonybéli, Gácser Leo dömölki 
benedekrendi, és Villax Ferdinand zirczi cistercita apát 
urakat. A vidéki káptalanok' küldötteit. A' ferencziek' bé-
csi és pozsonyi provinciálisát. A' servita atyák' pesti, az 
irgalmasok' budai perjelét. És sok másokat. Voltak a' kas-
sai, rosnyói, eperjesi megyékből is. 

Nem kisebb lelki élvezettel szemléltük a 'világi kül-
döttségek'fényes n e m z e t i öltönyü tagjait is; köztök Ürmé-
nyi Ferencz volt koronaőrt; Szent-Iványi Vincze,Babarczy 
Antal, Luka Sándor, B. Laffert Antal, Havas József ura-
kat a' fővárosból. Jagasics Sándor esztergami, Bory Pál 
honti kir. biztos urakat, mindannyi drága m a g y a r ruhá-
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ban, sok egyebekkel, kiknek neveiket részint meg nem tud-
hattuk, részint emlékezetünkből kivesztettük. 

Áldozáskor szép számmal járultak a' hivek közül az 
oltárhoz, a' főpásztor' kezeiből elveendők az angyalok' ke-
nyerét. Mise' végén szentséges atyánknak teljes bucsut en-
gedélyező irata olvastatott. Majd a' ,,Coníiteor" ünnepélyes 
éneklése után a' bucsu formaszerint kihirdettetett, 's az 
apostoli áldás a' jelenvoltakra rájok adatott. 

Mise' végeztével a' primás ő hge azon diszes menettel 
és módon, miként a' templomba be, ugy onnét lakába visz-
szavezettetett, délutáni l óra tájban. Még ebéd előtt tör-
tént a' legfelsőbb helyről leküldött arany és ezüst érdem-
keresztek' kiosztása. Ô hge a' jelenvoltak' mellére önkezé-
vel tűzte föl azokat. 

Két óra után következett a' méltán herezeginek ne-
vezhető ebéd ; hol mindenki diszöltönyében jelent meg. A' 
szebbnél szebb magyar öltözetek, azután a' két latinon ki-
vül kizárólagosan magyar fölköszöntések, és jobbára ma-
gyar nyelven folytatott társalgás, az egész ünnepélynek 's 
az ebédnek is, minden magyar' lelkét megható nemzeti jel-
lemet és szellemet kölcsönzének, mellyet a' királyi szék 
iránti hódolatteljes tisztelet és hűség' kijelentései a' hajdani 
magyar fény' emléksugárival zománezozták körül. (3 hge 
több igen szívélyes fölköszöntéseket tett, különös harsogó 
éljennel kisértettek szavai, midőn ő felségét egymásután 
háromszor fölköszönté ; és mikor azt monda : Éljen szere-
tett magyar hazánk ! Kitűnőleg jeles volt Szent-Iványi ő 
mtga' általunk már fönebb is érintett fölköszöntése. Saj -
náljuk, hogy emlékezetünk az egészet szóról szóra vissza-
adni nem képes. Annyit mondhatunk, hogyha Szent-Ivá-
nyiéhoz hasonló szellem és akarat volna minden hazánk-
fiában és hittestvérünkben, a' magyar haza és egyház rövid 
időn fölvirulnának. És a' magyar korona visszanyerné 
hajdani fényét, és dicsőségét. Több más jeles fölköszönté-
seket is lehetett gyönyörködve hallanunk. A' herczeg' lee-
reszkedése, szívélyes nyájassága, vonzó vidámsága olly 
otthoniasságot árasztott el a' vendégkoszorun, hogy a' 
szentegyházi komoly ajtatosságon végig nézve, ugy lá t -
szott, mintha csak mindegyiket, ki ott volt, azon óhajtás 
vezérlette volna, miszerint egy-egy szemét képezi a' kath. 
egység' szent lánczolatának, melly a' napon Esztergomban 
szorosabbra füzetett;az éttermi vidámságotilletőleg pedig,ugy 
tetszett : mintha egy atyának elszórva volt fiai élveznék a' 
viszontalálkozás' édes örömeit. Felváltva két banda műkö-
dött, egyik opera- 's egyéb illynemü darabokat, a' másik 
kizárólagosan nemzeti dallamokat játszva. Több rendbeli 
versezetek osztattak ki. Hét óra körül egy csapat bányász 
fáklyászenével tisztelkedett. Igen szép volt, midőn a' fák-
lyás egyének mesterségesen betanult fordulataikkal a' lig 
primás' névbetüit képezték. 

Nem zárhatjuk méltóbban ezen a' behatás' első hevé-
ben és igy gyorsan fogalmazott tudósításunkat, mint ha ő 
hgnek magyar egyházi beszéde' végén mondott szavai sze-
rint : ,kérjük az Istent, harmatozza le főpapunkra áldásai-
nak malasztjait, hogy miként ő Jézust választván vezéreül, 
őt a' mennyei dicsőségbe is követhesse egykoron: ugy min-
den hittestvéreinkkel egyetemben mi is Krisztust követvén 
vezérül, e' világon Isten' dicsőségére, a'jövőben pedig örök-
ké boldogul élhessünk.' 

Többiben ő herczegsége székfoglalása'napját a'szegé-
nyekre nézve is örömnappá tenni akarván, 1100 pftokat 
adott a'koldulás'megszüntetésére fönálló társaságnak,részint 
maradandó tőkéjének megalapítására, részint az napon 
eszközlendő kiosztás végett. 

Németlioii. 
(A' boroszlói érsek' körlevele. Vége.) De — fogják ta-

lán némellyek mondani, kell-e, hogy mi katholikus keresz-
tények magunkat a' változó hatalomviselők' szeszélye és 
kénye szerint megigáztatni, elnyomatni, összetiportatni, 
sőt legfőbb kincseinket, religionk- és egyházunkat is ve-
szélyeztetni, és legszentebb jogunkat, hitünk' szabad val-
lását, szántszándékkal megszorittatni, és elraboltatni enged-
jük ? Kell-e, hogy az engedelmes és alázatos keresztényben 
a' szabad honpolgár minden igaz uton szerzett jogával fel-
olvadjon ? Ez távol legyen, szerelmesim ! Az emberi enge-
delmesség sérthetlen határát Isten' akaratjában találja föl ; 
és hogyha nekünk az egyház Krisztus' szavait: „Adjátok 
meg a' császárnak, a 'mi a' császáré;" és az apostol' igéit: 
hódoljatok a' hatalmasságnak, olly hathatóan szivünkre 
köti : ugy más szavait sem felejti el, ránk parancsolván : 
„Adjátok meg az Istennek, a' mi Istené"; és „Istennek in-
kább kell engedelmeskedni, hogy sem az embereknek." *) 
Istené pedig: az emberi-nemnek nevelése és kiképzése az 
evangelium' szellemében, religionk' szabad vallása és hü 
gyakorlata által, az ő szentegyházának tanítása és intéz-
kedése szerint. Es hogy ha az embereknek (elöljáróknak) 
örömest engedelmeskedünk, mert ezt Isten akarja, ugy az 
engedelmesség már magából megszűnik, mihelyt az embe-
rek' parancsa Isten' akaratjával ellenkezik. Illy esetben te-
hát, Isten mentsen meg tőle! mellyben uj vagy régi törvé-
nyek és intézkedések által olly dolgokra akarnának köte-
lezni, mellyek Isten' akaratja, szentegyházunk' isteni tanai 
és rendszabályai, 's az ő jogszerű alkotmánya- és elidege-
nithetlen jogai ellen harczolnak, és ezért katholikus lelkis-
meretünket megsértik, illy esetben — nem fogjuk mi a' lá-
zadás' lobogóját lebegtetni, az országot fölbujtogatni, vagy 
alattomban szövetkezni azokkal, kik illyesmitől nem irtóz-
nak ; hanem nyugodtan, szilárdan és nyiltan megmondanék 
a' törvényszerzők- és hatalomviselőknek: „Ezt nekünk nem 
szabad. Mi hatalmatokat tiszteljük, és neki minden földi 
dologban engedelmeskedni készek vagyunk, de a' szentet, 
a' mennyeit, melly ránk bízatott, alája nem vetjük. Tegyétek 
meg, a' mi tisztetekhez tartozik: mi szenvedni, imádkozni, 
's ha kell, meghalni is tudunk !" így szólott első századai-
ban az anyaszentegyház görög és latin nyelven, igy szólott 
franczia nyelven a' tizennyolezadikban, és igy tudand Is-
ten' kegyelméből a' tizenkilenczedikben is német nyelven 
szólani, hogyha a' szabadság' neve alatt és ennek nyere-
ményéül nyakába uj jármot akarnának akasztani. Bízzatok, 
szerelmesim, püspökötökben, hogy ő, ha a' dolog erre ke-
rülne, Isten' segélyével mindnyájotok' nevében igy szólani 
képes lecnd. 

Azonban, hogy ez meg ne történjék, és ez válaszom 
a' másik fönebbi kérdésre, tehát használjátok ti katholi-
kusok ! igaz uton szerzett törvényszerű jogaitokat, mellyek 
titeket, szabad honpolgárokat illetnek ; használjátok azokat 
lelkismeretetek, hitetek és anyaszentegyházatok' oltalmára. 
Mert nem kell, hogy a' szabad honpolgár az engedelmes és 
alázatos keresztényben felolvadjon, hanem hogy az jogai-
val emezt oltalmazza. Igy hivatkozott ugyanazon Pál apos-
tol, az igazságtalan fenyítéstől magát megszabadítandó, és 
apostoli tanítóhivatalát oltalmazandó, romai polgári jogára, 
és midőn őt illető birájától megfosztani akarták, ügyét a' 
császárhoz fölebbezte, és ebben még egy angyal által is 
megerősíttetett. *2) 

*) Apóst . Csel. 5 . 2 9 . 
* 2 ) Apóst . Csel. 2 2 . — Ugyanott . 2 5 . — Ugyanot t . 2 7 , 2 4 . 



Mindazok tehát közöttetek, kik állásuk vagy polgár-
társaik' bizalma által jogaik' védelmére, vagy a' honügyek 
feletti tanácskozásra meghivatnak, szent kötelességökül is-
merjék, mindenekelőtt a' legfőbb javakért, a' religio- és is-
tenileg alakított test- az anyaszentegyházért, a' trón- és 
megszentesitett fejedelmi jogért, az álladalomért és annak 
cgészségteljes életeért, az igazság- és igazi szabadságért 
férfias hűséggel sikra szállani ; és hogyha valaha kénysze-
ritvék, az álladalmi hatalom' képviselői- és végrehajtóinak 
egyes álfogások- vagy tulkapásoknál lelkismeretök' sugal-
latából ellentmondani, a' keresztény szerénység- és mér-
sékletét ne téveszszék szemeik elől, és ovakodjanak e' ha-
talmat szent gyökereiben önrészökről megtámadni, vagy 
alattomban egy futó diadal' kedvéért, a' trónok' elle-
neivel szövetkezni ; azon ellenekkel, kik magukat, mikép 
eddig is, ugy mindenkor az oltár' ellenségeiül bizonyították 
be. Mert igy int bennünket az apostol : „Ne vonjatok igát 
a' hitetlenekkel ; mert micsoda részesülése van az igazság-
nak a' hamissággal ? Vagy micsoda társasága a' világos-
ságnak a' sötétséggel? Micsoda egyezése van Krisztusnak 
Béliállal?" *3) 

Azért j a j Isten' egyházának, ha ő valaha, ez azon-
ban lehetlen! de ja j azoknak, kik az ő (az anyaszent-
egyháznak) nevében , és az ö képzelt haszna végett 
a' forradalmi párttal frigyet kötnek; a' pokol' gunyka-
czaja fog jutalmok lenni. Legyen tehát, hogy valaha egy 
uralkodó szerencsétlen önámitásában mi bennünk, ka-
tholikusokban , igazi hü barátjait és alattvalóit félreis-
merje, és minket elnyomjon : ezáltal Isten' világkormánya 
és lelkismeretünk' kötelessége iránt még sem fog zavarba 
hozni, és hogyha készséggel hajolunk is meg hatalma előtt, 
az (büszkeségünket és egyszersmind alázatosságunkat lel-
vén föl ebben,) az azon mindenható kéz iránti tekintetből 
történik, mellytől a' koronát hübérül hordjuk, mellynek 
alá vagyunk vetve, és egykor nagy felelősséggel tartozunk. 

De akármikép alakuljanak is a' dolgok jövőben : ne-
künk keresztényeknek egyet még sem szabad elfelednünk, 
hogy tudnillik addig, mig beteljesül a' diadal és a' másod 
teremtésnek igéje : „íme mindeneket megújítok, egy uj 
földet és egy uj ege t , " * 4 ) e' régi föld, a' siralom és nyo-
mor' völgye maradni fog mint előbb, a' szenvedés és liarcz' 
átköltöző tanyája, születő helyünk a' jobb életre. Mert, 
miként szent Ágoston ezt olly szépen előadja: ,,A' katho-
lika egyház isteni tanítás- és ajánlásból kétféle életet is-
mer : egyet a' hitben, másikat a' reményben, egyet a' földi 
zarándokságban, másikat az örök lakásban; egyet munkál-
kodásban, másikat nyugalomban ; egyet a' távolban, mási-
kat itt hon; egyet a' működés' fáradalmiban, másikat 
a' színről szinrei látás' jutalmában. Az egyik a' rosszat 
kerüli, és jót cselekszik, a' másiknak nincs mi rosszat is 
kerülnie, és a' végtelenül jót élvezi. Az egyik harezol az 
ellenséggel, a' másik ellenség nélkül uralkodik. Az egyik 
segít a' szűkölködőn ; a' másik ott van, hol szűkölködő nem 
találtatik. Az egyik idegen bűnöket megbocsát, hogy saját 
bűnei megbocsáttassanak ; a' másik mit sem szenved, és mi 
ollyat sem cselekszik, mi bocsánatot igényelne. Az egyik 
a' gonosztól megkis érte tik, hogy a' jóban föl ne fuvalkod-
jék ; a' másik a' kegyelem' teljében olly annyira ment min-
den gonosztól, hogy a' legfőbb jósághoz minden felfuval-
kodás nélkül ragaszkodik. Igy tehát az egyik élet jó ugyan, 
de még nyomorúságos, a' másik jobb és boldogságos." 
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Azért, szerelmesim ! szemeiteket reménylve azon jobb 
és boldog élet felé tartsátok irányozva, mig e' földön a' hit-
ben vándoroltok , munkálkodtok, működtök, szenvedtek, 
harczoltok, segítetek, megbocsáttok, és imádkoztok. A' mi-
rigy' halálangyala, melly az országot még most is befutja, 
és már ezereket magával ragadott, olly nyomatékosan int 
bennünket ezen élet' múlandósága- és a' jövő' visszafize-
tésére. Övedzétek tehát körül, mint igazi zarándokok, a' 
kiknek nincsen itt maradandó helyök, övedzétek körül 
ágyékaitokat, rendezzétek el élteteket, tisztítsátok meg lel-
kismereteteket, hogy, ha majd az Urmegjőés zörget, titeket 
készen találjon. Használjátok erre különösen az anyaszent-
egyház' értelmében a' szent advent- és böjti időt. Újulja-
tok meg (öntartóztatás, bűnbánat é3 imádság által) elmé-
teknek lelkében, és öltözzetek uj emberbe, a' ki Isten sze-
rint teremtetett az igazságban, és az igazságnak szentsé-
gében. Az okáért letévén a' hazudságot, mindenki igazsá-
got szóljon felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. 
Minden keseredés, harag, bosszankodás, kiáltás és károm-
lás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. L e -
gyetek pedig egymáshoz kegyesek, irgalmasok, megbocsát-
ván egymásnak, miként az Isten is Krisztusban megbocsá-
tott nektek. * 5 ) 

Imádkozzatok, szerelmesim, az anyaszentegyházért, 
nemes, szenvedő látható fejeért, a' püspökök- és papokért, 
hogy Isten e' nehéz időben őket mind bölcseség-, malaszt-
és erővel fegyverezze föl. Imádkozzatok a' hazáért, a' ve-
zérek- és fejedelmek' helyes egyességeért, hogy egymás 
közt és népeikkel együtt a' felett értekezzenek, mi mind-
nyájunk' békesége- és üdvére szolgál. Imádkozzatok külö-
nösen jó császárunkért, hogy Isten neki az eszközök- és 
utakat kimutassa és egyengesse, népének jóllétét, nemes 
szive' óhajtásának mértéke szerint maradandókig megala-
pítani, és a' bel- és kül ellenség' háborgatásaitól megőrzeni. 

Vegyesek. 
O es. k. apostoli felsége januar' 1-sejéről kelt legma-

gasb elhatározásánál fogva a' belügyminister' előterjeszté-
sére, P a l u g y a i I m r e nyitrai püspök ö excellentiáját, 
minden dij' elengedésével, titkos tanácsosnak méltóztatott 
legkegyelmesebben kinevezni. 

A' freiburgi álladalmi tanács nov. 28-dikai nyilatkoz-
ványában a' püspöki papnövelde' bezáratását a' karácsoni 
ünnepekre elrendelte. Jelenleg tehát a' növelde tökéletesen 
üres, a' megyének nincs többé theologiája, nincs egyházi 
tanfolyamata, nincs clericalis nevelése, és minden egyházi 
javak a' status' kezében. Az állam szigorún ragaszkodik a' 
közoktatás' általa megállapított legfensőbb törvényéhez, a' 
melly elleni erélyes tiltakozás (annak idején egész terje-
delmében közöltük,) okozta Marilley püspöknek szomorú 
száműzetését. Ezen törvény szerint (224. cz. 161.) a' the-
ologiai tanárok az állam által, az oktatásügy' igazgatási 
hatóságának e g y e n e s előterjesztésére lennének nevezen-
dők ; mibe miután az egyházi hatóság megegyezni vonako-
dott : a' megye papneveldéjétől fosztatott meg. 

Erzsébet királyné a la t t , ki a' katholikusok' vérével 
fertőztette meg magát, Clitherow Margit vértanúi halállal 
mult ki. Gyónatyja M u s h J á n o s egy kéziratban örö-

* 3 ) Kor. II . 6, 14. 
**) Titk. Jel. 21. * ä ) Eplies. 4 . i 



kitette meg e' vértanú emlékét, mellyet most Nichol-
son adott ki Londonban, 's mi belőle következőket eme-
lünk ki. Margit a ' törvényszék előtt azzal vádoltatott, 
hogy a' jezuitáknak és növeldei áldoroknak szállást és 
élelmet adott, 's misét hallgatott. A' vád' elolvasása után 
miseruhába öltöztettek fel a' birák két gazembert; kik 
gúnyos tánczok és verekedések után darab kenyeret 
mutatván Margitnak, mondák ; „Nézd meg Istenedet,melly-
ben hiszesz" Ekkor számos katonák által börtönbe kisér-
tetett. Éjjel hozzá jött egy puritán tiszteletes, őt megté-
rítendő; de Margit visszautasitá, mondván: „Gyümöl-
cseitek megfelelnek tanaitoknak." Ő tehát halálra Ítéltet-
vén, a' vesztőhelyre hurczoltatott, hol letérdelve, a' kath. 
anyaszentegyház-, a'pápa-,bibornokok-,lelki atyák- 's ke-
resztény fejedelmekért buzgón imádkozott. Az egyik serif, 
Gibson, visszaborzadva az ártatlan Margit' kegyetlen Íté-
letétől, könyökre fakadt; de a' másik serif, Fawcett, le-
rántatta ruháit, mert, úgymond, „mezítelenül kell meg-
halnod." A' vértanú térdelve kérte őt a' nőiség iránti tisz-
telet' nevében, hagyná őt öltözetében meghalni ; de hasz-
talan! A' poroszlók kifeszítették Margit kezeit, 's két ka-
róhoz kötötték, ugy hogy teste és kezei keresztet képezé-
nek. Azután lefektették, és nehéz terheket raktak reá, 
mellyek alatt szörnyű kinok között kiadta lelkét ! 

Bombayban Jamsetjee Jejeebhoy nevü kath. kereske-
dő él, ki negyedszázad alatt jótékony 's közhasznú mun-
kákra negyed millió font sterlinget áldozott. Ezen időszak 
alatt adósság miatt bebörtönzött foglyokat váltott ki, a' 
tüz kárvallottaknak pénzt, gabonát és ruhát ajándékozott 
nagy mennyiségben ; temetőket állított, templomokot épí-
tett és javított ki, egymással perlekedő felebarátait pénz-
adómányokkal csilapitotta le ; mocsárokat szárított ki, víz-
tartókat és hidakat épített ; idegenek' fogadására vendég-
házakat alapított, és tanodákat állított. A' keleti és nyu-
gati irodalomból indus nyelvre eszközlendő forditmányokra 
30,000 font sterlinget alapitványozott. A' bombayi kor-
házra 17,000 fontot szentelt. A' szegények' nevelése- és 
tartására intézetet állított 44,000 fontnyi alaptőkével. Ezek' 
a' jó cselekedetekről szóló kath. tannak fényes gyümölcsei. 
A' nemes jótevőt az angol kormány azért lovagczimmel 
diszesitette fel. (Tablet.) 

Azon hideg kizárás, melly a' keleti britt birodalom' 
gyermekeinek osztályrésze, nem igen tünteti ki Angolor-
szág' nagylelkűségét és hittürelmét. Az angol kir. társa-
ság vonakodott, többszöri ajánlatok daczára, a' travancori 
raját, a' tudományok' előmozdítóinak, kik valaha ázsiai 
trónon ültek, legbőkezűbb és legfelvilágosultabbját, kath. 
hite miatt tágjául felvenni. (Tablet.) 

(Aláírási felhívás.) T. Peltzmann Gergely, sz. Fe-
rencz rendi atya, több évi fáradhatlan szorgalommal illy 
czimü épületes könyvet szerkesztett : ,Lelki vezér a' k. 
kath. egyházi és házi ajtatosság' megülésére, és a' keresz-
tény társadalmi erények' naponkinti gyakorlására, ma-
gyar és német nyelven.' Az egész hét szakaszra vagyon 
osztva, úgymint ; 

I. Szakasz. Naponkinti ajtatosságok, valódi buzgó-
ságra gerjesztő figyelmeztetésekkel, és több magyarázott 

sz. miseszöveggel. II. Ájtatos gyakorlatok-, bünbánás- és 
sz. áldozásra buzdító tanításokkal, átalános gyónásróli ok-
tatással, és gyónótükörrel. III. Útmutatás a' vasár- és ün-
nepnapok' üdves megülésére, istenes könyvek' olvasásáról, 
lelki épületes gyakorlatokról, szinte a' vasár- és ünnepna-
pokoni szent olvasás és elmélkedés által a' naponkinti ke-
resztény-társadalmi erények' gyakorlására vezérlő czik-
kekkel. IV. Oktatások és imák az Ur és az O szenteinek 
ünnepeire. V. A' Sz. Háromság és Oltári-Szentség' imá-
dása, Jézus és szeplőtelen Szűz Mária' sz. szivének tisz-
telete, és rózsafüzér' gyakorlása néhány zsolozsmákkal. 
VI. Ájtatos gyakorlatok különféle alkalmak- és szükség-
ben, különböző személyekért. Bucsuajtatosság oktatással. 
Figyelmeztetések a' betegeket ápolók' részére, nem külön-
ben a' betegek' lelki vigasztalására szolgáló épületes ol-
vasás, elmélkedés, imák, fohászok, lélekfelajánlás, és ha-
lottakérti ajtatosság. VII. Több litániák és egyházi énekek. 

Ős atyáink'édeni gyászos esete által nemünkre örökség 
gyanánt szállott közös gyarlóságot, mellyből mintegy ki-
apadhatlan forrásból áradnak a' számtalan rosszak, a' ha-
landókat végczéljoktól eltaszitók, jelen és jövő életök' bol-
dogságát rongálók, mindenki valamint önmagában, ugy 
embertársaiban is gyámolítani, legyőzni és jóvátenni lelkis-
méretből köteles ; ezen fontos kötelesség' teljesítésére pe-
dig, ha nem első, bizonyára egy igen is czélszerü eszköz 
az említett lelkiverér, mellynek birtokosa nem csak az 
egek' Urához emelkedhetik, azt imádván, vagy tőle szük-
ségben segélyt esdvén, vagy áldásaért hálát adván, az ab-
ban foglalt minden rang-, nem- és korhoz alkalmazott, 
és igen szép rendben elhelyezett válogatott imádságok által 
minden körülmény és helyzetben : hanem egyszersmind 
az erélyes, szivreható és kinek-kinek buzgalma' nevelé-
sére igen alkalmas rövid oktatások és utmutatások, az 
emberi sziv' nemesítését, a' boldogító erény' megszerzését, 
jámbor keresztény életet, 's valódi erkölcsiséget előmozdí-
tani, és létrehozni is alkalmasok, 's igy azon eredeti gyar-
lóságot támogatni képesek. 

Mivel tehát ezen könyvből nem csak imádkozni, ha-
nem sokat tanulni is lehet, nincs egyéb hátra azon buz-
gó óhajtás' teljesítésénél, miszerint ez minélelőbb nap-
fényre jöjjön, és minél több kezekbe lelki épülésökre, 
gyarlóságuk' gyámolitására eljusson, és igen sokaktól 
használtassék. E' mintegy 25—26 nyomott ivre terjedő 
munka' ára, fűzve, csak egy pengő forint. Aláírni felszólit-
tatnak a' jó ügy' kegyelői a' t. szerzőnél, pestiferencziek' 
zárdájában. 

(Értesítés) A' F i g y e l m e z ő mai napon betiltatván, 
csak t i z e n ö t napi türelemre kérjük tisztelt olvasóin-
kat, mialatt eligazíthassuk, mi módon tegyünk eleget irán-
tuk vállalt kötelezettségünknek. Pest, januar' 9., 1850.';}) 

A Figyelmező szerkesztősége. 

* ) Kér jük tisztelettel e ' lapok 'o lvasói t , e ' tudósí tást a ' F i -
gyelmezönek netalán körökben találkozó olvasóival k ö -
zölni. 

A temesvári gyorskocsi f. hó' 8 - á n egy 6 p. frtnyi előfizetési dijjal terhelt levelet hozott, a' nélkül, 
hogy az előfizetőnek neve mellé lett volna csatolva. Szerk. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács - és társnál. 



RELIGIO, 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI L A P . 

Budapesten^ jan. 13. 1850. f i . Másodévi folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : k e d d e n , c sü tör tök- é s vasárnapon Az e lőf izetés i dij értté f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p. 
Előfizethetni minden pos tah iva ta lná l , Pesten a' s zerkesz tőségné l (József tér , 2 2 2 . sz . ) é s Hartleben K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : Kath. egylet. — A' katholikus sajtó' emeléséről. CFolyt.) — Nyilt levelezés. II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Kath. e g y l e t . 

Az iidves terveket ne hagyjuk feledékenységbe 
merülni. E ' nagybecsű lapok' jelenlegi szerkesztője az 
1 8 4 8 - d i k első félévi 32-d ik számú ,Religio és Neve-
lés '-ben egy eszmét pendített meg : ,Egy magyar kath. 
institutum mintája- 's felállítása' módjáról ' cziinü 
értekezésében, mellyet feledékenységbe merülni enged-
ni , valóságos bün lenne. Mi jelenleg csak azért akar-
juk azon üdves tervnek emlékét fölfrisiteni, hogy a' 
mi halasztatik, teljesen el ne mulasztassék. 

Korunk ugy látszik, az egyesületek' alakulásá-
nak korszaka. Ugy látszik, átalános meggyőződéssé 
érlelte a' tapasztalás azon igazságot, miszerint karölt-
ve, vállvetve azt is megtehetni , mi egyesek' elkülön-
zött erejét meghaladja. 'S azért minden érdek' meg-
védése- 's emelésére , mint l á t j uk , egyletek keletkez-
nek. Tehát csupán az egyházi 's vallási érdekek le-
gyenek-e azok, mellyek ezen mentő , ápoló és fölvirá-
goztató eszközt nélkülözzék? A' művészet, ipar és 
kereskedés' fölvirágoztatására czélszertiek- , sőt szük-
ségeseidül ismertetnek el az illy egyesületek, 's azért 
létesíttetnek is ; és a' ker. érzelem, meg hitélet' fölvi-
rágoztatására fölöslegesekül i télhetnők? Valóban itt 
az idő, *) tekintsük bár a' kornak akár anyagi akár 
szellemi bajait , hogy lanyhaságunkból valaha föléb-
redjünk , 's kath. egyletek' alakítására szánjuk el 
magunkat. 

Nincs, ki korunk erkölcsileg beteges állapotát el 
ne ismerné. Európának legközelebbi politikai meg-
rázkódtatása korunk' erkölcsi betegségének szomorú 

*) Tudnillik, ha az ostromállapot elmúlik. Addigelé ké-
szítsük elő az elméket, vitassuk meg a' tervet, módot, 
eszközöket 's különösen az egylet' czélját és munkás-
sági körét. Erre nézve alkalmunk lesz még többször 
fölszólamlani. Szerk. 

I. Félév. 

következménye. Mert mint a' némethoni kath. egylet' 
mainzi közgyűlésének leirója igen helyesen és igazán 
mondja : ,A' ker. érzelem és élet a' népben évtizedek 
óta egy részről rendszeresen aláásatván, más részről 
nem eléggé ápoltatván, nagy hanyatlásnak indult. A' -
kedélyeknek mindinkább elterjedő pogányszerü elho-
mályosulása 's elvadulása, mély erkölcsi romlottság, 
's mindkettő'büntetéseül kifejezhetlen társadalmi nyo-
mor lett ennek következménye.' It t tehát orvosra 
van szükség. És ezen orvos lehetne-e más , mint 
Krisztus' igaz anyaszentegyháza, a' kath. egyház? 
„Az orvoslás és áldás Krisztus és az egyház által 
jönnek. Egyedül ő általa jön létre a' népéletben 
a' belbéke és valódi boldogság, melly nélkül kül 
békét , csendet és rendet a' statuséletben sem szu-
ronyok, sem a' világ' törvényei , ha még olly jók 
volnának is , eszközölni nem fognak." (Rel. 11-dik 
sz.) A' társadalom' ezen veszélyes betegségébőli k i -
gyógyitására hathatós gyógyszerről kell gondoskodni. 
És ezen gyógyszer ismét lehetne-e más, mint a' ka-
tholicismus' fölkeltése 's fölélesztése a' szivekben? 
mint a' kath. hit-élet ' fölfrissitése 's fölelevenitése a' 
hivők' keblében? „Csak az egyház' ker. szellemével 
lehet az európai egyházi és statusrendszer ellen há-
rom század óta irányzott revolutiót ismét száműzni, 
és lekötözni," (Rel. 11. sz.) mondja igen bölcsen a' 
némethoni kath. egylet' második közgyűlésének is-
mertetője. Erre pedig, t. i. a 'Krisztus-egyház ' boldogító 
szellemének terjesztésére, alig van alkalmasabb esz-
köz a' kath. egyleteknél. Elismerték ezt a' Bécsben 
egybegyűlt püspökök is f. évi jun . 17-kén ke l t , 's a' 
bécsi kath. egylethez adott válaszukban, mellyben ki -
nyilatkoztatták : hogy „ők a' kath. egyletekben egy 
fölöttébb fontos és üdves eszközt látnak a' vallási és 

*) Verhandlungen der ersten Versammlung des kath. 
Vereines Deutschsland's am 3-, 4-, 5- und 6-ten Oct. 
zu Mainz. VIII. lap. 
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egyházi szellem' gyarapítására 's szilárdítására.' (Rel. 
I. sz.) 'S valóban, ki eziránt meg akar győződni, te-
kintsen a' szomszéd Némethonra, és látni fogja , hogy 
a' kialvásnak indult kath. hitérzelem és hitélet a' 
kath. egyletek' alakulásával éled, fejlődik és nyilvá-
nul ; ezek' életbeléptetésével kezd a' kath. nép kath. 
öntudatra ébredni, 's hitének, religiojának, ezen leg-
drágább kincsének érdemleges méltánylására, becsü-
lésére föleszmélni ; magát nem csupán katholikus-
nak nevezni, hanem tettleg annak mutatni, 's bizo-
nyítani is. — Pedig ha valaha volt, erre most van 
szükség, most, midőn oda jutottunk már, hogy a' hit-
telenség levetve álarczát, nyíltan hangoztatja , miként 
istentelen czélja : a' religiot a' társaságból kiszorítani, 
's az emberek' lelkületéből kitörülni, #) mi több, mi-
dőn az istentelenség olly meghonosultnak mutatkozik 
az elpogányosulni kezdő emberi társaságban, hogy 
ünnepélyes lakoma' alkalmával tetszés között elmond-
hatni ezen borzadást gerjesztő szavakat : ,,A' religio 
csak agyrém, éljen az istentagadás." (Rel. 28-dik sz.) 
Hol ennyire ment a' hitetlenség, az istentelenség, ott 
a' sikeres orvoslásróli gondoskodást még továbbra ha-
lasztgatni annyi volna, mint az erkölcsi rossz' terjesz-
tésére vétkesen közremunkálni. Pedig ne liigyjük ám, 
hogy hazánk is tiszta az istentelenség' lelki halált 
okozq mételyétől. Itt i s , mint sok másban teljesül, 
hogy ,iilii tenebrarum prudentiores sunt filiis lucis in 
sua generat ion^ A' gonoszság és istentelenség, mint 
lelkünk' mélyében elszomorodva tapasztaljuk, alatto-
mos szövetségben munkálkodva, mindig nagyobb és 
nagyobb tért foglal el magának, 's gátottört árvíz-
ként önti el Europa' területét. Tehát a' rossz' meggá-
tolásának tekintetéből ellentörekvésre, kell , hogy 
szövetkezzünk. Contraria contrariis curentur. Ők ki 
akarják szorítani a' religiót az emberi társaságból , 's 
az emberek' lelkületéből kitörülni. Nekünk feladatunk, 
azt az emberi társaság' minden rétegeibe beszivárog-
tatni, és minden rendű- és ranguakkal megszívleltetni. 
Be kell vonnunk minden rendű- és ranguakat, hogy 
egyházunk 's vallásunk' sorsa mindegyiket érdekelje. 
Csak ezen az uton 's módon remélhetünk mi is O'Con-
nelleket, Montalemberteket, Bussokat, 'stb. Es vala-
mint a' hitetlenség' apostolai kezet fognak a' gonosz-
ság 's hitetlenség' elterjesztésére: ugy nekünk is fela-
datunk, annak meggátolására kezet fogni, vállat vetni, 
szóval egyesülni. 

Igaz ugyan, hogy a' katholikus már a' világ-
egyházbai fölavattatása által tagjává válik azon nagy 
kath. egyletnek, mellynek isteni alapitója czélul tűzte 
ki : az emberi nemzetet végrendeltetésének eléré-

*) Lásd ,A' Bécsben tanácskozmányban összeült ausz-
triai érsekek és püspökök megyéik' híveihez intézett 
szózatát.' Rel. 2. sz. 

sére vezérelni, és igy minden katholikus már az által, 
hogy ezen világ-egyház' tagjává lett , egyszersmind 
kötelezettséget vállalt magára, a' kath. liit-élet' nyil-
vánítása által az igaz ker. érzelem és erkölcs' fölkel-
tése- és kiterjesztésére törekedni, szóval a' kath. el-
veket az élet' minden viszonyaiba át- és bevinni, mi 
a' legújabban keletkezett kath. egyleteknek is czéljuk. 
Ámde ne feledjük soha, hogy emberek vagyunk, 's 
kötelezettségünk' teljesítésére, gyarlóságunk 's köny-
nyen lankadó erélyességünk ösztönzést kíván. A' kath. 
egylet pedig tért nyit, 'S alkalmat nyúj t , sőt mintegy 
kényszerit fönebb emiitett kath. kötelezettségünk'telje-
sítésére. Igy tehát ha jobban megtekintjük, ugy találjuk, 
hogy a' fönebbi ok nem ellene, hanem mellette szól a' 
kath. egyletnek, mert ennek fölkarolása, csak megújí-
tása lenne kath. kötelezettségünknek, 's nyilvános és 
tettleges bevallása azon elhatározottságunknak, mi-
szerint kath. kötelezettségünknek eleget tenni akarunk 
is, fogunk is. Ha mindnyájan, nemcsak névre, de 
valósággal is katholikusok volnánk, akkor fölösleges 
lenne illyen egyesület; de most a ' j ók ' erősítésére, 
és a' hideg meg lanyha katholikusok' fölébresztésére 
:s katholizálására igen is szükséges. 

Ne is hivatkozzék senki a' körülmények' kedve-
zőtlen voltára, mintha a' forradalom által helyzetünk 
fölzavarva lévén, az egylet' megalakítása kivihetetlen 
volna. Csak erélyes buzgósággal kezdjünk az ügyhez, 
az akadályok nem lesznek legyőzhetetlenek. A' né-
methoni egyletek által meg van törve az u t , 's törött 
uton, habár némi kis nehézséggel is , de csak halad-
hatni. Kisértsük meg a' munkát , 's ha nein sikerül, 
legalább nem kell magunknak szemrehányást tennünk, 
legalább elmondhatjuk : ,fecimus, quod potuimus.' A' 
mienk, részünkről a' mi tőlünk telik, megtenni, a'töb-
bit bízzuk Istenre. ,Deus est, qui incrementum dat.' 

B o d r o g h y. 

A' katholikus sajtó' emeléséről . 

(Folyt.) 

III. A' n é p i r o d a l o m ' e g y é b á g a i r ó l . 
Midőn, miként dolgozatunk' főczime kitűzi, a' kath. 
sajtóról átalában szólunk, tulajdonkép a ' tudomány' 
történelméről is kellene említést tennünk ; de ez igen 
messzire vinne bennünket. Megérdemli e' tárgy, hogy 
külön illő terjedelemben tárgyaltassék , 's nem csak 
érintőleg olly értekezésbe szövötten , melly midőn a' 
kath. sajtón átalános tekintettel keresztül pillant, csak 
irányt akar adni annak emelésére. Azért e' szakasz' 
czimeül a' fönkiirtat választám. Ertem pedig a' nép-
irodalom' egyéb ágai alatt : 1). A' naptárokat. 2) A' 
mulatságos és tanulságos iratokat, mellyek füzetkék-



4 3 

ben, vagy kötetekben jelennek meg. 3) A'röpiratokat . 
Szóljunk mindegyikről különösen. 

A) N a p t á r a k . Ezeknek két nemét különböz-
tetjük meg : 1-ször : az úgynevezett n é p i e s n a p -
t á r a k a t , mellyek jobbadán negyedrét alakban je -
lennek meg, 's rendesen durva fametszvényekkel lát-
tatnak el ; 2-szor : az é v k ö n y v e k e t , vagy a l -
m a n a c h o k a t , mellyek nyolezadrét alakban 's csino-
sabb kiadásban jelennek meg, 's inkább a' miveltebb 
néposztálynak szánvák. 

E ' népies naptárakra nézve következő javal lat i -
mat terjesztem elő, 's ajánlom megfontolásul és szív-
leletül mindazoknak, kik tehetség, hajlam, hivatás,be-
folyásuk által különösen kiválasztvák a' kath. népiro-
dalom' pártolására. 

1-ször : Azt, hogy az összes kath. Németország' 
részére csak egy naptár adassék ki , millyen p. o. a' 
„Für Zeit und Ewigkei t" czimii naptár, 's ez ter jesz-
tessék el mindenfelé , én nem tanácslom. Legyen bár 
e' naptár bizonyos v idék , vagy ország' részére a' leg-
alkalmasabban szerkesztve, egy másik tartományra, 
vagy vidékre nézve ugyanaz kevesbbé, vagy épen 
nem leend alkalmas. Ugyszinte azt is, hogy valamelly 
naptár egészen és egyedül vallási tanításokat tartal-
mazzon, mint ezt a' „Für Zeit und Ewigkei t " folyta-
tásából gyanítanunk lehet : szinte nem ajánlhatom ; 
mert ez nehezen nyerendi meg a' nép' tartós részvétét. 
Azt fogják az emberek és joggal mondani : ,Van ne-
künk hittanitásunk és predikátiónk ; van a' háznál 
káténk, egy pár jó imakönyvünk, 's Pater Goffiné-nk. 
Minek nekünk még naptár is, melly a' keresztény év-
ről 'stb. szól? Mindez már kezeinknél van ép olly jól, 
még talán jobban irva, mint naptárcsináló uram irta. 
Aztán a' vallással csinynyán kell bánni, nem kell ab-
ba olly t ré fá t , élczet, 's miegymást keverni ; külön-
ben az olvasó nevetés miatt elveszti a' tiiredelmet, 's 
igy a' naptár is eltéveszti czélját.' Igy hallja az em-
ber körülbelül beszélni a' népet, 's nem tagadhatni 
igazsága van, ha a' naptárt vallási könyvül tenni nem 
akarja. De ebből hát az következik, hogy a' vallást a' 
naptárakból számkivessük? Épen nem. Maradjon a' 
vallás naptárainkban uralkodó szellemében, de más-
képen. Hogy 's miként ? Arról alább leend szó. I t t csak 
azt akarom bebizonyitni, hogy minden vidéknek saját 
naptárral kell birni. P . o. Schweiznak, benne egyné-
melly kantonnak különös naptár kell : igy a' többi 
országoknak is. Atalános naptárakban nem lehet a' kü-
lön országok' különféle népsajátságaira 's helviszonya-
ira figyelni ; pedig a' naptárak ezen tekinteteket nem 
mellőzhetik, ha azt akarjuk, hogy a' népre nézve ért-
hetők és használhatók legyenek. Törekedni kell tehát, 
hogy minden vidék' részére különös naptár adassék 
ki , 's ez ott elterjesztessék. Különösen kivántam itt 
azon figyelmeztetést tenni, hogy jó érzelmű katholi-

kusok a' naptárak ' kiállitását ne bizzák minden kia-
dóra. Némelly kiadó, vagy nyomdász csak saját nye-
reségét tekinti, a' nélkül, hogy a' vallásnak is szá-
molna ; ad ki naptárt , mellyben ugyan vannak holmi 
sikos elbeszélések, rossz élezek, idétlen mesék, elcsé-
pelt, haszontalan utasítások a' káposzta-betegség, po-
loskairtás , fanevelésről, 'stb. ; de attól, hogy jó, rendes 
naptár legyen, nagyon is távol van. Minden vidéken tár-
sulatban kellene a' jó katholikusoknak lépni jó nap-
tárak' szerkesztése- 's kiadására. Schweiz' egyes kan-
tonaiban már évek óta föladataik közé sorozzák a' 
„ k ö z h a s z n ú t á r s u l a t " osztályai egyjó naptár' kia-
dását, és törekvésöket a' legjobb siker koronázta. Mért 
ne lehetne ez nálunk is igy ? Mért lennénk egyedül 
mi katholikusok olly lelkismeretlenek, hogy a' nap-
tárirodalmat vakesetre, véletlenre, vagy hittelen nye-
részkedőkre biznók? Itt a' felelettel habozni nem le-
het. Azért hát dologra, e' pontban is elvalahára dolog-
r a ! A' többit e' tárgyra nézve alább mondom el. 

2-szor : Az illyetén naptár ' elrendezésére nézve 
a' következőket jegyzem meg. Mivel a' nép az időnek, 
mellyben él, helyes ismeretére ritkán emelkedhetik ; 
legalább a' hírlapok' össze-vissza kuszált, pöffeszkedő, 
ellenmondásokkal megrakott, 's gyakran pártdühhel 
föleresztett czikkeiből illy ismeretet nem meríthet: 
mindenekelőtt szükséges az időt világos és mérsékelt 
képletben elébe állítani, 's pedig akképen, hogy a' 
megjelenendő naptár az elmúlt év' eseményeinek hó-
napok szerint fölosztott áttekintését magában foglal-
ja. Ezen áttekintést világossága 's tökélyessége mel-
lett, tiszta, benső keresztény szellemnek kell át- és ke-
resztül lengeni, hatni, 's azonfölül kedves , mulattató, 
's mindenki által érthető nyelven kell irva lennie; 
magától értetődvén, hogy az idegen szavak' zsibvá-
sárszerü rongyszedésének, mi hírlapjainknak büsz-
kesége, és a' német nyelvnek valódi pestise, el kell 
maradni. Ott, hol a' tárgy engedi, vagy szinte kiván-
ja , legyen a' nyelv vidám, egészséges élczével és csí-
pős gunynyal fűszerezve; másutt meg legyen a' nyelv 
hathatós és komolyságával megrázó. Az egészen pedig 
azon alapgondolatnak kell átfonódni, hogy az Isten, 
ki az emberiségnek atyja , annak egyúttal n e v e l ő j e 
is, 's e' gondolat szerint kell az emberélet' eseményeit 
és viszontagságait megítélni ; szivére kell a' népnek 
kötni, hogy az az Isten' nevelési terveit, ugy, miként 
azok intézkedéseiből és kormányzatából kitűnnek, 
mindig jobban és jobban ismerni tanulja, 's életét sze-
rintök intézze. Példákból tudom, hogy az időnek, illy 
szellemben és nyelven előadott áttekintése a' nép' 
minden osztályai által szívesen olvastatik, 's minde-
nütt mély hatást idéz elő. Sőt állítni lehet, hogy a' 
naptár, épen az igy szerkesztett idő-áttekintés végett, 
soha el nem avul, mindég kerestetik, 's még husz év 
múlva is szívesen olvastatik. Az illy naptár a' régi 
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krónikák' helyét pótolja, 's a' nép által az isteni 
gondviselés' terveinek kimutatása miatt, mindenkor 
tiszteletben tartatik. Ezen korrajz leend tehát a' nap-
tár ' főczikkje. Ezt kövessen egy elbeszélés a' régibb, 
vagy mostani időből, 's ha ez nem hosszú, csatoltas-
sanak hozzá, rövid, emlékezetes, és azért hathatós jel-
lemrajzok az életből. Ha ezen elbeszéléseknek nem is 
illyenek lesznek czimeik : Mi Atyánk, vagy Isten' 
negyedik parancsa,'stb. azért igazán keresztény, buzditó, 
vagy intő szellemükről mintegy önmagok tegyenek bi -
zonyságot. A ' szép hüvely miatt megszeretik az elbe-
szélés' üdves magvát is, 's igy egynémelly jó tanitás 
jobb földre hulland a' nép' szivében, mintha tiszta 
katechesisi modorban hintetett volna el a' mag. A' 
harmadik, minek naptárainkban helyt kell adni, volna 
a' hasznos rész, mint p. o. orvosságok' jegyzéke bi-
zonyos nyavalyák ellen, 's más effélék : csakhogy 
ezeket sem ugy kellene ám aztán nézni mint hézag-
pótlásokat, hanem inkább a' legnagyobb gondossággal 
kellene kiszemelni. Ezek után jönnének a' vásárok, 
posta- és gőzösjárások ; kamattábla, végül az egyszer-
egy. Egy pár rendesen készült fametszvénynek, vagy 
kőrajznak sem szabad hiányzani. Ha a' naptár ekkép 
4 ivre terjedne is, 's azért árát valamivel íölebb, pél-
dául 14 krra kellene emelni, elkelne tartalmának jó-
sága miatt. De ha 5 ezüst garason adnátok is, elkel. 
Hogy elől a' hónapoknak, vagy időtárnak kell állni, 
alkalmas mezei szabályokkal, 's egyéb hozzá tartozók-
kal együtt, igen világos. 

3-szor : A' naptár ' kidolgozásához olly embert 
kell választani, ki népszerű Írásmóddal és eredeti öt-
letekkel bir. Ki a' naptárnyelvet egy vagy más minta 
utánmajmolgatná, nyomorult kontármünél egyebet nem 
állithatna elő. Minden soron megtetszenék a' papa-
gálytermészet, 's az elfogulatlan olvasók azt monda-
nák : „Látszik , hogy a' naptárcsináló mindenkép 
erőlködött a' népnyelv' hangját el tanulni; de nem 
megy, épen mivel illy nagy erőlködésbe kerül, éldel-
hetlen, a' mit ir, 's bizony jobb lenne, ha másra vetné 
a' fe jé t ." Továbbá az egész naptárt ugyan egynek 
kellene kidolgozni, kivéve a' mezőgazdászati, 's ha-
sonló tárgyakat , mellyeknek különben is egészen más 
jellemök van, mint az előbbenieknek ; 's ép azért más 
iró is kidolgozhatná, a' né lkü l , hogy a' könyv' 
egysége szenvedjen. Hogy a' naptárt kiadás előtt egy-
két tárgyértő' bírálata alá kell bocsátni , magából 
értetik. 

4-szer : Végül még a' naptár' kiállításának ide-
jéről kell szólnom. Mivel egy jó naptárt a' lehetsé-
gig óhajt az ember elterjeszteni, egy részt azért is, 
hogy hasznot húzzon, igen sok függ a' kiadási időtől. 
Ha némelly naptárak csak novemberben küldetnek 
szét, ez már mégis csak világosan későn , és igy az 
ügy' kárával történik. Raj ta kell lenni , hogy a' nap-

tár legkésőbben augustus' végével már szétküldessék. 
Egyes példányok' eladását legjobb a' könyvkereske-
dőkre, vagy könyvkötőkre, hol ezek nincsenek, bolto-
sokra bizni. 

Az évkönyvekről, vagy Almanachokról röviden 
a' következőket jegyzem meg. 

1-ször : Mindenekelőtt szükséges, hogy az illy 
könyv magát tárgyainak sokoldalúsága és újdonsága 
által tüntesse ki. Holmi kificzamodott, unalmas Írás-
mód itt ép olly kévéssé van helyén, mint a' népies 
naptárakban. Az elbeszélések- és képeket nem kell 
erőszakkal az egyház' köréből előhurczolni. Ha csak 
ugyan kell az elkészítésekben egyházias jeleneteknek 
és képeknek előfordulni, azoknak a' dolog' természe-
téből kell folyni, és nem szabad nagyon összehaltnoz-
tatni. Némelly almanachirók azt h i sz ik , hogy a' jó 
ügynek és olvasóiknak nagyon kedves dolgot csele-
kesznek, ha minden alkalommal barátokat , processio-
kat, kereszteket, kápolnákat marchiroztatnak föl. Pedig 
nem ebben áll valamelly beszélynek kath. tar tása, és 
szelleme ; hanem áll a' valóság' hü fölfogásában, 
melly a' vallás' szelleme által megnemesittetik, 's ma-
gasabb iránypontra vezettetik, ugy, hogy az olvasó in-
kább észrevétlenül vegye magába a' beszély' vallási 
magvát, mintsem keresett jelenetek által mintegy erő-
szakosan ragadtassék annak megtudására : hogy itt 
kath. almanachchal van dolga. A' költeményeknek, 
az illy könyvekben megjelentek után Í télve, vagy rö-
videbb- 's jobbaknak kellene lenni, vagy egészen el-
maradni. Külcsinra is nagyobb ügyelettel kellene len-
n i ; a' csinos kiállítás nem szükségkép tuldrága is. Jó 
izlés és szorgalom sokat véghez visz. A' mostani föl-
világosultság' szüleményei, a 'kiállításra nézve jó min-
tákat adnak elénkbe. Beszélyekhez melléklendő szép 
rajzokra jó lélekkel ajánlom Lasinszky G. A. trieri 
jeles tehetségű festészt. # ) 

2-szor : Hogy igen kívánatos, miszerint illy al-
manachokban csupán eredeti dolgozatok jelenjenek 
meg, 's minden utánzás , vagy épen átirás mellőztes-
sék, mondanunk sem kell. 

3-szor : A' kiállításra nézve itt is á l l , a' mit 
imént a' naptárakéról megjegyeztünk. 

A' papok, tanárok, a' néptanítók közt több je -
les tehetségű féríiak talál tatnak, kiktől méltán meg-
várnék , hogy az irodalom' ezen ága iránt nagyobb 
érdekkel viseltessenek. Rossz naptárak és almanachok 
ellen kikelni nagyon könnyű; valljon nem lenne-e 
jobb megragadni a' dolgot, 's a' rosszat jóval kiszo-
rítani ? (Vége köv.) 

* ) Uly rajzok' készítése végett az egész beszélyt át kell 
kéziratban a' festésznek küldeni. Levélben foglalt 
némelly jeleneti leirások nem vezetnek ezélhoz. 
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Nyilt levelezés. 
i l 

B é c s , dec. 23. Magyarország' főméltóságu herczeg-
primása, kinek őrködő figyelmét, magasztos hitbuzgalmát, 
mi sem kerülheti ki, mi az egyház' javának előmozdítása- 's 
a' népnevelés' felvirágoztatásával összefügg, a' fönidézett, 
ránk nézve örök emlékezetű napon, a' halhatatlan Páz-
mány' bécsi papnöveldéjét magas látogatásával szerencsél-
tetni kegyeskedett. A' tantermeikben összesereglett növen-
dékekhez főpásztori és atyai gondoskodást lehelő szavakat 
intézvén, 's közülök néhányat megszólításra méltatván, 
hosszabb tartózkodás után mindnyájunk' áldása- és üdvki-
vánataitól kisérve, távozott , folytatandó azon nagyszerű 
munkát, mellyre ót az isteni gondviselés' imádandó végzete 
kiszemelte, hogy az elmék' jelen zavara- és a' hányatott 
szivek' háborában egy egész szerencsétlen ország' népei 
látván az ő cselekedeteit, dicsérjék az Atyát, ki mennyek-
ben van ! Dec. 26-kán ugyan föntisztelt Magyarország' fő-
méltóságú herczeg-primása a' romai szent-széknél működő 
ausztriai követ által kieszközlött megerősitési bullákat meg-
kapván, az érseki diszjclt, a' köpenyt, melly a' mostani 
rendszer szerint, a' romai szent-székkeli egyesülés' jelének 
tartatik, ő nméltósága Viale-Prela Mihály, itteni apos-
toli követ' kezeiből átvevé. Az átadás' ünnepélyes szertar-
tásai az apostoli követség' palotája' diszes kápolnájában 
vitettek végbe. A' sz. mise-áldozatnak az apostoli követ és 
prímásunk általi fölajánlását, követé a' szent-szék iránti 
liüségeskü, mellyet ő herczegsége az apóst, követ' kezeibe 
tett le. Meghatókig szavalá ő herczegsége a' ,formula j u -
randi '- t , érezve és éreztetve mindenkivel, miként a' le-
hangzott hűség' szavai szive' legmélyéből fakadtak. Ezután 
az érseki köpeny' átadása következett, illy szónoklat mel-
lett : ,Ad honorem omnipotentis Dei et Beatae Mariae 
semper Virginis ac beatorum Petri et Pauli , Domini nostri 
Pii papae et sanctae romanae Ecclesiae, nec non Eccle-
siae Strigoniensis tibi commissae, tradimus tibi pallium de 
corpore beati Petri sumtum, in quo est plenitudo pontifi-
cialis officii cum primatialis nominis appellatione, ut u ta-
ris eo intra Ecclesiam certis diebus, qui exprimuntur in 
privilegiis ab apostolica sede concessis. In nomine Patris 
et Filii et Spiritus Sancti. Amen.' C s á s z t k a . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Pest, Boldogasszonyhó' 10. Miután az egyetemi inté-
zetek' anyagi állapotáról az illetők beadák tudósításaikat : 
mult évi october' 20 -án az ideiglenes igazgató körlevelet 
bocsátott valamennyi tanárhoz, véleményöket kérvén a' 
következő pontok felett : a) Tanulmányi és tudományi te-
kintetben mi szükséges mulhatlanul, hogy az iskolák a' 
jövő novemberhónapban megkezdethessenek ? b) Mi volna 
mindenféle szakbeli tudományoknak nagyobb virágoztatása' 
tekintetéből még kívánatos ? 'stb. Továbbá az egyetemnek 
tudományos átalakítását illetőleg tudni kívánta : 1) Mikép 
lehetne a' tanuló- és tanítói szabadságot nálunk az eddigi 

szerkezettel legczélszerübben öszhangzásba hozni, a' rend-
kívüli és magántanítókat alkalmazni ? 'stb. 2) Az iskolai 
u j szerkezetnél nem volna-e helyén az osztrák és német 
egyetemekkel nagyobb, vagy talán tökéletes egyformaságot 
javaslani ? 'stb. 3) Nem volna-e czélszerü a' rendes lecz-
kéket valamennyi karban a' reggeli órákra szorítani? 4 ) 
Millyen tanulmányok volnának még felvenni valók? 'stb. 
5) Mellyik nyelv látszik a' tanításra legalkalmasbnak ? E' 
hivatalos tudakolásra a' hittani kar' ideiglenes dékánja kö-
vetkező választ adott : 

„Inclyte Magistratus academice ! Literis circularibus 
M. D.Rectoris dto 20-ae octobris anni currentis obsequi 
festinans, sequentia habeo Inclyto Magistratui Acad. hu-
millime insinuanda : 

a ) Obtutu literario nihil est, quod collegia theologica 
ineunte mense Novembri aperiri vetet. Quantum ad reli-
qua quaesita in complexu sumta : demisse observo, coor-
dinationem studiorum theologicorum ad consilium et au-
toritatem Episcoporum pertinere, quibus obsequi, grata ratio 
officii iubet. Salvo tarnen dignissimorum Praelatorum iure, 
liceat quaepiam instar privatae opinionis Inclyto Magistra-
tui academico omni cum reverentia substernere. In specie 
ad punctum 

b) Ut Studium biblicum novi foederis in scholis per-
fcctius coli valeat : inprimis tempore opus est, cuius ma-
gnum accedet professori lucrum, si discipulos in lingva 
graeca iam bene instructosaccepcrit, ut grammaticae grae-
cae expositioni supersedere possit. Forsitan, sí graeca iam 
in Gymnasiis tradita fuerit, licebit damnari voti. In genere 
autem ílorem quarumvis scientiarnm cum Sntra sphaeram 
scholae, tum extra illám tenui meo iudicio duo maxime 
provehunt, amor scilicet literarum et eximia eiusdem exsa-
tiandi media. Institutio scholastica, quae priori vehiculo 
destituitur, vix refert operae pretium, ut adeo in discipulis 
amor studendi, in professoribus autem habilitas eundem 
excitandi, vel fovendi sit conditio, sine qua de profectu li-
terario actum est. In subsidiis autem magis iuvat selectus, 
quam promiscua multitudo, alioquin uberior eorumdem so-
lidiorque usus arctos scholae limites excedit, et vitae re-
linquendus est, siquidem scholae ex destinatione sua non 
doctos, sed rudimentis scientiarum rite imbutos, debitam 
directionem nactos, et ulterioris studii avidos debentalum-
nos emittere. Fateor, Inclyte Magistratus ! hanc in scholis 
docendi discendique sobrietatem, mihi omni attentione 
dignam videri, et inter formalia profectus media (ad ma-
terialia nunc singillatim excurrere non vacat) eminenti 
loco ponendam. Huiusmodi illud etiam est, ut inter scho-
lares politicarum epliemeridum lectio et talium conventi-
culorum frequentatio omni meliori modo temperetur, quae 
scilicet indigestarum idearum foecunda mater, mentem in 
tzaQEQya vehementer distrahit, et solidam eruditionem 
plurimum inpedit." 

De reliquis punctis, quorum re3olutio iam initio im-
minentisanni scholastici in usum vertenda proponitur, haec 
mea demissa opinio est : Ad 1) et 3) Libertatem discendi, 
et pomeridianam a consvetis praelectionibus cessationem 
alumnis seminariorum admitti non posse. Nam in institu-
tione iuventutis ecclesiasticae, quae speciali iam se voca-
tioni sacravit, morális quoque culturae gravissima haben-
da est ratio, ut pro ministerio religionis ex integro formetur. 
IIoc vero est, quod vitae rationem a praetensa libertate 
longe diversam poscit. Imo demisse censeo : praedictam 
libertatem in aliis quoque scholis genuino iuventutis pro-
fectui plus obesse, quam prodesse. Nempe quo magis ae-
tas adhuc iuveniliter improvida moderationi professorum 
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eximetur, suaeque autonomiae relinquitur : eo minus mo-
destiae, laborum patientiac, et erga superiores venerationis 
retinebit, studiaque procrastinando, temporis, fortunae et 
honoris iacturam patietur. Non quidem deerunt, qui 
veluti rari nantes in gurgite vasto, libertatis sibi concessac 
egregium usum capient: sed quis non videt potiorem par-
tem inprimis considerandam esse, quae vero tunc iam de-
discet subordinationem, quando artem omnium difficillimam, 
regendi seipsum, nondum callet. Sane Professores ipsi tali 
systemate illuc alliciuntur, ut auditorum auribus ac desi-
deriis blandiendo, populärem auram captent, novisque re-
bus moliendis ansain praebeant. Alibi terrarum quidem 
praefata novella libertás viget, sed nullo publicae morali-
tatis proventu, u t querelae protestantieorum scriptorum 
testantur Quod vero ad ipsum scientiarum ineremen-
tum necessaria non sit, demonstrant excmpla plurimorum 
insignis eruditionis virorum, qui nobis in omni scientiarum 
genere opera classica longe ante invectam disCendi liber-
tatem reliquerunt. Quod iam libertatem docendi attinet, ilia 
catholicis Theologis semper exoptata fuit, et est, dummodo 
specioso nomini res vere catholiea respondeat. * 3 ) Sit igi-
t u r , pace nostra , Professoribus ac privatis Uocentibus 
liberum, materias theologicas, si ceteroquin clericis tem-
pus eas audiendi suppetat , extra ordineni explicare : sed 

*) October 2 7 - k e óta ezen állítás ujabb tapasztalás által is i g a -
zolva lön. A' tanszabadság tudnillik k isér le tképen e l fogadta-
tott ; azonban csak hamar nyilvánultak mind a' szülök, mind 
a' tanulók' részéről aggodalmak ; és pár hét múlva számos 
ifjak je lentették abbeli kivánatukat, hogy a* tanárok őket az 
előbbi szokás szerint kérdezzék ki az előadottakból, mihez 
aztán a' nagyobb rész is hozzáállott . Az egyetemi tanács pe -
dig legújabban elhatározta, hogy exanienek is tartassanak, 
de minden rászoritás nélkül . A' hittani kar kezdettől fogva 
megmaradt a' tanulásrai kötelezés mellet . 

* l ) Többi közöt t Menzel Wolfgang, kitűnő irodalmi tekintély, igy 
nyilatkozik : Das neue sogenannte Wissen hat ungehindert 
den alten Glauben erst verl'aelschen, zum Besten des U n g l a u -
bens anders auslegen, dann direct bezwei fe ln , angreifen, laut 
bestürmen, und von allen Seiten verhöhnen dürfen, ohne d a s 
sich ein kraftvoller und wirksamer Widerstand von der Kirche 
aus, w e l c h e jenen Glauben bewahrt , dagegen gewaf fne i 
haette » . . Jeder Knabe, der der Schule kaum entlaufen, darf 
gegen unsere Kirche, gegen unseren Glauben die frechsten 
Pasquille Schle idern , und er erndtet dafür Ruhm und Beifall . 
Alle protestantischen Universitaeten wimmeln sogar von Leh-
rern, die dem Christenthum Hohn sprechen, und sie müssen 
das grosse Wort führen, w e i l sonst die Forschung nicht frei 
sein könnte . . . Wie viele Jünglinge haben nicht in den le tz -
ten Jahren, durch das Beispiel aufgemuntert, die Laufbahn 
des Ruhmes damit begonnen, die schon vorhandenen starken 
Blasphemien durch immer staerkere zu überbieten. Kaum hat 
einer Gott öffentlich gelaestert, so darf er sich nur auf den 
E i lwagen setzen, um eine Triumphreise durch Deutschland 
zu i n a c h e n . Hist, polit . Blaetter 11-r B . 4 - s Helt. 

" 3 ) A' pesti hittani kar tettleg bebizonyitá, miszerint a' tanítói 
szabadságot méltányolni tudja; mert eddigelé e g y e d ü l az ő 
kebeléből vállalkozott magántanár, kinek előadásai az egész 
egyetemnek diszére vá lnak . A' Religio' olvasói tudják, hogy 
mélt. Fogarasy püspök ur minden szerdán este 6 — 7 - i g fö l -
olyasást tart, mel lyben a' szent atyákat ismerteti. Előadásain 
az egész növendékpapságon kívül megszoktak jelenni v e n -
dégek is, minap a' fm. herczegprimás, kanonokok, szerzetes 
főnökök, tanárok, esperesek, káplánok 'stb. Ez tény, mel ly-
nek dicsőségére e lég mondani, hogy tény . 

sít etiam Episcopis pleno liberum, unitatem doctrinae ca-
tholicae in omni institutione catholica efficacitcr tueri. Nam, 
qui docendo sciens volens unitatem laedit, is per se axio-
mati iuribusque catholici Docentis renunciat; qui vero ta-
liter docentem invito catholicismo obtrudit : ille intolerabi-
lem ei servitutem imponit. 

Ad 2.) Quidquid statum et systema nostrae Univer-
sitatis in bonum verae culturae studentium perficere po-
test : id omne theologi libenter amplectentur, imo sincere 
desiderant; caute tamen distingvendam censent perfectio-
nem a mutatione, praesertim qualibet illa, quam aliae Uni-
versitates novissimo tempore subierunt. Plura in his ad 
genium temporis, qui non satis castigatus est, item ad 
ostentationem et fucum comparata esse videntur ; vei sal-
tern magis respiciunt commoda Professorum, quam pro-
fectum diseipulorum , u tu t Professores sint propter disci-
pulos, non vicissim. Unde Catholici Germaniae exemplo 
Belgarum inducti de erigenda nova Universitate délibérant, 
cuius fructus pro alumnis et civibus laetiores sint, quam 
specimina actu existentium Universitatum. Ilocquc consi-
lium in generali catholic orum congregatione mense Maio 
huius anni Wratislaviae celebrata maximo omnium con-
sensu exceptum fuit, ne dicam, illud a summo Pontifice 
commendatum et ab Episcopis Germaniae adoptatum fuis-
se. Itaque, salva in probatissimis rebus accommodatione, 
démisse censeo, uniformitatem cum reliquis Universitati-
bus liaud anxie quaerendam esse. Non omnis omnia fert 
tellus. Accedit, ubique locorum frequentissime variare sy-
stemata, et tamen onmes fere nationes de naevis scholarum 
suarum perpetuo quaeri, quos enimvero nec spes est emon-
dat um iri, donee culpa omnis in systema et non potius in 
personas conjicitur. Solidum in liíeris profectum sine di-
sciplina, disciplinam sine religione nemo exspeetaverit ; in 
utraque autem Professorum auetoritas et exempl i pluri-
mum valent. Ad reliqua : alumni seminariorum studia non 
obligata frequentare parce tantum poterunt, quia obligatis 
sat superque occupabuntur. Examina privata et publica, 
modo sint, quod esse debent, in praevigente usu relinquen-
da existimo, una cum rigorosis et taxis. Disputationi ta-
rnen publicae, quae graduum suseeptionem antecedit, for-
san melius dissertatio typo edenda substitueretur. 

Ad 4.) Cuivis provido theologo in votis esse debet, ut 
studia Patrologiae cum Patristica, tum Liturgiáé et Lin-
gvarum orientalium ad totidem distinetas, prout antea usu 
venit, cathedras reponantur ; Studium autem iuris canonici, 
sicut in Dioecesibus ubique, ita ad Universitatem quoque 
viro eeclesiastici ordinis tradendum committatur ; nam con-
tinet materias longe plurimas cum fide, traditione, inter-
pretatione s. seripturae et disciplina stricte ecclesiastica 
intime nexas. Quod Patrologiam et Patristicam in specie 
adtinet : nescio an quidquam magis catholicum magisque 
ad moderandum in utraque republica novandi pruritum 
salutare sit, quam auetoritas traditionis, cuius praeeipuum 
fontem opera Pat rum efficiunt. Elficiunt item venerandum 
multiplicis eruditionis et aedificationis thesaurum, quo n e -
mo sine praeclaro fidei profectu utatur. Si igitur dignum 
est classicos scriptores nocturna versare manu, versare di-
urna : quidni aequissimum fuerit, ut pubes ecclesiastica 
opera, spiritumque summorum Ecclesiae luminum in suc-
cum et sangvinem vertat ? Liturgiáé porro distinetam ex 
professo faciendam pertractationem nexus eius aretus cum 
fide, potensque, quam rituum significatio evolvit, catholi-
cae religionis commendatio urget. Sicut ignoti nulla Cupi-
do : ita ritus, qui sensibus quotidie usurpantur, et non in-
telliguntur, sensim amittunt vim illam allicientem, et eru-
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dientem, cui excitandae destinati sunt. Olini tam Patrolo-
giam, quam Liturgicam in liac Universitate singuli Profes-
sores specialiter tradiderunt ; at tardius utraque alteri stu-
dio, per sc quoque satis amplo iuncta fuit, quo factum, ut 
partim ncgligerentur, partim obiter delibarentur. Denique 
lingvarum orientalium, arabicae, syriacae et chaldaicae, 
imo hebraeae quoque separatio ab ordinaria studii biblici 
vet. foed. cathedra, necessaria mihividetur ob incommodum 
cumhlationis, quae Uteris non proflcua, professori autem 
permolesta est. Nam ut Studium s. scripturae cum fructu et 
practica alumnorumutilitatctractaripossit: Professor prae-
ter literalem aliquot capitum exegesim, integram scriptu-
ram cum discipulis pervolvat, et maioris usus textus ubi-
vis occurrentes, ad fines dogmatico-practico3 exponat, 
oportet ; ne secus discipuli totum tempus propaedeuticis 
ambagibus conterendo, plurima quidem de sacris Uteris 
audiant, quin tarnen ipsas noscant. Hoc autem ob ampli-
tudinem vet. foederis ilia nonnisi studiorum discretione 
obtinebitur. 

Votum repristinandarum, quas paulo ante recensui, 
cathedrarum, Inclyto Magistratui Academico vix videbitur 
nimium, si respectus fiat partim ad Professores extraordi-
narios, quorum usum etiam haec facultas sibi concessum 
iri sperat ; partim ad relationem, in qua facultas theologi-
ca huius loci ad Universitatem constituitur. Immortales 
huius athenaei fundatores amplissimos bonorum ecclesia-
sticorum reditus certe non illa mente Universitati addixe-
runt, ut facultatem tlieologicam omnium minime dotatam, 
ipsisque, ut nunc fit, aedibus Universitatis extorrent vel-
lent. Et tarnen certum est, numerum Professorum olim in 
hac facultate maiorem exstitisse, quam nunc; contra in re-
liquis facultatibus notabiliter auctum esse, ita ut e. g. 
facultas medica, quae priinitus 5 tantum Professores nu-
merabat, nunc iam sextuplo Professorum aut Assistentium 
numero gloriari valeat. Dumque aliaruin facultatum col-
lectiones et instituta ingentes sumtus quotannis absor-
bent : cathedrae tlicologicae, excolendiji primae necessita-
tis disciplinis natae, nullas fere expensas causant. Adhuc 
in praesentiarum très cathedrae theologicae idoneis map-
pis iconibusque destituuntur, quibus theatrum biblicum, 
objecta archaeologica, et históriám ecclesiasticam conspi-
cuam redderent, quia professores, ne molesti sint, hanc 
quoque indigentiam malunt ex propriis, minoribus licet, 
salariis compensare. 

Ad 5.) Theologiac romano-catholicae optime conve-
nit lingva latina, quam Celsissimus Princcps Primas pro 
praelectionibus theologicis iam reipsa praescripsit. Qui-
bus débita cum veneratione prolatis, in constant! ob-
sequentis animi sensu persisto. Inclyti Magistratus Aca-
demici, Pestini 27-a Octobris a. 1849. Humillimus servus, 
Samuel Márkfi m. p. Ord. s. Ben." 

Ezen választ mind elveire, mind kivánataira nézve 
a' hittani kar, nov. 15-én tartott ülésében helyeslé, sőt 
egészen magáévá tevé. 

— A' magas cs. k. hadseregparancsnokság Rud-
nyánszky József, beszterczebányai püspök, fegyveres föl-
kelésbeni részvét 's felségsértés miatt tett visgálatok 's 
haditörvényszéki Ítéletek' átvisgáltatása folytán, az iránta 
hozott, 's a 'Pes te r Zeitung 1080. számában September' 
23-kán közzétett itélet, f. h. 31-ki 2469. rendelet által 
oda módosíttatott, hogy az abban megítélt püspöki hiva-
talvesztés helyett csupán a' püspökséggel összekötött vi-
lági javak' elvesztésére szorittatik. Pest, januar' 9-én 1850. 
A' es. kir. haditörvényszék. (Magyar Hirlap.) 

China. 
Az ,Osservatore Romano' érdekes adatokat közöl a' ker. 

vallásnak törvényes állásáról Chinában 1847-dik év óta. 
Hely szűke miatt kénytelenek vagyunk a' czikket kivonat-
ban adni, bármennyire szerettük volna azt egészben köz-
leni : 

„Midőn Lagrenée ur (franczia követ) Macaoba érke-
zett, Besi canopi püspök és Nankinban apostoli helytartó 
emlékiratot intézett hozzá, mellyben a' Kien-Long, Kia-
King császárok és ezek' utódai által a' keresztények' irá-
nyában elkövetett üldözéseket megemlítvén, részéről gyá-
molitásért könyörgött a'chinai hatóságoknál, mellyek (mint 
hosszú tapasztalásból bizton tudá,) egy nagy hatalmasság' 
képviselőjének erélyes fellépése ellen cselekedni elegendő 
bátorsággal nem birnak. A' különféle missióknak ügyvivői 
kérelmeiket a' főpapéval egyesitették." 

„Lagrenée ur ezáltal azon szándokában, melly sze-
rint a' keresztény vallást hatályosan pártfogolni magában 
eltökéllette, megerősíttetvén, a' dolgot elég világosan a' nagy 
követnek, a' Ki- Ing császári család' egyik tagjának elébe 
terjesztette. Ezer akadály gördittetett elébe : mert a' ké-
relmet igazságosnak elismerni annyi lett volna, mint a' 
mennyország' fiainak, az üldöző elődöknek tetteit kárhoztat-
ni ; de Lagrenée ur állhatatossága által diadalt aratott. 
Kevés hónapok alatt három rendelet adatott ki a' keresz-
tények' javára, mellyek által, daczára annak, miszerint az 
idegeneknek, vallásterjesztése végett a' mennyei biroda-
lom' beljébe hatolni eltiltatott, az üldöző törvények eltöröl-
tettek, 's a' vallásgyakorlat' szabadsága megengedtetett." 

,,A' harmadik rendelet, melly Pekingben, maga a' csá-
szár által, uralkodásának 26-dik évében az 1-ső hold' 25-
dik napján (1846. Febr. 20.) veres ecsettel íratott alá, a' 
többi közt azt mondja : hogy „a' mennyek' Urának hitval-
lása, melly az embereket jó cselekedetekre oktatja, lénye-
gesen különbözik azon veszélyes hitfelekezetektől, mellyek 
a' birodalomban lábra kaptak; következőleg ezen vallás 
tökéletesen türetni fog, 's illendő azt mindinkább része-
síteni azon kedvezményekben, mellyeket a' jelen körülmé-
nyek közt az illetők kívánnak; hogy minden régebben épült, 
's Kan-Ili császár' idejében még fenálló egyházak a' ke-
resztényeknek az azokhoz tartozó földekkel együtt vissza-
adatnak, kivévén azokat, mellyek időközben pagodákká, 
vagy magán házakká változtattak ; 's liogy azon mandari-
nok, kik a' jelen rendelet' keletkezte után a' kereszténye-
ket üldöznék, ellenszegülő tisztviselők gyanánt fognak te-
kintetni." 

,,A' mint ezen rendeletek Besi' tudomására jutottak, 
azonnal elhatározta azoknak foganatosítását a' fő manda-
rinnál személyesen sürgetni, ki kerületében a' többiekhez 
hasonló zsarnok lévén, l'ukarság- vagy gyűlölségből a' csá-
szári törvényeket könnyen kijátszhatta volna." 

,,A' püspök Xan-IIai-ban kereste fel a' fő tisztvi-
selőt. Európai módra öltözködve, a' püspöki méltóság' disz-
jeleivel, indult el a' fogadtatásra, az angol és dán consu-
lok' kíséretében. Fogadtatása a' legünnepélyesebb volt : 
zene, taraczkok' durrogása, pompás környezet, 's az udva-
riasságnak unalmas szertartásai nem hiányzottak. A' man-
darin őt magához hasonlónak tekintette, 's elfogadására 
hintájáig gyalog elébe menni szives volt." 

,,A' chinai tisztviselő igen kedvező választ adott. 
Másnap a' püspököt viszont meglátogatta, 's neki a' vi-
szont szolgálatra legnagyobb készségét ajánlotta. Ennek-
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utána gyakrabban találkozának egymással, mit a'püspök 
az evangelium' terjesztésének hasznára akképen tudott 
fordítani, hogy az első év óta ezernél több chinai vette fel 
a' keresztséget, és ha a' hitetlenek valamelly cantonban a' 
keresztényeket, vagy az oktatandókat háborgatni merész-
lették, az igazság-szolgáltatás gyorsan teljesíttetett." 

„Mi az egyházakat illeti, e' részben a' püspöknek sok 
tenni valója akadt. Xan-Haiban volt egy az európaiak ál-
tal épitett egyház. Ámbár pagodává változott át, a' püs-
pök azt mégis visszakövetelte; mert a' mint monda, a' 
templom nem a' benszülöttek' költségén építtetvén, a' ren-
deletben felhozott kivételek' sorába nem tartozik. Ebből 
vita keletkezett, a' mandarin félt a' császár' haragjától, 
félt a' kitörhető lázadástól, de a' püspököt sem merte meg-
bántani. Végre meglett az egyesség. Besi püspök, alsóbb-
rendű mandarinokból álló bizottmány' hozzájárulásával a' 
külvárosokban szabadon választhatott templom, kórház, 
árvaház és temető' felállításához szükséges telkeket A' 
kisajátítás megtörtént, és egy fanaticus (bonze) a' keresz-
tényeknek esküdt ellensége, mivel a' telkek' eladását meg-
akadályozni akarta, hatvan botütéssel fenyíttetett. *) Más 
nap a' fő mandarin tudatta a' püspökkel, hogy minden aka-
dály el van háritva, hogy a' tulbuzgót magához hivatván azt 
tanácsolta légyen neki, (t. i. hatvan botütéssel) miszerint a' 
keresztények' háborgatásával hagyjon fel." 

,,A' chinai kormány elvégre 40,000 scudit (körülbe-
lül 80,000 frt p. p.) fizetett a' telkekért, mellyek a' fő 
mandarin által egész szertartással adattak át Besinek az 
átadó okirat' szavai szerint: „Átadatnak a' canopi püs-
pöknek a' keresztények' nevében, kárpótlásuk azon tem-
plom és kertek' fejében, mellyeket ők azelőtt Xan-Hai vá-
rosban bírtak." 

,,A' püspök tüstént az egyház' építéséhez fogott, azt 
nagygyá és széppé emelni szándékozván, mert Xan-Hai 
legfontosabb azon öt kikötő közül, mellyek az európaiak-
nak nyitva állanak, 's a' chinaiak által az ország' beljéből 
leginkább látogattatik. Az alapkő 1847-dik évi november' 
21-én szenteltetett fel ünnepélyesen, 's a' templom Xaveri 
sz. Ferencz' oltalmába ajánltatott. Keresztények és hitet-
lenek számosan gyülekeztek össze, a' fő mandarin csapa-
tokat küldött a' rend' fentartására, és az ünnepély' emelé-
sére. Ez volt talán a' legelső alkalom, hogy püspök a' po-
gány Chinának egyik városában, a' keresztény vallás' ezen 
magasztos szertartását nyilvánosan, és ünnepélyességgel 
végezte." 

Vegyesek. 
Mathew atya, a' mérséklet' apostola, egy hétig tartóz-

kodott Uj-Yorkban, 's gyengélkedése' daczára szónokolt az 
ottani püspök' házi kápolnájában a' seregenkint oda tódu-
lók előtt, kik kezébe akarták letenni a' mérsékletességi fo-
gadást. Tanultak és póremberek, statusférfiak és iparosok, 
katholikusok és protestánsok ünnepélyesen ígérték előtte, 
hogy minden kábitó italtól akarnak tartózkodni. (The 
Tablet.) 

s ) Az i l ly e l járások leg inkább k é p e s e k a' ker . va l lás t m e g g y ü -
löltetni a' p o g á n y o k ' előtt. 

Szerk. 

A' calcuttai kath. tanodákban 400 tanuló gyermek 
van, 's minden vasárnap százan mennek gyónni és áldozni. 
Ezek' tizedrésze nyugot-indiaiakból áll ; 's mivel minden 
gyermeket a' család' képviselőjéül tekinthetni, könnyen le-
het ezen 400 család' erkölcsi és vallási állapotára követke-
zést húzni. 

A' vatican' éremgyüjteményéböl több ritka darab 
elveszett. Ugy látszik, hogy a' pápa és bibornokok' mene-
külése után, a' könyvtári őr rabolta meg a' reábízott kin-
cseket. Több romai érmek csak egy példányban voltak meg, 
's épen ezek hibáznak, nevezetesen pedig Antinous egyet-
len-egy érme, melly az aranyok között a' legnagyobb vala. 
A' tolvaj, ki most sz. Angyal várában fogva ül, bevallotta, 
hogy 90 érmet lopott el, mellyek' belbecse 3000 talléra 
rug. A' vesztesség leirhatlan, mellyet ezáltal a' művészet, 
történelem és időtan szenvednek. Mondják hogy Antinous' 
érme egy idegen udvar' kezébe került, 's hogy Laureani ur 
a' Vatican'alkonyvtárnoka e' kincsek'vesztességének fölöt-
ti bujában halt meg. (The Tablet) 

Dupanloup, kineveztetvén orleansi püspöknek, pász-
tori levelet intézett megyéjéhez, mellyben ezeket mondja : 
„Sz. Ágoston mondá hajdan : Ha a' világ' egyik végéről a' 
másikra forditom szemeimet, nem látok sem embert, sem 
gyülekezetet,melly a'birodalmat megmenthetné. Lehetnek-e 
nekünk jelenleg jobb reményeink ? Nem csupán politikai 
rendetlenség, hanem rendkívüli terjedelmű erkölcsi felbom-
lás is mutatkozik a' társadalom' minden osztályaiban egész 
Európán keresztül. A' tekintély és tisztelet, e' két gyűrű az 
Istentől rendelt társadalmi lánczolatban, összezúzattak. 
Kicsoda ismer most parancsolói '? Ha az emberek' kebléből 
eltűnt az Istenség, ők többnyire vagy negédséggel vagy 
szolgalelkülettel viseltetnek a' kormányok iránt ; a' kor-
mányok ellenben nagyon gyakran vagy gyengék vagy erő-
szakoskodók. Hol van a' nagyszerű, méltóságos, szilárd, 
jótékony tekintély, melly felülről jön, melly oltalmaz és meg-
ment ? Hol van az Isten, szülők, elöljárók, önmaga 's má-
sok iránti tisztelet, melly inkább nemesíti a' tisztelőt 
mint a' tiszteitettet ? 'S a' lelkek és közerkölcsiség' e' rop-
pant rendetlenségének közepette, folynak a' legveszélyesebb 
társadalmi és vallásiviták, mialatt az emberek' értelme za-
varodik, eszök gyengül, 's mint hajdan Bábelben egyik nem 
érti a' másikat. Sokan a' jót rossznak, másoka' rosszat jó-
nak nevezik. Valamint a' világot feldúló nagy zivatarok 
után, a' föld' gyomrában elrejtve volt ismeretlen csúszó-
mászó férgek tűnnek rögtön elő : ugy a' társadalmi vihar 
után is különös emberfajzatot látunk előtűnni, 's a' földet 
elbontani. Neki semmi sem szent. Minden mi a' mult idők' 
nagyságára emlékeztet, emlékművek, 's őseinktől öröklött 
törvények, erkölcsök és szokások gyűlöletesek előtte."— 

Parisban Karácson napján a' templomok, jelesen sz. 
Sulpicz, sz. Rókus, és Magdolna' egyházai, zsúfoltan telve 
valának, 's maguk a' prot. irók is megvallják, hogy kevés 
év alatt nevezetes változás történt a' parisiak' vallási ér-
zelmeiben. A' nép olly keveset gondol a' politikával, hogy 
a' nyugtalanok képzelmi zendülések, összeesküvések, s ta-
tuscsinok' találmányaihoz kényszerülnek folyamodni. Azt 
mondják hogy Ausztria' császára gazdagon kiállított arcz-
képét küldötte a' köztársaság' elnökének egy sajátkezű le-
vél' kíséretében, mellyben üdvezli az elnököt a' rend és 
társadalom' ügyének tett fontos szolgálataiért. (The Tablet.) 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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T A R T A L O M : Néhány figyelmeztetés a' ,Még néhány szó az oktatásügy' rendezéséhez Magyarországon' czimü czikk fö-
lött. — A' katholikus sajtó' emeléséről. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Politikai Szemle. 

N é h á n y f i g y e l m e z t e t é s a' , M é g néhány s z ó 

az oktatásügy' r e n d e z é s é h e z Magyarországon ' 

czimü czikk f ö l ö t t . ' " ) 

(B e k ü 1 d e t e 11.) 

Ezen czikknek mind modora 's hangulata , mind 
tartalma 's állításai által meglepettünk.*2) A' tárgy 
komoly és terjedelmes, félszeg és fölületes polémiába 
iránta ereszkedni nem tart juk czélszerünek. Semmiké-
pen sem vagyunk megbizva a' kormány' védelmére ; de 
némi magán észrevételeinket még sem hallgathatjuk el. 

Midőn az egyházi 's vallásőri férfiakat kérjük : 
miszerint az irodalom' terén a' vonalt tévesztő vitat-
kozástól őrizkedjenek, ugy véljük, minden felekeze-
teknek érdekében, a' békének, a' honnak 's az állada-
lomnak teszünk jó szolgálatot. Hiszen a' kardharcz-
ban is a' vonalvesztés a' legveszedelmesebb, 's ugy 
szólván csak abban áll a' bajvívás' for télya, hogy el-
leneinknek akár védő, akár megtámadó mozdulatait test-
vonalunkból f é l re , azaz a' levegőbeni hadarázásra 
csalván, azalatt a' véd nélkül hagyott vonalt megse-
besitésére használjuk. Soha sem jó ott keresni az e l -
lenséget, hol az nincs, mert igy hátunk 's oldalunk 
fedetlen marad. 

Azonban mi is méltányoljuk a' józan és éber 
elővigyázatot ; védsánezokat 's falakat jókor készíteni 

*) Religio 35. sz. — T. olvasóink emlékezni fognak, 
hogy mi e' czikkre szinte nem mulasztottuk el észre-
vételeinket megtenni ; nem ugyan tulajdonjogi nézet-
ből, mert erre nézve saját czikkünkben (Rel. 26. sz.) 
mondottuk már el véleményünket, hanem egy maga-
sabb egyházálladalmi, a' kath. egyház által mindig 
szem előtt tartott politika' szempontjából. 

Szerk. 
**) Mi e' czikket, megvalljuk, ártatlannak találtuk. Egész 

tartalma csak az ,Entwurf' egyes §-ainak az iskolák-
rai alkalmazására, és a' kath. nyilvános alapok' ki 
általi kezelésére vonatkozik. Szerk. 

I. Félév. \ 

nem árt ; bár ezt soha el nem mulasztottuk volna ; 
k ivá l t , midőn a' szilaj pártütő kormány, Kossuth és 
Camarillája, olly szemtelenül, minden himezés nélkül, 
a' vallásokat 's ezek' őreit gonosz czéljaira fölhasználni, 
az egyikét rabszolgalójává a lázni , a' másikat kaczér-
kodva czimborájává czirókálni igyekezett. Hej ólmos 
álom nehézkedett akkor sok szivekre, fagylaló jég ezer 
nyelvekre 's eszmékre.*3) Kiveszszük innen a 'Budára 
idézett püspököknek, még a' cultusministerség' idejé-
ben emelt felszólalását, 's a' félbeszakasztatott köröz-
letést. **) De félre a ' szemrehányásokkal. 

Szinte csak néhány szót figyelmeztetésül. Emlé-
kezzünk 

1-ször : Régi törvényeinkre 's apostoli királya-
inknak századokon át gyakorlott jogaira a' közneve-
velést és oktatást illetőleg,*0) mellyeket a 'c lerusfoly-

*3) Ezt magunkra nem vehetjük. . . Valamint akkor lel-
künk' minden hevével a' kath. kérvény' előmozdítá-
sára munkáltunk közre : ugy jelenleges munkássá-
gunk' iránya, lelkünk' édes vágya, oda központo-
sul , hogy egy kath. petitiónak szükségét elhárít-
suk. Ez azonban csak ugy lesz eszközölhető, ha 
a' két constitutivus társadalmi hatalmak, minden 
vegyes természetű kérdésekben, karöltve járnak, és 
egyoldalulag sem az egyik, sem a' másik nem intézke-
dik. Szerk. 
E' vádat illetőleg már adatott felelet. —L.a ' ,Religioc 

1849.4- és 7-dik számait. — Csak a' múltkor közöl-
tük , miszerint egyedül maga a' nyitrai megye 80,000 
aláirót állított ki. IIa a' köröztetés félbeszakadt ké-
sőbb : oka annak leginkább a' forradalmi és hábo-
rús körülmények voltak. Ha pedig a' püspöki kar' 
egyik vagy másik tiltakozása nem olly erélyesen hang-
zott, mint értekező ur kivánta volna : mi erélyesbnél 
erélyesebbeket is tudunk fölmutatni. Csak egyszeri 
tettekből nem kell mindenkorra, vagy egyesek' botlásá-
ból mindnyájokra következtetést vonni. Szerk. 

,>5) „Alapitókat, az általok bizonyos felekezet' számára 
létrehozott iskolákban minden bizonynyal annyi jog és 
befolyás illet : mennyit ők e' tekintetben maguknak és 
utódjaik' számára föntartottak . . . ' S t b . " Rel. 224. 1. 

7 
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vást és méltán védett, 's most azt sokalni nem lehet. 
A' király, és pedig alkotmányos mint azelőtt , szen-
tesitendi ezután is a' ministeri javallatokat. Az ado-
mányozási joggal jár egy másik párvonalban, t. i. a' 
pártfogási 's föntartási is. 

2-szor : Emlékezzünk a 'gyászos forradalom'me-
rényeire, melly által az a' királyt 's kormányát, de az 
egyházat is minden jogaiból kiforgatni törekedett. — 
Vestigia terrent. 

3-szor : Előzményeinkre, sajátságos állásunkra, 
's önokozta körülményeinkre; nem mindnyájan állot-
tunk a' dynastia' soraiban ; többet 's nagyobb bizal-
mat, mint azok, kik nagy készséggel a' pártütés' hy-
dráját legyőzni áldozatokkal is törekedtek, nem kö-
vetelhetünk. A' példa jó és üdves. 

4-szer : Emlékezzünk azon alkotmányra, melly-
re a' többi birodalmi népekkel együtt, bizony nem sa-
já t érdemünknél fogva, méltatva vagyunk; de melly 
a ' kiváltságokat, félreszitást, 's hatalomosztályt ke-
vesbbé tűrhet i , mint akármelly önkényes kormány, 

* 6 ) ,Jode gesetzlich annerkante Kirche und Religions-
gesellschaft. . . . o r d n e t u n d v e r w a l t e t i h r e 
A n g e l e g e n h e i t e n s e l b s t ä n d i g , und bleibt 
im Besitze und Genüsse der für ihre Cultus- U n t e r -
r i c h t s - und "Wohltliätigkeitszwecke bestimmten An-
stalten, Stiftungen und Fonde.' (Grundrechte.) — 
,Diejenigen Gymnasien, welche ausschliesslich oder 
zum grösseren Theile aus den öffentlichen Fonden des 
Staates erhalten werden, sind Staatsgymnasien. — 
Die Leitung der Gymnasien, welche nicht Staatsgym-
nasien sind, steht den Bischöfen, Corporationen, Ge-
sellschaften etc. . . zu.' (Entwurf, §. 9. 11.) Valljon 
követeltünk-e ennél többet? Avagy nem mutatkoz-
tunk-e magasabb egyházi szempontoknál fogva még 
több engedésre is hajlandóknak, midőn azt mondottuk, 
hogy bizva a' kormány' tiszta szándékában, és nem 
akarván elválást idézni elő, kellő tulajdonjogi és val-
lási biztosítékok mellett, megnyugszunk középtanodá-
ink- és alapitványaink' az álladalom általi kezelése- és 
vezetésében? És valljon azon értekező urnák, kinek 
czikke ellen eeek irányozvák, bűnül rovható-e föl 
az, hogy az ,Entwurf' idézett és más szakaszaira 
támaszkodva , kérelmet nyilvánított , miszerint az 
egyház sajátját maga rendezze, vezesse, kezelje és 
kormányozza ? Mert lia csakugyan az alkotmányra 
és ministeri rendeletekre kell támaszkodni : valljon 
az ,ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbst-
ständig', nem hatalmaz-e föl ennek is illedelmes 
szóbahozására? Nem kérdezhetjük-e, valljon mik 
történtek , hogy a' gymnasiumok az ,Entwurf' fön-
idézett szakaszai szerint álladalmi- és nem álladalmi-
akra elkülönittessenek? Léteznek-e Magyarországon 
álladalmilag alapított gymnasiumok ? Vannak-e nyil-
vános statuspénzalapok ? És ha léteznek, és vannak, 
mellyek azok ? Mert természetes, hogy mi is ,im Be-
sitze' akarunk maradni, a' kegyelmesen engedvénye-
zett alkotmány szerint, minden az iskola- jótékony-
ság- és cultusra szánt javaink-, intézeteink- éa alapit-
ványainknak. Szerk. 

melly, ha kell, a' csomót ketté vághatja, holott alkot-
mány mellett a' vetélkedés vészlázba dönthet. 

5-ször : Aztán a' ministeri felelősségre, melly 
minden ollyan intézkedéseket, vagy concessiókat ki-
zár *7), miknek a' birodalmi gyűlésen leendő kivívása 
eleve nem remélhető. *8) 

6-szor : Emlékezzünk a' közoktatási alapelvek 
14-dik §-ának végszavaira. Kevesebb jogot csak 
nem követelhet a' kormány a' kir. alapítványokra, 's 
k. okleveleken nyugvó szerzetes tanodákra nézve, 
mellyekre eddig is ki volt hatalma terjesztve; ha pe-
dig 's a' mennyiben ez a' tanítók' kinevezését, a' tan-
széki rendes pályázat' elmellőzését, 's az utólagos 
megerősítést illetőleg gyengébb volt, szabadjon kétel-
kednünk : ha valljon e' részről akár a' kormányra, 
akár az illető szerzetre, akár a' közjóra üdvesb, vagy 
dicsőbb volt-e az eredmény, mintha az illetők a' ve-
télkedő pályán vivták volna ki a' tanári borostyánt? 

7-szer : Figyelmezzünk a' gymnasiumok' ren-
deltetésére 's czéljára, mi ezután a' két bölcsészeti 
osztálylyal még kitűnőbb , miszerint ezekben nem 
egyedül egyszerű polgárok, hanem statuspolgárok, egy-
házi és világi hivatalnokok 'stb. neveltetnek.* 9) A z -
tán csudálkozunk, ha, mint Sz. A. mondja, ,,a' s t a -
t u s m o s t a n i g o n d o l k o z á s á n a k m ó d j a s z e -
r i n t m a g a , k í v á n n e v e l n i m a g á n a k . " Pedig 

* 7 ) Csak azt kivánjuk, a' mit ő fölsége méltóztatott 
számunkra a' legkegyelmesebben biztosítani. 

Szerk. 
^ s ) Vannak jogok, mellyeket semminemű gyűlések sem 

másíthatnak meg. Illyen az egyháznak a' neveléshezi 
joga, illye» a' tulajdonjog, 'stb. Szerk. 

*9) A' status állítsa föl kivánatai- és követeléscinek 
tartalmát, 's végrehajtásukat sürgesse komolyan és 
erélyesen : 's meg fogja látni, hogy az egyház még 
hivatalnokokat, és statusférfiakat is tudand képezni, 
mint azt századokon keresztül, sőt napjainkban is fé-
nyesen bebizonyította. Napoleont benedictinus szer-
zetesek nevelték és oktatták a' briennei katonanevelő-
intézetben . . . . Ha szónokok kellenek, ott van Mon-
talembert ; ha törvénytudók, ott van O'Connell ; ha 
ministerek, ott van Falloux,'stb. Egykor még az ipar-, 
kézmüvek- és kereskedelemben is a' barátok vol-
tak Europa' mesterei, és utmutatói . . . A' hol a' status 
kizárólag ragadta meg az iskolákat, mint teszem Fran-
cziaországban, napról-napra rosszabb- 's fenyegetőb-
bé lesz a' közerkölcsiség' állapota, a' tudomány ha-
nyatlik, a' hit eltűnt ; ellenben Belgiumban, hol észsze-
rű egyházi tanitásszabadság létezik, a' kath. iskolák 
virágoznak, (a' löveni egyetem kétszer annyi látogatót 
számlál, mint a' más kettő,) a' béke biztosítva van, 's 
az ország minden tekintetben haladásnak örvend. Ha 
Magyarországban a' szerzetes nevelés kevesbbé felelt 
meg a' várakozásnak : azon tanítókat, kik az egyházi, 
később az egész országban professorokká leendő tanu-
lókat B é c s b e n é3 P e s t e n megrontották, a 'vol t 
kormány nevezte. Az aula' demoralisatioja kétségkí-
vül onnan van. Szerk. 
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hasztalan, még a' szabadelvű britt ministerek is , mint 
egykor Peel nyájas őszinteséggel feleié a' hivatalok' 
kiosztásábani részrehajlásért őt vádló ellenzékieknek, 
biztosabbnak 's következetesbnek vélik hasonelvü jó 
barátok, 's saját párti segéd hivatalnokokkal kormá-
nyozni , mint az ellenféliekkel ; sőt az egyháziak is 
r é g i é s m o s t a n i g o n d o l k o z á s u k s z e r i n t , 
aggódó Írónkkal együtt, csak azon okból kívánhatják 
sajátukká tenni * l u ) a ' tanodákat , hogy „ m a g u k n a k 
n e v e l h e s s e n e k . " * 1 ') Örvendhet valóban a' ma-
gyar egyház, mit örömmel 's dicsekedve emiitünk, 
hogy a' kormány a' birodalmi felsőbb papiképző inté-
zetbe, valószínűleg „rokon családdá olvasztás véget t" 
(azaz , hogy beszívják az átalános birodalmi elveket 
Js nézeteket, 's a' népek közt összesimulás eszközöl-
tessék általuk,) Magyarhonból 18-a t fogadott be. 

Emlékezzünk még továbbá 8-szor : Hogy az 
alapelvek 5-d ik és 6-dik § § - a i szerint : „ h a b á r a' 
t a n o d a ' l á t o g a t á s á t m á s h i t f e l e k e z e t , 
m i n t m e l l y n e k s z á m á r a a z m e g a l a p i t t a -
t o t t , g y e r m e k e i n e k m e g n e m t i l t h a t j á k 
a z á l l a m i h a t ó s á g o k , a z é r t m é g i s a ' h i t -
f e l e k e z e t i e l k ü l ö n ö z ö t t s é g a' k ö z é p t a -
n o d á k b a n i s , m i n t s z a b á l y f ö n m a r a d ; 's 
h i t f e l e k e z e t i k ö z ö s g y m n a s i u m o k c s a k 
m i n t k i v é t e l e k á l l h a t n a k f ö n , m e l l y e k -
n e k m i n d e n e g y e s e s e t b e n k ü l ö n ö s i g a -
z o l á s r a v a n s z ü k s é g ö k . " Ezen szavak bizo-
nyára minden el nem fogultnál más corollariumra, 
mint sem a' féltékenységre, vezethetének. * I 2 ) Mi nem 
féltjük a' kath. alapítványokat, 's hiszszük : hogy va-
lamint a' más vallásúak megőrzik alapitványaikat, ugy 
megőrzendi a' katholikusokét is az,ki eddig azt megőr-
zé, a' király, kinek beleegyezése nélkül a' ministe-
rek' javallata érvénytelen. I g e n a ' s t a t u s f é r f i a k 
v á l t o z h a t n a k , d e a' d y n a s t i a f ö n m a r a d . 
E z a' p a i z s a m i n d e n j o g n a k é s j o g s z e -
r ű s é g n e k , h o z z á m i n t ü d v o s z 1 o p h o z k e l l 
r a g a s z k o d n u n k , b e n n e b í z n u n k . Nélküle a' 

*10) Isten ments meg tőle, hogy valamit sajátunkká kí-
vánjunk tenni, a' mi nem a' mienk. Szerk. 

Midőn mi magunknak, azaz : az egyháznak neve-
lünk, nevelünk a' statusnak is ; a' kit a' statusnak 
nem, biz azt az egyháznak sem neveltük. A' rossz 
polgár, soha sem lehet jó katholikus. Szerk. 

*'2) Mi szinte ismételve köszönetünket fejeztük ki értté. 
Egyébkint ha az iskolák hitfelekezetileg vannak és 
lesznek elkülönözve : ne felejtsük el, hogy kath. isko-
lában az összes nevelés- és oktatásnak katholikus-
nak kell lennie; katholikus oktatás- és neveléshez 
pedig a' katechismuson fölül is csak van kis hozzá-
szólása annak, kinek az Üdvezitő mondotta : ,Data 
est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Sicut 
misit me Pater, ita et ego mitto vos. E u n t e s i n 
m u n d u m u n i v e r s u m , docete o m n e s g e n t e s . . 

Szerk. 

dulási 's fölforgatási idő örökös. Tudta ezt jól a' za-
varban halászni vágyók' serege, azért hinté olly tele 
marokkal nemzetünk közé már régtől fogva a' gyanú-
sítás és rágalom' maszlagát, azért ássa alá olly ügyes 
kezekkel a' fejedelmi jogokat, hogy aztán azokat an-
nál zsarnokiabb önkénynyel maga bitorolhassa. 

Van az u j tanodai rendszerben mindenről, mi 
gyakorlatilag teljesíthető, gondoskodva, meg van az 
ut is további javításra hegyva. liiztositvák az egy-
háznak jogai és érdekei; de az alkotmányos király és 
kormány' jogainak is szenteknek kell lenniek. 

Valljon íigyelmezett-e Sz. A. azon különbségre, 
melly a' 9 - 1 3 - 19-dik §§-ig az állami tanodák' 
magyarázatában az igazgatási és alapítványi jogok 
közt fölállittatik ? Vegyes alapitványu állami tanodák is 
lehetnek. Az alapítványoknak átvételéről vagy eltu-
lajdonításáról szó sincs, sőt a' vegyeseknél is megtart-
hat ják az alapítók nem csak az alapítványra jogaikat, 
hanem alapítványuk' arányában még a' megüresült 
tanszékekre leendő kijelölési jogot is. 

Valljon hiszi-e az aggodalmas fölszólaló, hogy 
a' kath. alapítványok, nem bízván a' kormány- és fe-
jedelemben, 's föltéve, de meg nem engedve, hogy e-
zeknek nincs szándokukban az alapítványi jogok' fön-
tartása , valljon biztosabbak lennének-e azon jogok, 
ha az alapítványokat az egyház akármi módon ke-
zelné ? Vagy maga a' kezelés jobb lenne-e ? vall-
jon az agyarkodóknak irigységét jobban kikerülhet-
né-e ? 'stb. 

Sok volna még megjegyzendő a' kérdéses czik-
re 's állításaira nézve, de befejezzük észrevételeinket 
azon még egy figyelmeztetéssel: miszerint vajmi ba -
jos valamelly rendszernek némelly szeleteit külön 
megítélni; legyünk türelmesek az időre nézve, mert 
elhamarkodásnak ebben helye nincs; kisérjük: figye-
lemmel a' kormány' intézkedéseit, de egyszersmind a' 
mostoha körülményeket is ; legyünk mérsékletesek kö-
veteléseinkben, igazságosak Ítéletünkben, bizalmasab-
bak a 'fejedelem és kormánya ' i rányában ; ne öltsünk el-
lenzéki hiu szerepet, ne hogy megrendített hűségünk 's 
hitelünk még inkább ingadozó alakot játszék. Őriz-
kedjünk a' tulcsapongásoktól, nyujtsunk kész kezet a' 
kormány' jó szándokának kivitelére. 

Sajnáljuk , de minden alkalommal kénytelenek 
vagyunk megvallani , hogy az volt nemzetünknek 's 
egyes osztályainak többnyire nem a' legüdvesb, nem 
is a' legdicsőbb sajátsága, miszerint a' kormány leg-
jobb szándokának 's intézkedésének is ellenében ré -
szint igen tulcsigázta követeléseit, mellyek a' fönálló 
körülmények és viszonyok miatt nem teljesülhettek, 
részint szőrszált hasogatva, 's nehézségeket gyártva, 
protestált , opponált és zúgolódott, 's a' vis inertiae 
megett semlegeskedett, 's igy a' közügyet pangásban 
hagyta. Annyi pedig bizonyos, hogy bizodalom bizal-

7 * 
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mat gerjeszt , 's az ellenszenv és idegenkedés szinte 
magát viszonozza, 's visszatükrözi. Azonban eddig-
elé félrevonásunknak ürügyéül a' Laj tán tul szitó 
praedilectiot, 's irántunki mostoháskodást allegálhat-
tuk. íme a' válaszfalak földig leomolvák, az adop-
tio tökéletes, az alkotmányos intézkedések átalánosok, 
mi egynek üdves, másiknak káros nem lehet ; lia ma-
gunk nem különczködünk, lia közremunkálunk, állni fog 
a' „nihil de nobis, sine nobis ; " 's ha majd az egész 
egységi birodalom boldogittatik, 's mi elmondhatjuk: 
„quorum pars magna f u i " , az igazságos osztályból 
üresen el nem bocsáttathatunk. Azért a' császári je l -
szózatnak : „Viribus unitis", áldás és dus foganat ! 

A' katholikus sajtó' e m e l é s é r ő l . 

(Vége.) 

B. M u l a t s á g o s é s t a n u l s á g o s i r o d a -
l o m . IIa e' téren körültekintünk, protestáns részről 
temérdek időszaki lap tűnik elénkbe, mellyek szorgal-
mat és ügyességet árulnak el ; katholikus részről el-
lenben e' pontban majd mi sem történt. Nem csuda 
aztán, ha a' kath. országok folyvást hasonló protestáns 
olvasmányokkal árasztatnak el, 's ezek által a' vallásü-
gyekbeni közönyösség 's tévelyes elvek háborítatlanul 
terjesztetnek. Kétségtelenül nagy érdemet szerzett ma-
gának a' boromaei sz. Károlyról czimzett társulat az-
által , hogy jó könyvek' terjesztését föladataul tűzte 
k i ; 's törekvésének üdves sikere több helyt már va-
lóban mutatkozik is. A' boromaei társulat ' törekvé-
seinek tulaj do nitom én a' helybeli olvasó-könyvtárak' 
alapítását is ; de liijával vagyunk még jó lapoknak, 
mellyek, mint a' stuttgarti ,Erheiterungen' , a' ,Pfen-
ningmagazin ' , vagy Spindler ,Ausland ' - ja ; vagy mint 
a ' schvveizi mulatságos lapok (p. o. a' sz.-galleni, és 
berni) kellemetes és hasznos mulatságul szolgálnának. 
Aschaffenburgi tanár , dr. Móricz ur kezdett ugyan e' 
nemben is ,Katholische Erzaehlungen' * ) czim alatt 
vállalkozni, de minden tekintetben kévéssé pártoltatott. 
Az eddig megjelent két kötetke után a' vállalatot ala-
posan még megítélni nem lehet. Nem jó lenne-e, ha 
a' boromaei társula t , és a' németlioni Pius-egyletek 
e' vállalatot mint közhasznút fölkarolnák, azt eredeti 
dolgozatokkal, 's buzgó terjesztéssel fölvirágoztatni 
iparkodnának ? Csak nem lenne nehéz kivinni, ha olly 
sok és derék erők egyesülnének? A' protestánsoknál 
van Kampe, Harnisch és mások ; de van-e és ki a' 
katholikusoknak ? Én tehát indítványozom, hogy e' 

*) K u p f e n b e r g Florian' nyomtatványa és kiadása 
Mainzban. 

folyóirat, melly eddig időhöz nem szabott füzetekben 
jelent meg, az ajánlottam mód szerint minden oldalról 
pártoltassék. Novellák-, beszélyek-, anecdoták-, élet-
rajzok-, költemények-, ország- és népismék-, utleirá-
sok-, tanulságos vallási értekezések-, a' természetisine5 

körébőli közleményekből egy igen jeles müvet lehetne 
összeállítani. A' munka' szerkesztését Móricz úrra le-
hetne bízni, ki e' nembeni ügyességét már kitüntette; 
csak illetőleg pártolni kellene őt. Évenkint aztán leg-
alább is négy kötetnek kellene megjelenni, 's a' kiál-
lításra is egy kicsit nagyobb gondot fordítani. 

Jeles munkák' nyerhetése végett jó lenne jutal-
makat tűzni ki. Minthogy az elbeszéléseknek ugy 
sem kellene hosszuknak lenni, azok' diját közös hoz-
zájárulás' ut ján könnyen össze lehetne hozni. Egy, 
p. o. hat ivre terjedő beszélyért lehetne 6 0 tallért 
ajánlani, azonfölül az iró a' kiadótól is húzhatna bi-
zonyos , évenkint meghatározott tiszteletdíjt. Illy utoni 
serkentés egynémelly íróinkra nézve, kik figyelmün-
ket mindenesetre megérdemlik, nem maradna jó siker 
nélkül. Kezdetben nem is kellene minden dolgozatot 
díjazni, mert nem ok nélkül merem állítni, sokan már 
csak azon örömből is, hogy kath. téren elvégre illy 
vállalatot üdvezelhetnek, dij nélkül, önként is adnának 
munkálatokat. IIa az ügy annyira megszilárdul, hogy 
jutalmat is lehet adni, ez a' vállalatnak csak javára 
szolgáland ; mert vannak jeles tehetségű egyének, kik 
szegénységgel küzdenek, szegény szüleiket tart ják, kik 
tehát inkább a' magányórák' nehéz út ját választják, 
mint a' sajtót, csakhogy valamit szerezhessenek. Ha 
előjáróban csak egy, vagy két jutalom tűzetnék is ki 
Bajorhon vagy a' Rajnavidék' legnevezetesebb lapjai ' 
u t ján, a' dolog lassankint, kivált ha a' terjesztésen is 
szorgalmatosan dolgoznánk, kellőleg fölemelkednék. 
Csak igazi, czélszerü uton előzzük meg a' jó akaratot, 
és tapasztalni fogjuk, hogy nem vagyunk olly szegé-
nyek, millyeneknek látszunk. 

Egy igen érdemes tárgya az összes németországi 
közös részvétnek lenne még egy, közös nevelési, és 
oktatási lapnak föntartása is. E ' tárgyat itt minden 
további észrevétel nélkül csupán csak érinteni akar-
tam. Ha ez erőnket egy ideig még túlhaladná, meg 
kellene keresni egyházi lapjainkat, p. o. a' „ K a t h o -
l i k " - o t , hogy nevelési czikkeket minden nemből fo-
gadjon el. 

Szükséges volna még egy, körülbelül két mér-
sékelt nyolczadrét kötetre terjedő története népünk-
nek, tisztán világosan és népszerűen előadva, mint 
Zschokke Henrich' schvveizi történelme ; talán néhány 
jó fametszvénynyel sem ártana aztékesitni. Hasonlag 
szükség lenne népszerű egyháztörténelemre; 's igy 
volnának még egynémelly vállalatok, mellyeket egy-
másután fölkarolni, és a' mostani és jövőkor ' áldásául 
kivinni lehetne ; mert, mért ne lehetne elvégre a' jót 
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is elterjeszteni a' sajtó által, miután az istentelen föl-
világosultság évek óta ezen az uton már olly sokat 
elért. Emlékezzünk csak Rotteck ,Világtörténelme'-
ésZschokke,Ájtatosság' órá i ' - ra ' s egyéb illynemüekre. 
Eszközölnének bár ez észrevételek annyi jó t , hogy a' 
most megpenditett és vitatott tárgy egykor kivittessék. 
Ez t én annál biztosabban és előbb hiszem történen-
dőnek, minélinkább tudom, hogy az idő' gonoszsága 
soknak közülünk fölnyitá szemeit, hogy átlássuk, mi 
és hol szükséges. 

C. A' r ö p i r a t o k . Ezeknek föladatuk az, hogy 
midőn rendkívüli , legalább is szokatlan események 
és tünemények tűnnek föl, azon kérdéseket, mellyek 
ép' napirenden vannak, a' népnek világosan megfejt-
sék. Közös egygyüvémunkálás itt is, mint az iroda-
lom' egyéb ágaiban, igen fontos. Ha bizonyos kérdést 
Németországban a' kath. egyház megérint, az egész 
kath. Némethon érdekkel viseltetik iránta ; és mért ne 
munkálnánk közre mindnyájan, hogy ugyanazon röp-
irat, ha jól népszerüleg van szerkesztve, mindenfelé 
elterjesztessék? A' Piusegylet központi elöljárósága, 
melly jelenleg Boroszlóban székel, legközelebb jó pél-
dával ment elől e' téren, és olly ösvényre lépett, 
mellyen a' kath. sajtó' pártolására több tekintetben so-
kat lehet tenni. Ez egylet t. i. két jutalomkérdést tű -
zött ki röpiratban megfejtendőt. 1. A ' családok' neve-
lési joga és oktatási szabadságáról. 2. A' németorszá-
gi kath. egyletek' természetéről ; mind a' két kérdés 
igen gyakorlati, 's roppant fontosságú. Örvendek, 
hogy a' kezdet ekkép megtétetett, mert nem is két-
lem, hogy az egylet' gondossága rövid időn az iroda-
dalom' egyéb ágaira is ki fog terjeszkedni. Az illy 
jutalmakat annál könnyebben össze lehet gyűjteni, ha 
egynémelly gazdagabb katholikus, ki egyházi czélok-
ra szívesen és tetemesebben áldozik, e' czélra is gaz-
dagabban ád. A' mult tavasz szép példákat mutatott 
fö l ; láttuk, hogy egyes jobb módú katholikusok a' sz. 
atya' részére 3 0 0 — 1 0 0 0 tallérral járultak ; bizton 
várhat juk, hogy ugyanazok czélszerü irodalmi válla-
latra, mellyet jó kezekben hisznek, 3 0 — 4 0 tallért 
is adnának. Milly hasznosak a' röpiratok, a' ron-
geanusi zavarok' idején tapasztaltuk, csak azt kelle 
sajnálnunk, hogy illyetén röpiratok' terheit inkább 
egyeseknek kellett viselni ; mert átalános (kivált 
ingyenes) elterjesztésökre nézve, korán sem létezett a' 
kellő pártolás és közrehatás. Már a' mi akkor hanya-
gul történt, történjék és történhetik jobban. Most olly 
időt élünk, melly zavarok- és tévelyekben fuldoklik. I t t 
az idő, ama' sokszor ragyogó szavakkal lerajzolt buz-
galmat megfelelő munkássággal igazsággá, életteljes 
valóvá tenni. Raj ta tehát ; lia Isten' segélyébe vetett 
bizalommal, imádsággal, edzett erővel, 's áldozatkész-
séggel fogunk a' dologhoz, olly vetés leend ez, melly-
re az irgalmas Atya' bő áldását harmatozandja le az 

égből. Ne csaljuk magunkat ; ép' azért, mert mi egé-
szen a' földiekbe süppedtünk, 's minden jóban olly 
rettentőn langyosak vagyunk, ép azért jönnek ránk e' 
nehéz szenvedések. Térjünk csak vissza Istenünk és 
felebarátunk' munkás szeretetéhez, 's ugy szólva meg-
kötendjük Isten' büntető kezét, és mintegy kényszeri-
tendjük őt, hogy megint a' béke és boldogság' napjait 
derítse reánk. 

Sokan legjobb szellemi tehetségeiket, idejöket, 
vagyonukat, egészségöket, politikai kérdések' csépelé-
sére vesztegetik, mellyektől épen nem várhatunk üd-
vét. Országos viszonyokra igen csekély a' mi hatá-
sunk : ezek' vezetése egészen Isten' kezében van. Ugy 
tetszik nekem, mintha tornyot épitenénk, 's vagy el-
feledkezésből, vagy túlságos okosságból előbb akarnók 
a' toronycsúcsot kiépíteni, mint sem alapját leraktuk 
volna. Igy nem mehet a' dolog. Tartsuk meg egyelőre 
nyert szabadságainkat ; 's ragadjuk meg a' gyakorlati 
kérdések' roppant tömegét, hova a' sajtó is tartozik ; 
mert a' sajtó igen hatalmas eszköz, melly a' nagy épü-
let' elkészítéséhez szükséges érzelmeket előkészíti, 
legalább is megérleli, és egységre vezeti. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Ausztria. 
(Ministeri rendeletek a' tanügyet illetőleg.) Az Al l -

gemeine Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kai-
serthum Oesterreich' 8-dik darabja több, ujabb, a' tanoda-
ügyet közelebbről illető rendelvényeket tartalmaz, mellye-
ket, noha Magyarhonra még nem kötelezők, csupán egyes 
koronatartományokra nézve kiadva lévén, mégis mint az 
oktatásügy' Magyarországom rendszerezendését illetőleg 
kellő utmutatást és előző tájékozást adhatókat, tömött ki-
vonatban közlünk: 

1. A' cultus- és közoktatásügyi ministernek m. é. 
nov. 1-ről kelt rendelete alsó- és felső Ausztria, Csehor-
szág, Stajerhon, Illir- és Morvaország, Gallicia, Bukovina, 
Karinthia, Krakó és Dalmatia' tartományi kormányzóihoz, 
melly szerint a' segédtanítók általi oktatás, miként jelenleg 
némelly gymnasiumok ban történik, csupán folyó tanév' vé-
géig eszközöltethetik ; jövőben pedig, hacsak valaki már ed-
digis valamelly egyetem-, lyceum- vagy gymnasiumban mint 
tanár nem működött, egyedül azok nyerendik el a' gymna-
siumi tanári székeket, kik az augustus 23-k i , *) a' gym-
nasialis tanszékekrei tanárjelöltek' álladalmi visgáját kö-
zelebbről illető törvény' követelményeinek, a' legfelsőbb 
hatóságilag kinevezendő visgabizottmány előtt, millyen 
Bécsben már is alakittatottt, 's más helyeken legközelebb 
alakíttatni fognak, teljes mértékben eleget teendenek. 

2. Ugyanazon cultus- és oktatásügyi ministernek m. 

*) Lásd e' lapok' f. é . 2 - , 3 - , é s 4 - d i k számát . 
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é. nov. 24-ről kelt rendelete alsó és felső Ausztria, a' Ten-
gervidék. Cseh-, Stájer-, Illir-, Morvaországok, Gallicia, 
Bukovina, Karinthia, Tirol, Krakó és Dalmatia' tartományi 
kormányzóihoz, melly szerint a' sept. 15-ki, a' gymnasiu-
mokat és reáltanodákat illető tanrendszerterv' némelly sza-
kaszai még a' folyó tanévben nyerendnek alkalmazást ; a' 
foganatba veendő szakaszok ezek: a' 72-ki, az osztály-
könyv' vezetéséről, és az ide tartozó utasítás, X. sz. a. 
182—3 lapon ; a' 97-ki, az osztálytanárról és az ide tar-
tozó utasítás, XIV. sz. a., 197—200 lapon; a' 109-ki, a' 
tanodaigazgatóról és az ide tartozó utásitás, XV. sz. a., 
200—9. 1.; és 110 — 114-ki szakaszok a' tanári tanács-
kozmányokról. Addig, mig a' tartományi iskolatanács min-
den koronatartományban létesülend, a' gymnasiumok' köz-
vetlen igazgatása az eddigi marad. A' mellék (rendkívüli) 
tanitók' sorába ideiglenesen számítandók a' szépírás, raj-
zolás, ének és testgyakorlás' tanárai. A' segédtanárok nem 
vesznek részt a' tanári tanácskozmányokban, mindazáltal, 
mivelhogy a' testgyakorlás' tanára gyakran, a' szakmány' 
természeténél fogva, a' tanonczokkali szabadabb társalgás 
és közlekedés miatt, az ifjúság' erkölcsi miveltségéről ala-
pos Ítéletet hozhat, 's ezen Ítéletnél fogva a' netalán szük-
ségesekül válandó tanodai orvoslásszerek könnyebben meg-
határozhatók, a'tanintézeti igazgató' Ítéletétől függ, a' test-
gyakorlás' tanárát is, tekintettel lévén ennek személyes-
ségére és a' fönebb elősorolt tapasztalásra, a' tansvi ta-
nácskozmányokban részesíteni, azonban egyedül tanácsa-
dó, nem pedig szavazati képességben. Ugyanezt kell érteni 
a' többi segéd- és melléktanitókról is, lia a' netán fölme-
rülő körülmények azok' tanácsát igénylik. Dalmatia, Tirol 
és a' Tengervidék' számára a' kérdéses, jelen rendeletnél 
fogva foganatba veendő czikkek, valamint az egész gym-
nasialis és reáliskolái tanrendszerterv is olasz nyelvre hi-
vatalosan fordittatik. 

3. Ugyanazon cultus- és közoktatásügyi ministernek 
m. é. nov. 24-kéről a' fönebb elősorolt koronatartományok' 
kormányzóihoz küldött kibocsátványa, melly szerint az 
egyetemek l-ször:noha az 1848.april 6-kilegfelsőbrendelet 
által a' politikai hatóság alól felszabadittattak, 's noha több 
rendbeli, különösen a' m. é. sept. 27-ki és oct. 11-ki leg-
felsőbb helyről kelt intézményeknél fogva az egyetemek a' 
közkormányzati hatóság alól kivéve lőnek, mind az által 
az illető koronatartományi kormányzók' hatósága alá he-
lyezvék annyiban, mennyiben ennek kötelessége a' birodal-
mi törvények és ministeri kibocsátványok' pontos végre-
hajtásán őrködni ; minélfogva a' tartománynokoknak jogába 
álland, közkormányzati ügyekben rendeleteket az egyete-
mekhez bocsáthatni, ezeknek pedig kötelességök leend illy-
szerü rendelményeket elfogadni 's végrehajtani, a' netán 
követelendő felvilágosításokat készörömest nyújtani, és jo-
guk leend bármi esetben azok' segélyét és befolyását igénybe 
vehetni. 2. Az egyetemek a' birodalmi oktatásügyminister-
rel, egyedül az illető tartományi főnökség' utján levelez-
hetnek. 3. Hasonló intézkedés illeti a' tanárok' netaláni 
folyamodványait vagy nyilatkozatait az egyetemi rector' 
vélemezése- és látomázásával, valamint .a' tanácsülések' 
jegyzőkönyveit is. A' történendő kinevezések, vagy bármi-
nemű kibocsátványok és rendeletek egyedül a' tartományi 
parancsnok' utján fognak az egyetemekkel közöltetni. 4. E' 
rendszabály alól egyedül a' bécsi egyetem vétetett ki. 

4- Ugyanazon cultus- és közoktatásügyi ministernek 
m. é. nov. 25-kén kelt rendelete Morvaország' kormányzó-
jához, melly szerint 1) megengedtetik, hogy a' gymnasiali3 
tanszékekrei tanárjelöltekhez, ha talán nem laknának azon 
városban, mellyben a' visgáló bizottmány székel, az otthon 

kidolgozandó feladványok elküldethessenek ; 2) elengedtet-
hetnek a' kísérleti tanelőadások olly tanárjelölteknél, kik 
már mint segédtanárok valamelly intézet mellett működ-
tek ; 3) megtiltatik, miszerint a' visgabizottmány a' tanár-
visgának bármilly részét valamelly külön tanári testületre 
bizhassa ; 4) megengedtetik, hogy a' Morvaországból netán 
jelentkező tanárjelöltek, addig, mig a' koronatartományban 
is fog hasonló visgabizottmány megalakittatni, a' bécsi 
visgabizottmány előtt jelenthessék magukat 5) a' gymna-
siumi és bölcsészeti tanulmányokra nézve, további intéz-
kedésig, a' magánoktatás meghagyatik ; 6) ezután a' gymn. 
tanárjelölttől tüzetesen fog követeltetni a' bölcsészeti tan-
folyam valamellyik egyetemben ; 7) a' jelöltek, kik e' vis-
ga' sikeres letéte után segédtanárokul alkalmaztatnak, nem 
szoríthatók minden egyes szakmány' előadására. 

5. Ugyanazon cultus- és közoktatásügyi ministernek 
m. é. nov. 25-éről kelt rendelete Tirol' kormányzójához, 
melly szerint 1) meghatároztatik, hogy a' tanoncz, ki va-
lamelly tanintézetből elbocsáttatik, más tanintézetben foly-
tathatja a' tanfolyamot ; és 2) hogy a' felgymnasium' utolsó 
évi tanulói nem igényelhetik az ,u r' nevezetet. 

6. Ugyanazon cultus- és közoktatási ministernek m. 
é. nov. 27-éről kelt rendelete több koronatartományok' 
kormányzóihoz, melly szerint meghatároztatik a' felvéti-
visgadij (Aufnahmsprüfungstaxe). Minden tanoncz, ki 
valamelly gymnasialis felsőbb osztályba felvétetni kiván, a' 
tanrendszerterv' 61. §-a, és a' m. é. sept. 16-ki intézmény 
szerint visgát adni, és bizonyos dijt fizetni köteles. Névsze-
rint a' gymnasium' első 6 osztályábai felvéti-visgadíj 
alsó és felső Ausztriában, Stajerhonban, Karinthiában, 
Cseh- és Morvaországban, Tirol-, Krakó-, Dalmatiában, 
Triestben 's a' Tengervidéken, Istriában és Görzben, végre 
Krainban, 12 pftban; Galliciában és Bukovinában pedig 
8 pftban ; a' 7. és 8. osztálybai felvéti-visgadíj alsó és felső 
Ausztriában, Stájerhonban, Karinthiában, Cseh- és Morva-
országban, Triestben és a' Tengervidéken, Istriában, Görz-
ben és Krainban, nem különben Tirolban, Krakóban és 
Dalmatiában 18 pfrtban határoztatik meg; Galliciában és 
Bukovinában egyedül 12 pfrtban. Azon összeg, melly a' 
felvéti-visgadijakból egybegyűl, a' rendes tanárok közt, 
akár volt légyen minden egyik a' visgában elfoglalva, akár 
nem, felosztandó, ugy, hogy az igazgató, mint tanár és 
igazgató, két osztalékban részesüljön. 

Politikai Szemle. 
A' ministertanács dec. 29-én egy, az egyes korona-

tartományok' alkotmányára és tartománygyülési választás-
rendjére vonatkozó előterjesztvényt nyújtott be ő fölségé-
nek, mellyben Magyarországra nézve ez foglaltatik : M a -
gyarország és Erdély' definitivus elrendezésének meghatá-
rozásánál fölséged' kormányának gondja lesz rá, hogy azon 
tapasztalatokat, mellyek a' kegyelmesen helybenhagyott 
ideiglenes kormányzási rendszer'következtében behelyezett 
hatóságok' munkásságából fölmerülni fognak, azon irány-
ban hasznára fordítsa, miszerint egy részről a' birodalom' 
ügyeiben az egységi kormány ezen országokban maradan-
dóiag biztosittassék, más részről pedig azok' sajátságos vi-
szonyai és érdekei is illő figyelembe vétessenek.' 

— Ô cs. kir. fölsége az igazságügyi minister' előter-
jesztésének következtében, dec. 28-án két ideiglenes rcn-
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deletet méltóztatott kegyelmesen helybenhagyni, mellyek-
nek elseje a' telek- és betáblázási könyvekre, másika pe-
dig a' lenyitó törvényszékek' illetőségére és a' fenyitő 
ügyekbeni eljárásra vonatkozik. E' 2-dik rendelet' 7-dik 
pontja alatt más, a' tartományi Ítélőszék' elé tartozó bűnök 
közé számíttatik a' r e l i g i o n a k m e g t á m a d á s a , ha 
t. i. szóval, írásban vagy cselekedettel az Isten káromol-
tatik ; ha az álladalomban fönálló valamelly vallásgyakor-
lat megháborittatik ; vagy ha az istentiszteletre szentelt 
szerekben becstelen bánásmód által, vagy különben tettel, 
szóval, és Írásban a' religio nyilvánosan megvetésnek té-
tetik ki. — A' 13-dik pont szerint ezen vétkek közé szá-
míttatik a' párbaj is. 

Frankfurtban a' németbirodalmi ideiglenes kormány 
hivatalába beigtattatott, 's ő cs. k. fönsége, János föher-
czeg Németország' kormányzói tisztjéről lemondott. A' le-
mondás egy vegyes, ausztriai és porosz bizotmány előtt 
ment végbe m. é. december 20-dikán. Ausztriát báró Kü-
beck- Kübau Károly, és Schönhals Károly titkos tanácsos, 
Poroszhont pedig Radovitz és Dr. Bötticher urak képvi-
selek. Miután a' képviselők magas küldőik' nyilatkozatát 
előterjesztették volna, ő cs. k. fönsége emelt szót, megem-
lítve, miként már hosszasb idő óta táplálta keblében a' 
vágyat, súlyos hivataláról lemondani, mit azonban mindad-
dig nem tehetett a' nélkül, hogy Némethon a' legnagyobb 
veszedelmeknek martalékul ne esett volna. A' kivánt pil-
lanat megérkezett. A' reá ruházott hatalomnak két fő té-
nyezője : a' német kormányok' összessége, és a' német 
nemzetgyűlés volt. Utóbbi nem létezik többé, sírját önmaga 
ásta meg, elhagyván állását, mellyet nekie a' törvény tű-
zött ki. A' nemzetgyűlés' története és kora elenyészte lecz-
kéül szolgálhat a' német népnek arra, hogy belássa, miként 
alkotmánya más uton üdvesen nem fejlődhetik, mint a' 
nyugodt és rendezett haladás' utján. A' magas férfiú fára-
dalmainak legszebb jutalmát öntudatában keresendi. Tö-
rekvéseinek czélja Némethon' boldogítása és dicsőítése 
volt. Még eddig, úgymond, nem sikerült Némethont egy al-
kotmányos kötelékkel egybefüzni, de az egyetértés és a' 
közbéke biztosítva van. Ő fönségének beszédjére Kübeck-
Kübau válaszolt, az egész német nép' hódolatát és háláját 
tevén le adóul a' magas búcsúzónak lábaihoz. 

A' hesseni nagyherczegségből igen érdekes czikket 
olvastunk. Mondatik, miként az á t a l á n o s s z a v a z a t i 
j o g , mellynek erejénél fogva ugyanott egy tisztán repu-
blican érzelmű kamara alakult, a'gyakorlatban ismét ártal-
masnak találtatott. A' politikai rajongók a' dolognak csak 
egy oldalát tekintik, az élet' tapasztalását semmibe vévén. 
Második Katalin császárné D i d e r o t o t szólitá föl olly 
alkotmány' készítésére, melly az ész' legmagasb igényei-
nek megfelelne. 'S miután a' császárné az alkotmányt ke-
zébe vette volna, válaszul ezeket irá Diderotnak : Én bá-
mulom a' szép alkotmányt, mellyet ön a' türelmes perga-
mentra följegyzett, de nem merem azt a' csiklandós ember-
bőrön gyakorlatba hozni. Igy vagyunk korunk' politikai 
rajongóival is, kik nagy szavakat hangoztatnak, miknek 
azonban a' gyakorlati életben jelentésök nincsen. Illyen az 
átalános, közönséges szavatjogi ábránd. Hová vezetend ez ? 
A' tudatlanok és gonoszok' nagy tömege által a' józan 
rész el fog nyomattatni. A' politikai radical ujitások' tör-
ténete egy olly ráma, mellyben a' gyakorlott szem két szo-
morú alakot lel föl: az erkölcstelenséget és szegénységet ; az 
első a' városokban, utóbbi a' falukban ütötte föl sátorát. 
Szomorú dolog, ha monarchikus alapú országokban is illy 
nézetek terjengenek ; de ennél még rosszabb az, a' mi ezen 
érzelmek' álarcza alatt rejtve van, 's ez — az é r z e l m e k ' 

el a l j a s o d á s a . Erkölcsöt, hitet megsemmisíteni, trónokat 
megrázni, és a' társaság' alapfalait ledönteni, czélja azon 
törekvésnek. 'S ezt meghiúsítani volna föladata a' jelen-
kornak, hogy jövője borzasztó ne legyen. 

Meissner Alfred, a' hitetlenség és radicalismus' apos-
tola, forradalmi stúdiumaiban, a' többi között ezeket írja 
Heinéről: „Midőn Heine asszony először beszélt volna fér-
jének vallásos irányáról, én hinni-nem akarók. Heine látta 
bámulásomat, és keserűen mosolygott, mint mindig. Való-
ban, úgymond, bizonyos idő óta egy vallásos reactio tá-
madt bennem. Isten tudja miként, de ugy van. Én ismét 
személyes Istenbe hiszek. Oda jut az ember, ha beteg, 
halálosan beteg, és törődött. Barátom figyeljen ön egy nagy 
igazságra, mellyet mondandok. Hol az egészség megfogyat-
kozik, hol az egészséges emberész megfogyatkozik, hol a' 
pénz megfogyatkozik, ott mindenütt a' kereszténység kez-
dődik." Mi még e' botránkoztató nyilatkozatból is tanulsá-
gos következtetést vonunk ki. Ha az embert minden földi 
előnyök elhagyják, végre Istenéhez fordul. Hasztalan ipar-
kodik a' hitetlenség' kiszolgált mestere, u j tanítványa, 
„Ziskának éneklője" előtt vallásos átalakítását elrejteni, 
vagy szépíteni. O személyes Istenbe hisz, kit egykor hagy-
mázában gúnyolt, 's végre is Krisztus' evangéliumának 
hódol. Nekie is jól esett, annyi fáradalmak és csalódások 
után az isteni mesternek szavaiban megnyugodni. „Jöjje-
tek hozzám, kik szenvedtek és terheltetve vagytok, és 
enyhülni fogtok." Egyébkint Heine'előbb idézett szavainak 
meg van az igaz értelme. Hol az állati életnek ereje és telje 
eltűnik, hol a' közönséges világész, melly csak az anyagit és 
érzékit fogja föl, elhomályosul, és hol a' testerő és világi 
fondorság a' harmadik világhatalomtól, a' pénztől elhagyat-
tatik, ott a' pogány érzelem háttérbe szorul, és az igaz 
vallásnak első gondolata ébred föl, mert az elhagyatottság' 
keserű érzelme az egy igazságos, végtelen, mindentudó, és 
épen azért személyes Isten utáni vágyat idézi elő. 

A' regensburgi püspök papságához főpásztori körira-
tot bocsájtott, mellyben a' gonosz napi sajtó ellen kel ki, 
és alattvalóit inti, hogy ellene dolgozzanak. Okot erre né-
melly regensburgi lapok adának, mellyek a'kereszténység-
ről, mint valamelly meséről, beszélnek, és telvék a' legsér-
tőbb kifakadásokkal. Mikor látandják már egyszer át 
a' katholikusok, úgymond a' püspök, milly méltatlan és 
lealázó, pénzökkel olly lapokat támogatni, mellyek min-
dent, miszent , gúnyolnak, gyaláznak, é3 sárba tipor-
nak . . E' szavak nem csak a' regensburgi, de más ka-
tholikusokat is igen közelről illetik , és komoly figyelemre 
méltók. 

A' Florenzben megjelenő E c o következő czikket kö-
zöl : Némelly lapok Gioberti „II Gesuita moderno" munká-
jának eltiltásából nagy csudát tesznek, és a' pápát, ki azt 
a' szerzőtől ajándékkint elfogadá, következetlenségről vá-
dolgatják. Ez nem áll, mert a' pápa az által, hogy valamelly 
könyvet elfogad, még Ítéletét nem mondá ki, föntartván a' 
munkának vagy maga, vagy más általi megbirálását. Kü-
lönösen mi Gioberti'jelen munkáját illeti, ő szentsége Fran-
cziaország' egyik kitűnő püspökéhez iratot irányzott, melly-
ben „II Gesuita moderno"-ból több hibás helyet idézett, föl-
szólitván a' püspököt, miszerint Giobertit hibáinak visz-
szavonására birná. E' levél másolatban Gioberti' kezeibe ju-
tott, 's eleinte hajlani látszott; csakhamar azonban „Apo-
logia del Gesuita moderno" czimü munkát bocsátott közre. 
Ebből következik, miszerint a 'pápa Gioberti' munkáját soha 
jóvá nem hagyta, hanem azonnal, a' mint olvasta, rosszal-
lotta, hogy mindent elkövetett, miszerint a' szerző maga 
vonja vissza tévedéseit, 's csak akkor jegyeztetett föl a' til-
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tott könyvek „Index"-ébe, midőn apologiája a? sajtót el-
hagyta. 

A' „Concordia" szerkesztője bizonyos czikk miatt, 
mellyben a' pápát méltatlan és sértő kifejezésekkel illeti, a' 
sajtó törvény elébe idéztetett. 

A' bécsiek egy kis Lokalskandalról emlékeznek, melly 
nem áll másban, mint hogy Nestroy az ismeretes bohóncz, 
elég vakmerő volt volna, a' „Zwölf Mädchen in Uniform" 
czimü komoediájában Saphirt kigúnyolni . . Mintha bizony 
olly nagy vakmerőség kívántatnék arra, hogy valaki Saphirt 
kigúnyolja. Ki maga mindent, a' mi szent, sárba ránt, ki 
vizenyős naptárát némelly egyházi testületek' rovására ké-
szíti, az tűrje el, ha szinte megtámadtatik. De némelly urak 
igen könnyen felejtik az ismeretes: ,quod tibi non vis fieri,' 
etc. Saphir legalább a' városi kapitánysághoz fordult, vélt 
sérelme ellen elégtételt követelendő. Majd elválik, megijed-e 
Nestroy ur ! 

Albert herczeg, Victoria királynő' férje, Osborne' kö-
zelében hajtóvadászatot tartott, hova a' walesi herczeg fa' 
trónörökös) is követte, kiszállván anyja' kocsijából, melly 
nagyobb távolban állt meg. A' vadászok' egyike madarat 
lőtt, 's a' herczeg egész gyermeki hevével oda szaladt, azt 
felkapandó ; de épen ekkor ugrott ki azon irányban egy 
nyul, mellyet Lord Canning czélba vett, a' nélkül, hogy a' 
herczeget észrevenné. Grey ezredes veszélyben látván a' 
herczeget, ritka feláldozással elébe ugrott, 's a' lövést, 
melly a' herczeg homlokát zúzta volna össze, oldalbordá-
jával fogta fel. (The Tablet.) Ez egyike a' középkori nemes 
lovagias tetteknek, méltó rá , hogy a' fejedelmi hűségben 
olly igen megfogyatkozott korban minden oldalról visz-
hangoztassék. Victoria királyné uj lovagrendet alapit az 
irodalom-, tudomány- és művészetben kitűnő személyek' 
számára. A' Minerva' rende 24 lovagból fog állni. 

Madrasban egy ősz baccalaureus 1000 fontot hagyott 
végrendeletileg, ollyképen, hogy kamatai évenkint négy 
személy között osztassanak el; és pedig az egyik rész 
illesse a' legmagasabb nőt, melly egy év alatt férjhez 
ment, a' másik a' legkisebbet, a' harmadik a' legöregebbet, 
a' negyedik a' legfiatalabbat. 

Néhány hónap előtt Párisban az elyzéi mezők' ne-
gyedében a' legszebb házat foglalta el gróf R—, neje és 
leányával. A' gróf mintegy 60, neje 25, 's leánya hat éves 
lehet. Naponkint számos társaság volt nála, mivel ő mint 
néhai követ a' világ' minden részeiben nagy ismeretsége-
ket tett. A' grófnét, szépsége 's ritka tulajdonai miatt, 
mindenütt kedvelték. A' korkülönbség' daczára csendes, 
egyetértő és példás életet viselt e' házaspár. Ugy látszik, 
hogy a' grófné házassága előtt szegény volt. A' gróf 
nőül vette őt mind erényei és szépsége miatt, mind 
pedig azért, hogy ősi nemzetségét fentartsa. Mult sep-
temberben levelet kapott a' gróf egy kath. lelkésztől 
éjszaki Európának egyik fővárosából, mellyben megha-
gyatilj neki , hogy minélelőbb siessen, de egyedül, 
a' grófnő' anyjának betegágyához. A' gróf, noha nagyon 
meglepetve, engedett e' felszólításnak, mitsem adván azon-
ban nejének tudtára, megkímélendő őt a' fájdalmas érzelmek-
től. Még jókor érkezett meg . . . városába, hogy haldokló 
napának ajkairól egy rettentő vallomást halljon, mellyre a' 
gyónatya kötelezé a' szerencsétlen nőt, hahogy Istennel ki 
akar engesztelődni. — A' vonagló személy egy évkorban 
állt a' gróffal, 's leánykorában egy öreg úrhoz ment nőül. 
A' gróf diplomatiai pályafutásának kezdetén több évet töl-
tött e' fővárosban, 's benső ismeretséget kötött a' haldokló 
G— báróné családjával. Egyszerre máshová rendeltetett, 
's 18 év múlva mint követ jött vissza ugyanazon főváros-

ba. A' báróné már özvegy vala, csekély vagyonnal, 's igy 
leánya' kilátásai nem voltak fényesek. A' gróf megkérte 
leánya' kezét, 's az anya elragadtatva a' fényes jövendő' 
reményétől, bűnösen megegyezett. Leánya a' gróf leánya 
is volt ! Az anya olly feltételt kötött e' házassághoz, hogy 
a' gróf és neje külföldön tartózkodjanak. Ők elmentek 
Olaszországba, hol a' legközelebbi forradalom' kitöréséig 
maradtak, azután pedig Parisba költözködtek. A' bűnös 
anya, megvallván és felfedezvén az iszonyú titkot a' gróf 
előtt, bocsánatot nyert tőle, és meghalt. De ő, ki ezen nőt 
egykor szerette, annyira borzadott vissza, hogy eltökélte 
magát sem nejét , sem e' kárhozatteljes házassága' gyü-
mölcsét soha többé nem látni. Olaszhon' kibékítése után 
Casino hegyére vándorolt, 's menhelyet kért ott a' benedek-
szerzeteseknél. A' grófné megtudta ekkor anyja' halálát, '3 
férjének felötlő eltűnését. Nem sokára megkapta a ' jószági 
átirati és elválási okleveleket, minden indok' említése 
nélkül. Ezer és ezer aggályok czikáztak keresztül e' szép 
és bájos nő' keblén, ki egyszerre árva és özvegy lőn. 
Eleinte azt gondolta, hogy valamelly aljas rágalom' áldo-
zatául esett, de érezvén ártatlanságát, igyekezett a' valódi 
ok' nyomára jönni. A' legközelebb hónapban meglátogat-
ta a' fővárost, mellyben anyja olly nehezen mult ki e' vi-
lágból, 's ott megtudta a' szörnyű valóságot. Kis leányká-
ját, kit azelőtt véghetlen anyai szeretettel szorított kebelé-
hez, rögtön dühöngve gyűlölte, 's nem sokára megőrült. 
Mult héten árverés' utján adattak el Parisban bútorai, 's 
azt mondják, hogy Alboni kisasszony vette meg az egész 
házat. A' szerencsétlen grófnőnek van egy fivére bizonyos 
éjszaki fejedelem' szolgálatában,'s az ő rendeletére tartatott 
meg egy párisi jegyző által az árverés. Gróf R— pedig ed-
dig talán már szerzetes. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

Veszprim püspöki megyében ihárosi plébániában a' 
helybeli lelkész *) felszólitván hiveit, a' Haynau-alap-
hoz való járulásra, ekképen adományoztak : Inkey József 
30; Inkey Lajos 10; Inkey Iphygenia kisasszony 10; Báró 
Majthényi-Kis Anna kisasszony 10; Dr. P. Gy. Berényből 
5 ; Mikoleczki György ispán 5 ; — Bauss Zsigmond kor-
mányzó számtartó 2 ; — Mainhold Alajos fővadász 2 ; Vojki 
Károly szakács 2; Szesz Katalin komorna 2 ; Noszlopy Mi-
hál postakiadó I ; Hadászy Lajos ispán 1 ; Skopál Sándor 
ispán I ; Rubaszczuk Ferencz ménes-mester 1 ; Medveczky 
Adolf irász 1 ; Géczi András 1 ; Schönhof József vendég-
lős 1 ; — Csicsói Helység I frtot 53 krt ; Ágh József ta-
nító 30 krt, 's még más 17 kr t ; helybeli lelkész 5 fr tot ; 
Császár Antal segédlelkész 1 frtot p. p. Összesen 93 frtot 
40 krt pengőben. 

*) P é t s y János . Szerk. 

H i r d e t é s . Alólirt, miután még csak néhány óráig 
maradhat e' város' falai között, tisztelettel értesiti a' F i -
gye lm ez ő előfizetőit, hogy ha előfizetési dijaikat vissza-
venni szándékoznak, e' kívánságukat a' ,R e 1 i g i 0' szer-
kesztője, főt. D a n i é l i k J á n o s , kanonok ur, ki e ' f á -
radságot magára vállalni szives volt, a' nyugtatványok 
előmutatása mellett ki fogja elégíteni ; csupán a' vállalat 
újra megalapítására és első felszerelésére tett tetemes költ-
ségek' fejében kérvén elnézni I frt 30 kr pp.-nek levoná-
sát. Pest, jan. 15. 1850. V i d a K á r o l y . 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI LAP. 
Budapesten, jan. 17. 1850. S . Másodéti folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az előf izetési dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 Irt p. p ' 
Előfizethetni minden pos tah ivata lná l , Pesten a' szerkesztőségnél (József tér , 222 . sz . ) é s Hartleben K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : Az egyház' szabadsága. — Nyilt levelezés. Hl. Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A z e g y h á z ' szabadsága. 

Még a' polgárzatban dühöngött zivatarok' alkal-
mával bátorkodtunk az egyház' szabadságának ügyé-
ben gyenge szavunkat emelni . Illő, hogy midőn a' 
jó Isten a' béke' boldogitó malasztait ránk kiárasz-
totta, az ő egyházáról, mellynek anyai kebeléhez füz-
ziik minden reményünket , 's ennek szabadsága' biz-
tosításáról szinte megemlékezzünk. 

A' történelem részrehaj latlanul előnkbe tükrözi, 
miként a' polgárzat, belszerkezete folytonos undulati-
óknak lévén kitéve, az egyházhozi viszonyait , a' kö-
rülményekhez képest, ennek nem csekély rövidségére, 
változtatgatja. Miből szükségkép következik, hogy az 
egyház a' polgárzat' fluctuans természetű kötelékei kö-
zül k ibontakozván, magát az Üdvezitő által kijelölt 
azon erős kőszálra basirozza, mellyet a' poklok' ka-
pui sem képesek megrenditeni. 

Az egyháznak, mint Isten' müvének, szerkezete 
legtökéletesebb ; elvei változatlanok lévén, az ő most, 
és marad is az évek' hosszú sorozata után, mi volt 
évezred előtt. ,Dei enim perfecta sunt opera ; apud 
quem non est mutatio, nec vicissitudinis obumbratio." 
(Deut. 3 2 , 4 ; Jacob. 1, 17.) Miből ismét következik, 
hogy nem nekie a' polgárzathoz , hanem ennek kell 
magát, az Isten' kezeiből kikerült minden társaságok' 
példányához, az egyházhoz mérni és alkalmazni. Ez 
pedig csak ugy lesz eszközölhető, ha az egyház, el-
lenviszonyok- és villongásokat szitó minden hetero-
gen beavatkozásoktól megtisztit tatván, autonómiáját 
visszanyeri. 

Ki a' keresztény kath. egyház' tanaival, szívvel 
és lélekkel igyekezett megismerkedni, kétség kivül a' 
status' érdekéből fogja óhaj tani , hogy az egyház mi-
nél szabadabban mozoghasson azon üdves elvek' ter-
jesztésében, mellyek a' polgári társaságot Isten' or-
szágává, valódi paradicsommá képesek átalakítani. 

I. Félév. 

A' nagy egyház-tanitó az egyháznak eme' jótékony 
hatását igy festi : „ T u pueriliter pueros, fortiter j u -
venes, quiete senes, prout cujusque non corporis tan-
tum, sed et animi aetas est, exerces et doces ; tu fe-
minas viris suis, non ad explendam libidinem, sed ad 
propagandam prolem, et ad rei familiaris societatem, 
casta et fideli obedientia subiicis ; tu viros coniugibus, 
non ad illudendum imbeciliorem sexum , sed sinceri 
amoris legibus praeficis ; tu parentibus filios libera 
quadam Servitute subiungis ; parentes filiis pia domi-
natione praeponis; tu fratribus fratres religionis vin-
culo lirmiore quam sanguinis nectis ; tu omnem gene-
ris propinguitatem, et affinitatis necessitatem, servatis 
naturae voluntatisque nexibus, mutua charitate con-
stringis ; tu dominis servos, non tam conditionis ne-
cessitate, quam officii delectatione doces adhaerere ; tu 
dominos servis summi Dei, communis Domini , consi-
deratione placabiles, et ad consulendum quam ad co-
ercendum propensiores facis ; tu cives civibus, tu gen-
tes gentibus, ac prorsus homines hominibus primorum 
parentum recordatione , non societate tan tum, sed 
quadam etiam fraternitate coniungis ; doces reges pro-
spicere populis, omnes populos se subdere regibus, 
ostendens, quemadmodum et non omnibus omnia , et 
omnibus Charitas et nulli debeatur iniuria." (S. Au-
gustin. Lib. 1. Demoribus Ecclesiae Cap. 3 0 . n. 63 . ) 

Az egyház tehát, az üdvezitő religionak hatása 
által, a' polgárzatot, mint az anyag' alkrészeit az erők, 
összetartani, mint lélek a' testet, eleveníteni, mint az 
éltető tápnedvek a'növényt, termékenyiteni igyekszik. 
Képzeld a' religio' hatását a' polgárzattól elvonatni, 
vagy tetemesen megtsökkentetni : azonnal a' polgár-
zat' testületét felbam'adozni, lélektelen csontvázzá 's 
kias szőtt kóróvá semmisittetni tapasztalnád. De mi 
nem tüztük ki czélul, az egyház- 's religionak, a' pol-
gári társaságra kiáradozó üdves hatását itten tüzete-
sen megvitatni. Hisz ezt azok sem vonják kétségbe, 
kik az egyházat félreismervén, azon csalódásban r in-

3 
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gatják magukat, miként a' religiót, mint különben is 
leghatályosabb eszközt a' status' czéljainak emelésére, 
erre lehet és szabad is erőltetni. 

Az egyház 's religio' ereje és hatása , azon vé-
getlen erőnek, melly őt eleveniti, közvetlen kifolyása. 
(Mát. 2 8 , 2 0 ; Ján 14, 1 6 , 1 7 ; 1 6 , 1 3 ; 2 0 , 21.) 
Miből következik, hogy a' status nem képes az egy-
ház 's religio által az Isten' tárházából nekie kiszol-
gáltatott jótékonyságok , működések és fáradságok' 
gyümölcseit kellőleg viszonozni ; ő csak mulandó, a' 
moly és rozsda által fölemészthető , a' tolvajok által 
elorozható, az idők' vas kezei alatt összeporló kincse-
ket adhat, midőn az egyház 's religio' kincseit meg-
becsülhetlen értéküeknek lenni, minden elfogulatlan 
tudja. Ez az oka, hogy a' papság, bármilly kincs-, 
vagyon-, vagy kitüntetések közepette i s , csak a' sze-
gény Jézus' tanítványának kiván tartatni , ha fenye-
gető szavainak sulyját magára vonni nem akarja : 
,Kecepisti mercedem tuain.' 

Azonban távol attól, hogy mink a' liáládatlan-
ság' legkiáltóbb bűnével terhelten, azon jogok-, ke-
gyességek-, jótékonyságok- 's minden egyéb kitünte-
téseket, mellyekben a' status az egyházat részesítette, 
a' tisztelet és hála' legszentebb érzeteivel ne fogadnók ; 
de csak az egyház iránti őszinte tisztelete- 's vonzal-
mának záloga gyanánt. Mert nyilt hangon elmondjuk 
az egész világ előtt, hogy ha azokért az egyház' leg-
főbb kincse, tudnillik szabadsága 's függetlensége kí-
vántatnék áldozatul, késznek kell lenni a' papságnak 
teljes resignatioval mindazokról lemondani, 's a'szent 
keresztnek vérrel csepegtetett tövis utain a' meztelen 
Jézust meztelenül követni ; a' nagy apostollal, öntu-
data' tisztaságában, örvendezve fölkiáltván : „Senki-
nek ezüstjét vagy aranyát vagy köntösét nem kíván-
tam. Sőt inkább magatok tudjátok : hogy azokat, a' 
mellyek nekem és társaimnak szükségesek valának, 
ezen kezeimnek munkájával szereztem." (Apóst, csele. 
2 0 , 3 3 — 3 4 . ) Különben nem kell felednünk, hogy 
szent religiónk' alaptörvénye a' szeretet lévén, az 
egyház az ajtatos lxivek' adakozásaiban minden idő-
ben bőségesen részesült. A' kereszténység' bölcsőjében, 
a' harmadik században , midőn a' romai birodalom' 
trónján még pogány császárok ültek, a' romai egyház-
nak , ajtatos adományok' utján, annyi vagyona gyűlt 
össze, hogy képes volt évenkint tizenötszáz szegényt 
ápolni. (Euseb. Hist. Eccles. Lib. VI. Cap. 43.) . 

Mi ismételve kijelentjük, miként a 'hála és őszin-
te tisztelet' érzeteivel fogadjuk a' statusnak az egy-
ház- 's egyháziakra kiárasztott jó szándoku kegyes-
ségeit. Ámbár más részt nem titkoljuk el, hogy mél-
tán habozunk : valljon ezen kitüntetések, előnyök, 
szabadalmak, gazdagságok 'stb. az egyliázank javára-e 
inkább, mint hatásának csökkentésére szolgáltak. Egy 
jeles történetíró megjegyzi, miként a' trónra lépett 

keresztény vallás, az uralkodók' védszárnyai alatt, 
sokak által álarcz gyanánt használtatott, hatalmuk-, 
nagyravágyásuk- 's egyéb magán érdekeiknek aljas 
emelésére . . . . A' püspöki méltóságot pedig, melly 
különben csak azoknak juthatott osztályrészül, kik 
keblökben a' martyromságra elégséges erőt érzének, 
ollyanok keresék, kik az udvar' fényében 's mulandó 
kincsekben találák fel legfőbb örömöket; 's kik a' 
személyökben pontosult nagyszerű hatalom' érzetétől 
magukat elszédittetni engedék. *) (Sporscliil's Ge-
schichte der kath. Kirche. 1. Band. 3. Kap. S. 
478.) 

Milly roppant morális erőt kölcsönzött az egy-
háznak az őt vezérlő isteni szellem, azt, az ő meg-
semmisítésére minden erejévél sikra szállott világ fe-
lett kivívott fényes erkölcsi diadala, maiglan is fennen 
hirdeti. A' pogányság tombolt örömében, hogy a' fegy-
verek' hatalma által legyőzettnek vélt kereszténységet 
lábai elébe alázhatta; azonban keserű csalódásából 
csak hamar kiábrándult; mert fájdalommal kellett ta-
pasztalnia, miként minden koru-, rendű- 's neműek 
közül igen sokan rohantak a' veszedelemnek, és ezen 
babonaságnak ragálya, a' kereszténység' szelleme, nem 
csak a' városokat, hanem falvakat és szántóföldeket is 
bebarangolván, (Plin. Epist. 97 . ad Trajan.) a' po-
gányságot csak hamar annyira meghódította, hogy Se-
neca' megjegyzése szerint : ,Victi victoribus leges de-
derunt.' Az egyház' eine' nagyszerű hatását csökken-
teni vagy korlátozni akarni, annyit tesz, mint magát 
a' polgárzatot szántszándékkal gyengíteni, 's azon ala-
pot, mellyen az ő tekintélyének isteni eredete fenekük, 
(Rom. 1 ,3 . ) könnyelmüleg magától eltaszítani. Egyene-
sen ez volt, oka az alig mult katastrophnak, melly nagy 
leczke gyanánt szolgálhat a' kormányoknak, miként : 
,Salus ecclesiae est salus reipublicae.' A' fejeink felett 
elvonult fergetegekből méltán dörgé le Isten az ő ha-
ragját mindnyájunkra, mert látá, hogy ,felette nagy az 
emberek' gonoszsága a' földön, és szivöknek minden 
gondolatja szünet nélkül csak rosszra törekedik.' Nagy 
ideje, hogy minden elemek az Isten' egyházának lea-
lázására, 's tekintélyének megcsökkentésére összees-
küdni látszattak. És csudáljuk-e, hogy az Isten, bár 
lassú léptekkel, mégis sietett a' bosszúállásra, 's a' 
büntetés' későségét keménységgel pótolta ? Honunkban, 
midőn egy részt a' kath. egyház és vallás uralkodó és 
statusvallásnak tartatott, más részt ugyanazon status-
nak igája alatt annyira szenvedett, hogy hatása, ereje 

*) T. értekező ur' engedelméből bátrak vagyunk megje-
gyezni, miszerint mindez nem szükségképeni kifo-
lyása ama'gazdagság-, előnyök-, szabadalmak- és ki-
tüntéseknek. Legyen az ezekkel tündöklő papság Krisz-
tus'lelkétől igazán áthatva,'s annyival többjét fog esz-
közölhetni, mennyivel több módot nyújt neki ebbeli 
állása annak mivelése- és előmozdítására. Szerk. 
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's institutiói törvényes helyeken, 's törvényes formák 
szerint csökkentetnének meg. A' kath. egyház- 's val-
lásra nézve praeiudiciosus törvények közül elég legyen 
az 1844-dik i 3-dik törvényczikket megemliteni, melly 
a' kath. egyház által a' papság- és szerzetes fogadás-
hoz kötött házassági akadályt annyira infringálta, 
hogy a' hitehagyott pap és szerzetes, a' hivek' botrá-
nyára, házasságra léphet ; a' szentséges trienti zsinat' 
rendeletének ellenére : ,Si quis dixerit, clericos in sa-
cris ordinibus constitutes, vei reguläres castitatem so-
lemniter professos, posse matrimonium contrahere, 
contractumque validum esse, non obstante lege eccle-
siastica vei voto, . . . anathema sit.' (Concil. Trident. 
Sess. 24 . Canon 9 . ) A' szabad áttérést megállapító 
törvényt mi minden esetre praeiudiciosusnak tartjuk ; 
szellemi fegyverétől fosztatott meg az egyház, midőn 
az áttérőknek adni szokott szelid oktatástól, törvény 
által elüttetett. Pedig gyakran egy őszinte atyai szó is 
képes a' hitben habozót megtériteni, mint ezt az apos-
tolok' példája világosan igazolja : ,Numquid et vos 
vultis abire ? Domine ad quem ibimus ? Verba vitae 
aeternae habes. (Joann. 6, 6 1 — 70.) 

De mi nem akarjuk a' múltnak sebeit fölszag-
gatni, mellyeket különben is csak az nem ismeri, ki 
azokat érezni nem tudta. Azért a' jövőt illetőleg nem 
tehetjük, hogy emlékezetbe ne hozzuk,miszerint:,Duo 
sunt, quibus principaliter mundus hic regitur, auctori-
tas sacra pontificum et regalis potestas. In quibus 
tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam 
pro ipsis regibus Domino in divino reddituri sunt ex-
amine rationem.' (Gelas, pontif. epist. 4. ad Anasta-
sium Imperat.) Egyik tekintélyt a' másiknak megin-
gatásával szilárdítani bajosan lehet. Legyen szabad 
egyházi törvényünkre hivatkoznunk : , Causae crimi-
n a l s graviores contra Episcopos, . . . quae depositio-
ne, aut privatione dignae sunt, ab ipso tantum Sum-
mo Romano Pontifice cognoscantur et terminentur. 
Quod si eiusmodi sit causa, quae necessario extra Ro-
manam curiam sit committenda, nemini prorsus ea 
committatur, nisi Metropolitanis, aut Episcopis a Bea-
tissimo Papa eligendis. Haec vero commissio et spe-
cialis sit et manu ipsius Sanctissimi Pontificis signata: 
nec unquam plus his tribuat, quam ut solam facti in-
structionem summant, processumque confidant; quem 
statim ad Romanum Pontificem transmittant, reserva-
ta eidem Sanctissimo sententia definitiva.' (Concil. 
Trid. Sess. 24 . Cap. 5. de Ref.) 

Europa' osztatlan közvéleménye fenhangon hir-
deti, miként a' földkerekségnek egy trónján sem ra-
gyog tisztább fényben a' vallás és egyháziasság' szel-
leme, mint azon felséges uralkodó családéin, mellynek 

*) A' zsinat' ebbeli rendeletének kormányilag már elég 
van téve. Szerk. 

ernyőzete alá juttatá az isteni gondviselés a' magyar 
népet, 's vele együtt a' magyar egyházat. Három szá-
zados szakadatlan uralkodása alatt, kitüntetett atyás-
kodó kegyességének, törvény- 's igazság' szeretetének 
magasztos emlékei méltán fölbátoríthatják a' clerust, 
hogy egyháza 's vallása iránti kegyeletének érzetében 
közeledjék a' trón' zsámolyához, 's apostoli királya 
iránti leghőbb ragaszkodásának záloga gyanánt, őszin-
tén tárja fel előtte szivének aggasztó érzelmeit. Mi 
azonban buzgón imádkozzunk az Istenhez, kinek ke-
zeiben van a' király' szive, 's merre akarja, arra ve-
zérli. (Péld. Besz. 21 , 2.) 

A' magyar egyháznak nmlgu püspöki kara, az egy-
ház' szabadsága 's függetlensége' biztosításának tekinte-
téből, XXI. pontot, mint a' nemzeti zsinaton megvitatan-
dó tárgyaknak sorozatát, még az 1848-dik évben bocsá-
tott közre, mellyek a' fölmerült zavarok miatt nem 
foganatosíttattak ugyan, de azért feledékenységbe sem 
mentek. 0 felsége legkegyelmesebb urunk által en -
gedvényezett birodalmi alkotmánynak szerkezete az 
egyenjogúság' alapjára lévén fektetve : legtermészete-
sebben következik, hogy a' kath. egyház is teljes mér-
tékben fog részesittetni azon jogokban, niellyeknek 
jótékonyságát a' többi bevett vallásfelekezetek már 
régóta élvezik. Vagy hogy világosabban szóljak, az 
alapjogok' II. §-nak értelmében, egyházunk' szabad-
sága 's függetlensége biztosítva van. Mire nézve, saját 
körében a' legszabadabban mozoghatván, az isteni gond-
viselés által kezei közé letett minden erkölcsi eszkö-
zöket felhasználhat, fölhasználnia kell, az Isten' or-
szágának, az igazság' országának terjesztésében. ,Ez 
az örök élet : hogy megismerjenek téged egyedül igaz 
Istent, és a' kit elküldél a' Jézus Krisztust.' ( Ján . 17, 
3.) Már pedig mennyeknek országa erőszakot szenved, 
és az erőszakosok ragadják el azt. Az Isten' országa 
ha valaha, bizonnyára napjainkban szenved legnagyobb 
erőszakot, midőn az a' hitetlenség 's erkölcstelenség' 
ellenséges táborai által minden oldalról szakadatlanul 
ostromoltatik. De azért az Ur' fegyveres készületével 
fölvértezett egyháziaknak elcsüggedni szégyen volna. 
Az Üdvezitőnek egynéhány együgyii tanítványai a' vi-
lágot meghódítani képesek voltak; és pedig nem a' 
hatalom' vaspálczájával, vagy a' világi bölcseség' hí-
zelgő szavaival, mert sorsukra nézve csak szegény ha-
lászok és vámszedők voltak ; hanem a' fegyverek' leg-
élesbikével, a'benső meggyőződésre alapított szelidval-
lási oktatással rombolták le a' magasra emelkedő bálvá-
nyok' tekintélyét, mellyeknek romjai közül a' dicsőséges 
szent kereszt' jele csakhamar kitündöklött. És mi, az 
élő Istenbe vetett bizodalom és mennyei segedelem' 
utján, ne merjíik-e reményleni, hogy a' keresztényte-
len világot, igy nevezzük azt, mert tetteiről annak is-
merjük, a' kereszténység' szellemével ujolag meghó-
dítsuk, és a' kereszténységnek, értem a' valódit, Isten' 

12* 



6 0 

müvéhez illő olly fényes diadalt eszközöljünk, hogy 
világos fényben ragyogjon : miként a' világ' zajongó 
óceánján csak egy biz tos , sem eltérést sem elhajlást 
nem szenvedő iránytű vagyon, és ez az Üdvezitő' is-
teni vallása ? Ez ugyan nagyszerű , de azért Isten ő 
szent felsége' segitő jobbja által lehetséges, mert er-
kölcsös feladat. Hanem ennek foganatosítása, a' pa-
pokban, a' minden akadályokat legyőzni képes élő hi-
tet és munkás felebaráti szeretetet tételezi föl. ,Bizony 
mondom néktek, ha hitetek leend, és nem fogtok két -
ségeskedni, ha e' hegynek mondjátok : emelkedjél föl, 
és vesd magadat a' tengerbe, meg fog történni. ' (Mát. 
2 1 , 21.) 

Azonban nehogy félreértessünk , meg kell 
jegyezni, hogy az egyház' szabadsága- 's függetlensé-
gének megállapítása által koránt sem szándékoltatik 
az, hogy az egyház, melly különben is mindenki iránt 
kegyes anya szokott lenni , a' polgárzatot magától 
mintegy hideg kezekkel eltávolítsa. Épen nem, hanem 
az ellenkező, hogy tudnillik minden akadály nélkül 
legszabadabban terjeszthesse azon üdves elveket, mely-
lyek törvényes fejedelmünknek törhetlen hüségü alatt-
valókat, a' statusnak békeszerető polgárokat , lelkis-
meretes hivatalnokokat, igazságos b í ráka t , vallásos 
szülőket, jó gyermekeket 'stb. képesek nevelni. Szent 
religionk a' polgári társaságbani tekintélyt is isteni 
eredetűnek tanítja : ,Nincsen hatalom, hanem csak az 
Istentől; ' fejedelmeknek, vezéreknek, elöljáróknak 'stb. 
olly nagy suly- és hatással eszközli az engedelmessé-
get, hogy a' ki nekiek ellenáll, Isten' akaratának mon-
datik ellenállani. (Sz. Pál Rom. lev. 13. r.) Ki tehát 
szent hitvallásunk' elveivel megismerkedett, nem fog 
féltékeny kebellel járulni egyházunk' szabadsága- 's 
függetlenségének megállapításához. Jézus' egyházának 
tanai minden erőszakos mozgalmak-, kitörések- és for-
radalmakat, mint a' testnek cselekedeteit, mellyek nem 
onnét felülről származott bölcseségnek, hanem földi és 
ördöginek eredményei, alapjában kárhoztatják (Jak. 
3.) ; még az üldözés és elnyomatás' esetében sem 
enged használni mást, mint morális fegyvereket : ,Po-
tero flere, potero gemere, aliter nec possum nec debeo 
defendere.' 

Az egyházi életerő' kifejtésének leghatályosabb 
organumai : az annyira és annyiszor óhajtott zsinatok. 
Osztatlan bizodalom , őszinte ragaszkodás és hódoló 
tisztelet' érzeteivel közeledik a' magyar clerus azon 
nagy férfiúhoz , kit az isteni gondviselés a' magyar 
egyház' élére fölemelni,'s kinek kezeibe annyi milliók' 
üdvét letenni örök bölcseségének határozata szerint 
méltóztatott. Mindenki' keblét azon tiszta remény 
melegiti , miként ő herczegsége, országunk' primása, 
a' megtartandó nemzeti zsinaton, a' hit és erkölcsiség' 
elevenitése, és az Isten egyháza' szabadsága- 's füg-
getlenségének megállapítása körül kifejtendő buzgó-

sága által, országszerte ismert apostoli magasztos mű-
ködéseire, nevét 's emlékét örökítendő koronát fog tenni. 

De e' nagyszerű műnek kivitele minden esetre 
az összes clerus' öszhangzó buzgóságát, 's csüggedni 
nem tudó munkásságát veszi igénybe. Az Isten' egy-
házának homlokzatán az egység' jelképe tündököl. 
Illő tehát, hogy m i n k , kik naponta egy kenyeret tö-
rünk, 's kiknek ereiben ugyan azon v é r , Jézusnak 
szent vére csergedez, ezen nagyszerű átalakulás' mü-
vére, szívvel lélekkel egyesüljünk. A' meghasonlás' 
daeinona minden esetre nagy erkölcsi károkat idézne 
elő. ,Omne regnum in se divisum desolabitur.' Ezen 
morális egység feltételezi, hogy a' papság a' püspöki 
tekintélyt , melly a' Szentlélektől van rendelve az I s -
ten' egyházának kormányzására, erejének teljével gyá-
molitsa. ,Decet vos in Episcopi sententiam concurrere : 
nam memorabile Presbyterium vestrum dignuin Deo 
ita coaptatum est Episcopo , ut chordae citharae.' 
(Epist. S. Ignat. ad Eph.) 

K o v á c h M. A n t a l . 

Nyilt levelezés. 
m . 

Bécs, jan. 10. A' gyászeseményekben olly gazdag, olly 
sok tanulságot nyújtó 1849-dik évnek vallásos temetésére 
a' hadügyépület melletti templomba siettünk, hol főváro-
sunk, sőt birodalmunk' legnagyobb szónoka, ft. Veith pré-
post urnák meghallgatására számosan egybegyűlt népet 
találtunk. A' valóban lángeszű szónok korunk' gyöngéit, 
esztelenségeit és bűneit csipős, de helylyel-közzel szivmet-
sző szavakkal tüntette előnkbe, 's liabár derült hangon 
igyekszik is a' nagyszerű igazságokat előadni, mi mégis 
buskomoly kedélylyel hagytuk el a' templom' küszöbét, 
részint a' mult év' gyászemlékeinek emlékezetünkbe tör-
tént visszaidézése, részint azon sötét kilátás végett, mely-
lyet a' jövő év' reményei nem igen akarnak földeriteni. — 
A' kereszténység' feje még távol van fejedelmi székétől, a' 
nemtelen követelésekkel szemtelenül előálló önzés vissza-
tartóztatja számkivetésében, mert miként a' ,L' Univers' 
porticii levelezője irja, az előgördült u j nehézségek a' visz-
szatérésre semmi reményt sem nyújtanak. — Az ,ara-coelic 

templomból a' ciboriumnak elorzása, a' ,societa Christiana' 
keletkezése, még a' forradalmi hydrának fajzatjai. E' tár-
sulat vallásos öltönyt vett magára, 's a' vallást törekszik 
megsemmisíteni ; keresztény nevet visel, 's a' keresztény-
ség' kiirtására a' vak engedelmesség 's életfeláldozás' fo-
gadalmával esküdött össze. Vallásos szint kellett fölven-
nie , hogy legyen a' kath. olaszok előtt mennyegzői kön-
töse. Palmerston a' lelkismeret' szabadsága' védőjének 
bajnok nevét bitorolja, hogy számos sürgönyeinek, mely-
lyeket az apostata dominicanus, maltai tanár,'s romai lázitó, 
Achillynek érdemlett tömlöczéből leendő kiszabadítása iránt 
szerteküldözött , nevetséges oldalát takargassa. Ezen or-
szágférfiu, ugy látszik, Europa' átkául ül olly soká a' ha-
talom' polczán, mert már számos adatok kézzelfoghatólag 
bizonyítják, hogy a' száraz földnek állami conflagratioját 
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siettető titkos társulatok' fonálszálai ujjain függenek; 's 
midőn a' massonen-i 's ausigny-i plébánosoknak isteni és 
emberi jogot gúnyoló bebörtönöztetésöket olvassuk ; midőn 
nyugoti .Schweiznak egyetlenegy kath. lapját 1200 frank-
nyi birságra Ítéltetni halljuk, 's pedig csupán azért, mert 
a' szabadság' kikiáltott hazájában az eltiprott szabadság' 
nevében szót emelni merészelt : kath. hitrokonink' szen-
vedései felett érzett fájdalmunk mellett, nemes harag 's 
férfiasan megvető indulat támad keblünkben a' kath. 
Schweizot megbuktatott külügyminister ellen. Mig másutt 
az egyház' ostromlását folytatólag, ehhez hasonló tünemé-
nyek háborítják aggodalmas szivünket, addig birodalmunk-
ban felséges uralkodónk' folyó hó' második napjáról köz-
zétett nyilatkozata aggályoszlatólag hatott a' bécsi életre, 
mellyben ünnepélyesen kijelenti, hogy miként Isten' nevé-
ben legyőzte a' lázadást, ugy Isten' nevében feltudandja 
tartani a' rendet és békét. Prímás ő herczegsége, magyar 
egyházunk' érdekében fáradozó munkálkodása után, fővá-
rosunkból érseki székének elfoglalására sietett ; isteni ál-
dás kisérje minden léptein! Azonban ő herczegsége' apos-
toli buzgalmának eredményét, valamint az egész birodalmi 
egyház' érdekében működő püspöki választmány' munkál-
kodásának sikerét tudnunk nem lehetvén, nyájas olvasó-
inknak csak azt az egyet mondhatjuk, hogy beszterczei 
püspök ő méltósága, püspökségéről lemondó levelét már ő 
felségéhez benyújtotta. *) A' csehországi papság és nép' 
nagyszámú aláírással ellátott kérvényt nyújtott be herczeg 
Schwarzenberg Fridrik salzburgi érsekhez, arra szólitván 
föl őt, hogy mostani érsekségét a' pragaival cserélné föl, 
mit a' herczegérsek azon föltéthez kötött, ha a' ministe-
rium az egyháznak teljes autonómiáját elismeri. Való-
ban, a' kath. egyháznak, mellyből az egész birodalmak 
és az egyes családok boldogságukat és üdvöket merítik, 
szabadnak kell lenni, hogy áldásos erejét kifejthesse. 
Soraimat bezárandó, röviden csak néhány megjegyzésre 
méltóról teszek még emlitést. Egyik külvárosunkban 
a' szegények' iskolájába eddig a' plébános az úgyne-
vezett szegények' atyjával vette föl az ingyen oktatás-
ban részesülendő gyermekeket, egy ujabb városi ha-
tározat' következtében az iskola-felügyelő is szóland a' 
választáshoz. Csak küldjük a' szegény , idejökkel ugy 
is annyira gazdálkodni szerető szüléket Pontiustól Pilá-
tushoz, majd szépen megköszönik emberszeretetünket. A' 
milly szomorúságot éreztünk , hogy Üdvezitőnk' szüle-
tésének ünnepét az ostromállapot miatt éjfélkor meg 
nem ülhettük, olly megelégedés tölté el szivünket, mi-
dőn a' váro3' főparancsnoka tudtul adatja, hogy farsang 
alatt a' vasár- és ünnepnapok előtti tánczestélyek és vi-
galmak csak éjfélig fognak megengedtetni. ) ( 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
Nyitra, jan. 1. Szivemeló ünnepély' tanúi valánk ama' 

történetdus, 's gyászos emlékű 1849-dik év' alkonyán, 
midőn nem annyira a' divatos újévi köszöntés, mint a' 

*) Mint értesültünk Lonovics ö exce l lent iája is. Szerk. 

keblünkben rejlő fiúi bizalom ihlette tisztelet' nyilványi-
tása, főpásztorunk' kegyeletteljes szine elé vezérlétté a' főt. 
káptalan, a' székhelyi világi és szerzetes clerus , vala-
mint a' polgári rend' számos tagjait. A' püspöki lak' egyik 
teremében összesereglett testület' körébe lépett mélt. püs-
pök urunk, főt. Greguska István nagyprépost által', ezen, 
annyi sanyaruságok, szivszorongató rémülések, a' lelkis-
meret' szabadságát istentelenül fojtó anarchicus zaklatások, 
's vérpaddal fenyegető kegyetlenségek' daczára, szerencsésen 
befejezett év' végperczeibcn, üdvezeltetYe. Ő mélt. az annyi 
idő óta szorult keblében lángoló, de a' szabad mozdulatot, 
sőt érzelmeket is öldöklő ábrándozás' időszakában, fiaival 
nem közölhetett érzelmeit tolmácsolván, apostoli buzgalom, 
's kenetteljes válaszában kiemelte, a' minden egyházá-
hoz hü katholikus' lelkét vigasztaló öröm' alapját, a' for-
radalom' legyőzéséből átszivárgót, melly nem csak trónok 
ellen vivott halálharczot, hanem különösen Krisztus' je-
gyesének, az egyháznak, úgymint a' törvényes hatalom' 
védfalának, a'rendes társadalom' mentőjének, a'keresztény 
hit és erkölcs'egyedüli növeldéjének,'s mint fajtalan tervei-
nek szemközt álló akadálynak is neki szegzé mérges nyi-
lait ; az álladalom' socialis viszonyainak alapjábani aláá-
sását, 's a' positiv religio' főigazságaibani megrenditését 
minden áron végrehajtani törekedvén ; ezzel Europa' civi-
lisatioját 's dicsőségét örök sirba döntendő, 's a' keresztény-
ség' álnok leplébe rejtett pogányság' fölséggé lett emelése 
után, romjai felett diadalt ülendő. Valóban Isten' irgalmas-
sága, hogy meg nem emésztettünk ! Különös hatású volt 
atyai szózatának azon része, mellyben a'kisértet' óraiban rá 
tornyosuló küzdelmek-, sebzett szivének ezek okozta ag-
godalmak-, 's alárendelt papságának a' hit 's törvényes 
fejedelem mellett kitartó 's azután tudomására jutott buz-
galmából merített enyhülésről tőn emlitést, mire a' jelen-
lévők' szemeiben örömkönyek csillogtanak. Ez alkalommal 
ő méltósága a' czélba vett, 's 1842. évben ünnepélyesen 
nyilvánított nagylelkű szándokát, miszerint évi jövedelme-
inek azon részét, melly mérsékelt kiadásain tul fenmara-
dand, Isten' dicsőségére, 's a' szükségben sinlődo emberi-
ség' fogyatkozásainak fedezésére minden év' utolsó napján 
feláldozandja, teljesítendő, noha az újonnan történt válto-
zások igényelte roppant összegű rögtöni kiadások, 's a' for-
radalom' bajnokinak barbár zsarolásai okozta érzékeny ká-
rosítás' következtében, a' bevétel' forrásai tetemesen lea-
padtak, a' nuilt évek' alapitványaihoz képest ugyan cse-
kély, de a' jelen körülményeket mérlegbe véve nevezetes 
összegről, t. i. öt ezer frtról rendelkező alapítványi okle-
velet az azt kezelendő főt. káptalannak nyújtott által; 
mellynek évi kamatja, a' pártütők elleni harezban megsé-
rült, vagy tagjaikbani csonkítás miatt élelmök' szerzésére 
képtelen, megyéjéből származott cs. k. katonák, vagy az 
elesettek' özvegyei, 's árván hagyott gyermekei, a' mennyi-
ben ezek a' püspöki árvaház' nevelési jótéteményeiben nem 
részesülhetnének, nyomor- 's ínségeinek enyhítésére fordí-
tandó. Hány jámbor sziv dobog, bány ügyefogyottak' iinája 
emelkedik egek felé kegyes élte-, napjainak hosszabbításá-
ért. e' főpapnak, ki nem magának él, hanem Istennek, em-
bertársainak ! — 

Nem mellőzhetjük itt el mélt. gr. Forgách Antal cs. k. 
kerületi főispán ur ő nagyságának, az árként elterjedt de-
moralisatio ejtette sebhelyek' gyógyítására, 's a' lankado-
zó vallásos élet' felélesztésére vonatkozó erélyes közre-
munkálását, 's valamint magas példája, ugy hatósága' kö-
rébeni bölcs intézkedései által egyházi tekintetben is szer-
zett kitűnő érdemeit ; úgymint, ki azon fenséges elvből in-
dulva ki, mikép csak istenfélő 's vallásukhoz rendithetle-



6 2 

nül ragaszkodó polgárokból álló nemzet képes, fejedelme 
iránti hűségét fentartani, 's az ezzel járó közjó' előmozdí-
tását eszközleni: nem csak a' közhivatalok' betöltésében 
kiterjeszté e' tárgyra különös figyelmét, hanem a' vallás' 
méltóságát 's kültiszteletét átalában helyreállítandó, az 
1757- , és 1799-dik évben kiadott intézvények'nyomán, 
vallása iránti fiúi mély tisztelete' jeléül, dec. 1-én egy a" 
vasár-, 'a ünnepnapok' szenteltetését tárgyazó rendeletet 
bocsátott k i , mellynek tartalmánál fogva, a' korunkban 
erkölcsileg romlásnak indult megyei hatóságok' időszaká-
ban elharapódzott visszaélések, 's az istentisztelettől kivált 
a' meghűlt lelkeket visszatartó csábeszközök' 'stb. szigorú 
megtiltása mellett, a' szülék, háziurak és gazdák hanyag 
cselédökért felelősekké tétetnek, érzékeny büntetés sza-
batván ki könnyelmű megszegőire. — E' nemes, hit sugallta 
fellépése által eszközleni szándokolván : miszerint kivált a' 
városokban olly gyakori botrányos példaadás megméte-
lyezte tudatlan nép' kötelmeire külsőlpg is figyelmeztetvén, 
az annyira szükséges egyházi oktatás' jótékony 's üdves 
hatását érezve, erkölcsileg épüljön, 's az ebből sarjadzó 
anyagi jóllét- 's megelégedettségben , melly az egyéni 's 
társadalmi testület' boldogságának alapja, részesüljön. 
Tartsa az ég ezen annyira látogatott hon' bajainak gyö-
keres orvoslására a' legczélszerübb irt fellelni, 's alkal-
mazni tudó nemes grófot ! —a—n— 

Spanyolország. 
Sevillából következőről tudósítanak : Ez úttal csak 

egy megható szertartásról akarok szólani, melly a' sevillai 
főegyházban Boldogasszony' fogantatásának octavája alatt 
folyton tartatott. E' szertartás bizonnyára egyetlen a' maga 
nemében, 's meg vagyok győződve, hogy annak rajzát ol-
vasóim örömmel veendik. Sehol a' világon nem lehet olly 
felséges és istenileg szép a' katholika vallás' szertartása, 
mint e' bámulandó gót épületben , melly nem kevesbé 
nagyszerű, és talán olly nagy, mint sz. Péter' temploma 
Romában, épitési modora (styl) egyszerűbb, mint a' maj-
landi kúpegyházé, a' kölni főtemplomnál tökéletesb, 's ter-
jedelmében komolyabb, és vallásos érzelmekre inkább ger-
jesztő, mint a' saint-denisi fejedelmi egyház. 

A' kincsek, mellyek ez alkalommal közszemléletre 
vannak kitéve, szinte mesének látszanak. Elég legyen meg-
említeni a' 15 láb átmérőjű urmutatót, melly a' főoltáron 
két, természetes nagyságú, 's tömör ezüstből készült, szo-
bor közt foglal helyet; továbbá a' szinte ezüst, és öt m e -
t e r (16 láb) magos szentségtartót, három láb vastagságú 
viasz-gyertyát, vállköpeny, kamóka, tunika 's egyéb ékes-
ségeket, mellyeknek kelméje a' sok arany és ezüst miatt 
alig látható. Ezekhez járul a 'bájoló zene, 's több óra liosz-
szat a' szentség előtt térdeplő híveknek sokasága ; mert 
nálunk az egyházakban székeket, és padokat használni 
nem szokás. 

Hajdan, III. Károly király, Spanyolországot a' szep-
lőtelenül fogantatott szűznek védelme alá helyezte. De-
cember' 7-ke tehát védszenti ünnep, 's e' napot a' sevillai 
főegyház olly pompával üli, mint Húsvét vagy Karácson' 
napját szokta megülni. E' napon a' papi ékességek, külö-
nös szabadalomnál fogva, kék szinüek : ez egyetlen egy-
szer használtatik a' kék szin az évben. A' nagy mise' szer-
tartásain kivül, mellyeket itten elszámlálni szükségtelen-
nek tartok, az esti imály (officium) mindig nagy számú 
idegeneket gyűjt az egyházba az ujdonszerü látvány' szem-
élésére, melly ebből áll : tiz ifjú tánezol a' szentség előtt 

az ajtatosságnak közepette ; az oltár körül két sorban és 
karban felállítva, különös bájzengedezésü éneket kezdenek, 
zenekar' kíséretében, melly mozdulataikat irányozza, és 
énekeiket támogatja. A' tágas egyház' falai közt komolyan, 
's mégis kecsesei, egyedül zengedező eme' gyermeki han-
gok, a' lélekre kimondhatlan vallásos benyomással vannak. 
Csakhamar az ének élénkebb lesz, a' hangszerek sebeseb-
ben és teljes erővel játszanak : e' perezben a' kis angyali cso-
port egyik térdére bocsátkozva,az oltáron jelenlevő Krisztus' 
teste előtt mélyen meghajol, 's ennek utána a' gyermekek 
kék tollal ékitett csinos föveggel takarván fejeiket, a' so-
rok újra alakulnak, gyors mozdulatot tesznek, 's ünnepé-
lyes léptekkel volt helyöket elfoglalják ; mintegy az ezután 
következő ajtatos figyelemre hiván fel a' nézőket. Nekem 
ugy tetszett, mintha az angyalokat látnám égből leszállani, 
hogy örökkévaló örömeiket velünk megoszszák. E' gyer-
mekeknek minden szava szűz Mária dicséretére van irá-
nyozva ; énekök az A v e - M a r i a-nak változatos ismét-
lése. 

A' bájos zene' irányadása után keresztbe lépdelnek, 
csoportoznak, hátrálnak, ismét előre lépnek, 's kellemes 
csoportozatokat alakítanak, minden zavar, rendetlenség 
nélkül, 's bámulandó egybehangzással. E' látványt szoro-
san véve nem lehet táneznak nevezni, mert tagemelések 
nélkül megy végbe, 's mégis kifejezésére alkalmasb sza-
vat nem találok, egyedül a' táncz nevezet alatt ismeretes. 
Egyszerre az első sorokba visszatérvén folyvást énekelnek, 
perezre megállapodnak, a' Maria nevet végbucsu gyanánt 
hangoztatják, 's a' gesztenye alakú esattogók (castagnette) 
ezüst hangjának kíséretében, ismét keresztlépéseket tesz-
nek, csoportoznak, az üdvezletet megteszik, és tovább men-
nek. Soha nem láttam a' csaltogókkali mindennapi játékot 
olly gyönyörűen alkalmaztatni : csak ha valaki e' játéknak 
tanuja volt, képzelheti magának, milly szabatossággal, báj-
jal, és öszhangzással lehet azzal élni. Mindez óranegyedig 
tart, 's u j térdhajtással végződik, miután az orgona' magas 
állványáról jövő felséges hang a' szeplőtlenül fogantatott 
Boldogasszony' dicséretének éneklésére hivja fel a' népet, 
melly tüstént felel, 's az egyházat anyanyelven, felváltva 
hangoztatott, bájteljes énekkel tölti be. Végre következik 
az áldás, a' „Giralda" egyház' minden harangjainak zú-
gása mellett, mellytől az épület, de maga a' város is meg-
rendül. 

Részemről, ez ünnepnek emléke kitörülhetlen marad 
lelkemben. Eszembe jutott, mint tánczoltak az izraeliták 
a' frigyszekrény előtt, 's későbben sz. Dávid, a' lelkét el-
árasztott örömtől, mint kivánt jó példával hatni népére. 
Némelly komorlelküek szentségtelenitést láthatnak ebben, 
vagy a' régi időknek nevetséges majmolását ; de a' valódi 
keresztény sziv nem találhat ebben egyebet, mint tárgyat 
az Ur' dicséretére, 's az ő szeretetének zálogát. *) 

Ennek megí té lé se természetesen az ösi m e g s z o k á s - , h a g y o m á n y -
t iszte let - , és az éghajlat szerint vál tozó képze lö tehetség — m e g 
ízléstől függ. Mi e' szertartással , legalább részünkről , s e h o g y 
sem tudnánk kibékülni . Bámulandó ebből is a' romai kath. e g y -
ház' b ö l c s e s é g e , mel lynek szertartási rendszere az egész v i lágra 
s z ó l v á n , va lóban ol lyan i s , h o g y a' vi lág' minden nemzete inek , 
az éghajlat' kü lönbsége n é l k ü l , m e g f e l e l , 's nincs abban mi is ) 

miben a' föld' bármellyik népe is megütközhetnék . Ez igazán 
azon h i tegységnek , a' mel ly Roma által őriztetik, l i turgicus 
k inyomata . Bámulandóbb lesz pedig m é g e' t é n y , ha e l g o n d o l -
juk , miszerint e' rendszer az e lső századokban történet i leg f e j -
l ő d v é n k i , az egye temiség ' j e l v é n y é t már akkor öltötte magára , 
midőn az e g y e s egyházak az ü ldözések alatt egymástó l e l s z ige -
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Két héttel előbb, ugyanezen főegyházban más nemű 
ünnepély tartatott, a" mőrok' Sevillából 1248-ban történt 
kiűzetésének évfordulati napja. III. szent Ferdinand, kas-
tiliai király, Spanyolország nagyobb része felszabaditója' 
gazdag koporsójával együtt, itten őriztetik a' korona is, 
mellyet ő ünnepélyek' alkalmával viselni szokott volt. Mont-
pensier herczeg, neje-, az infansnőtől kisértetve, e' koronát 
pompás menetben, mellyet számos papság diszitett, az 
egyházban körülhordozá. 

Vegyesek. 
A' legújabb összeírás szerint van Bécsben 's külváro-

saiban, valamint a' rendőri kerületéhez tartozó, a' sorom-
pókon kivüli, helységekben 477,846 lakos, kik közül 
16,958 külföldi. Vallásra nézve kath. 458,162 ; protes-
táns 8173 ; zsidó 10,670 ; görög és török 841. E' népesség 
13,772 házban lakik. Magában a' bel- és külvárosokban 
van 383,095 lakos, és pedig 368,064 bel- 's 15,031 kül-
földi: vallás szerint 365,927 katholikus; 6734 protestáns; 
9627 zsidó ; 's 807 görög és mohamedán. Összehasonlít-
ván ezen összeírást az 1846-kival, 24,885 főnyi fogyat-
kozást találunk, mellyet a' politikai események, és a' mult 
két évben erősen dühöngő járványok (cholera és hagy-
máz) okoztak. A' város és külvárosok' népessége 8903 
házat foglal cl. A' házak' száma 1846 óta 170-nel szapo-
rodott. 

Francziaországban az italadó, minden adónemek 
közt a' legüdvesebbik, melly az 1849-diki május' 19-diki 
czikk szerint 1850-ben,január'elejével megszüntetendő lett 
volna, az 1850-dik egész évre füntartatik. Nagy hatást 
gyakorolt e' tárgy körül ismét Montalembert' beszéde. 

Mint e' lapnak olvasói tudják, Falloux' oktatásügyi 
törvényjavaslata az álladalmi tanács' elébe lön utasítva, 
melly azt jelenleg átvisgálva, később az országgyűlés' elé-
be terjesztendi. A' kormány azalatt némelly ideiglenes 
rendszabályokat alkalmaz ; eddigelé nevezetesen a' gyűlö-
letes tanulmányi bizonyítványt, mellyet a' tanárjelölt a' 
tanári visga' letétele előtt előmutatni köteleztetett, 's igy 
az álladalmi iskolákbani tanulásra szoríttatott, eltörölte. 
Később a' tanári elmozdithatlanságnak, melly a' tanárok 
közt létező számos socialistáknak és megromlott gondolko-
zásuaknak védpaizsul szolgált, vetett véget. Legközelebb 
eziránt a' minister (Parieu) törvényjavaslatot hozott a' 
gyűlésbe, mellynek azon oknál fogva, mivel a' tanár' he-
lyettesítését a' departamentek' praefectusaira bizva, általa 
egyszersmind a' jövendőre fölállitni szándéklott kinevezési 
elv és modor is állapíttatnék meg, a' legitimisták ellensze-
gültek, 's igy az indítvány' sürgősvolta kétségbevonatván, 
szavazás' alkalvával (jan. 3-kán) mellette 312-, ellene 
ugyanannyian nyilatkoztak. Mivel pedig a' voksok' illye-
tén megoszlásakor a' praesidensnek a' mostani alkotmány 
szerint nincs eldöntő szavazati joga : az indítvány' tár-
gyalása elmaradandott, ha némelly tagok a' voksok' meg-
hamisítása ellen panaszt nem emelnek. Jan. 8-kán tehát 
ez ügy ismét szőnyegre került. Vita közben a' tanitók több 

te lve , csak g y é r e n közlekedhettek , 's az újvilág, tartományai -
va l , egé szen ismeretlen vol t . Valljon vakese t munkája v o l t - e 
ez ; a v a g y nem inkább az öntudatba f ü l v e t t , abban élt é s azt 
mozgatta azon e szméé , h o g y Roma a' keresz tény e g y s é g n e k v i -
lágra szóló központja , mel lynek az e g y s é g e t tehát szertartási lag 
is kinyomni k e l l e n e . S z e r k . 

oldalról vádoltattak, miszerint socialisticus propagandát 
képeznek ; mit az oktatásügyi minister is megerősített, 
előad van, miszerint tizenegy átalános álladalmi főügyész 
hivatalos jelentést tett volna eziránt. Erre a' törvényjavas-
lat' egyes czikkelyeibeni tárgyalása 352 szóval 268 ellen 
lőn elhatározva. A' törvényjavaslat szerint a" tanitók' el-
mozdithatlansága megszűnik ; a' tanitók a' praefectus alá 
helyeztetnek, ki azokat a' világi elemi-iskolatanárok és a' 
tanitó szerzetes rendek' tagjai közül nevezi. Igy tehát ezen 
egy, talán legfontosabb pontban az egyetem' mindenható-
sága meg van törve, habár másrészről az összes társada-
lom, egyház, község, család' igényei még nincsenek is ki-
elégítve. 

Roma. A' dögmirigy' megszűnése, melly VII. Sándor 
alatt a' keresztény világ' fővárosát sanyargatta, a' szent 
szűz' különös pártfogásának tulajdoníttatott ; a' romai ta-
nács, hálája' jeléül, templom' építésére kötelezte magát, 
mellyben a' szent Galla' kápolnájában tisztelt, és mint 
hogy ez a' szomszéd porticus mellett állott, i n p o r t i c u 
név alatt ismeretes kép fogna fölfüggesztetni. Ezen kivül 
azt fogadta, hogy minden évben a' szent szűz' szeplőtelen 
fogantatásának ünnepén a' tanács e' templomban fog misét 
hallgatni, és egy ezüst kelyhet kis tányérjával és négy 
szál viaszgyertyát fölajánlani. Ezen határozat IX. Kele-
men által helybenhagyatott, és 1669-ben nov. 29-kén tar-
tott köztanácsülésben egyhangúlag megszentesittetett. Mi-
óta XIV. Benedek a' szent Szűz' szeplőtelen fogantatásá-
nak napjára a' pápai kápolnát rendelte a' tanács' megjele-
nési helyéül, a' fogadás' beteljesítése lelkismeretesen meg-
tartatott. Az ideiglenes bizottság ez évben is megfelelt 
ezen kötelességének. Vegye a' hatalmas Szűz napjainkban 
is oltalma alá a' romai népet, miként apáit oltalmazta! 

Roma. Dec. 12. B. Szűz Mária szeplőtelen foganta-
tása' ünnepén Nápoly' őrsége, melly e' pillanatban 30,000-
re rug, táborba szokott szállani, ott a' szent miseáldozaton 
jelen leendő Ez évben a' szokott ünnepély különös disz-
szel ment végbe. Az egész őrség a' nagy ,Piazza reale'-n 
gyűlt össze, hanem minden fegyvernemből egy osztag kül-
detett ki a' ,S. Francesco di Paola' basilikájába. A' király, 
a' királynő egész királyi családjával, a' bibomokok' testü-
lete, valamint a' Nápolyban 's a' szent-széknél hitelvénye-
zett diplomaták, a' templomban várták ő szentségét, ki 
10-kor Portiéiból megérkezett. Az udvar' élén a' küllép-
csőzet' kezdeténél a' király fogadta őt: mindnyájan lábát, 
azután kezét csókolák meg. Ő szentsége a' pápa azután az 
ünnepi szent misét elmondva, még egy másikon is jelen 
volt. Az isteni-tisztelet' bevégzése után ő szentsége pluvi-
alében 's fején a' hármas koronával az egyház' pompásan 
diszitett erkélyére lépett, megáldotta az alant térdelő őr-
séget 's lobogóikat, és innen Portiéiba visszatért. A' király-
később az összes csapatokat kastélya' főkapuja előtt, hol 
ő Baraguay d' Hilliers tábornokkal megállott, ellépdeltette. 
A' franczia hódító hadcsapatok Romában házi kényelmeik' 
elrendezését olly nagy mértékben űzik, mintha itteni tar-
tózkodásuk több évre terjedne. Naponkint jőnek Marseille-
és Toulonból olly kereskedők és üzérek, a' minőket egy 
hadtábor magához csalogatni szokott. Nem kevés hiteles-
séggel beszélnek ujabb hajóra-szállásról Marseiileben, 
melly által 18,000-nyi legénység szállíttatnék Civitave-
chiába. Nápolyból Scierra-Colonna-Barberini berezegi csa-
lád megint visszatért hozzánk. Ó szentségének több liázi-
szolgái is megérkeztek Portiéiból. A' szerzetes papság nagy 
vesztességet szeenvedett. Szent Pál' conventjében Bologna 
mellett mult hó' 22-kén meghalt Giovanni di Capistrano, a' 
reformált Observantesek' generalis ministere : vallásos 
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erény, Istennek szentelt élet és hittudományi ismeretek ál-
tal példaképe volt rendének.— Decemberhó'5- én nem mesz-
sze Rietitól hamis pénzverők' nagy csapatja fogatott el. 
Ezek scudik-, húszasok-, zechinik- és más pénznemeket 
vertek, mellyek nagy számban még Romába is becsempész-
tettek, és itt még most is kerengnek. — A' franczia had-
járati csapatok' parancsnoka tegnap érkezett meg Portiéi-
ból. A' hivatalos romai lap még tegnap este számosak' 
csudálkozására arról tudósít, hogy ő kettős minőségében, 
mint főhadi parancsnok és Francziaországnak felhatalma-
zott ministere, ő szentsége által mégis elismertetett légyen. 
Lambruschini bibornoknak tulajdoníttatik legnagyobb részt 
az e' miatt fenforgott nehézségek' elhárítása. Ó szentségé-
nek visszatérése a' szállangó hírek' következtében ma 
megint igen közelievőnek mondatik. 

S c h w e i z czimii lapban olvassuk : ,Az, mit a' C e n -
s u r a Porrentruy' lapjában mondott, igazolólag a' népsze-
rűtlen és gyűlöletes eljárást legalább azon szerzetes nők' 
irányában, mellyek ezen város' kórházában teljesitik szol-
gálatukat, legkevesbbé sem csillapította le a' fölháborodott 
elméket. Senki sem tudja megfogni ezen indulatosságot a' 
szegény nők' ellenében, kiknek, nem sokkal ez előtt, párt-
fogás és oltalom igértetett. A' szövetséges alkotmány, 
mellyre a' szeretet' leányinak ellenében, kik közbevetőleg 
mondva, mi viszonyban sem állanak a' jezuitákkal, hivat-
koznak, nem rendel illyen kegyetlenségeket ; ezen hivatko-
zás nevetséges- és agyrémesnek találtatott még a' stockma-
rienne-i párt' emberei által is. Valljon a' szeretet' leányai 
nem szolgálnak-e Pourtalés' kórházában már négy év 
óta ? Nem léteznek-e ezen szerzetesnők Genfben és másutt 
is ? Kivántatott-e ezen kantonokban az ő kiüzetésök ? Tel-
jességgel nem. És mégis a' kantoni, sőt még a' szövetséges 
alkotmány' egyik czikke megé is bújnak, igazolandók egy 
önkényből származó cselekvényt, mellynek indokai a' meg-
vallottaknál egészen mások ! . . 

D'Arcy kastélyban, közel Marcignyhez egy hajbor-
zasztó drama játszatott le, melly méltó arra, hogy a' leg-
utáltabb gonosztettek' évkönyveiben az utóvilág' borzadá-
saul följegyeztessék. St— C. urnák, e' lak' tulajdonosá-
nak, egyetlen reményteljes kilencz éves fia volt. Szépsége-, 
szeretetreméltó jelleme-, gyors felfogásánál fogva e' fiu 
volt szüleinek büszkesége, öröme és szerelme ; gazdagsá-
guk kétszeresen tevé kedvessé előttük nevök és vagyonuk' 
örökösét. A' végből, hogy gyermeköket mindig szemeik 
előtt tarthassák, egy tanitőt fogadtak számára, kinek mély 
és változatos tudományossága őket fiókra nézve a' tudo-
mányokbani előhaladás' nagy reményeivel kecsegteté. A' 
gyermek szerette tanítóját, és sok hasznot húzott leczkéi-
ből. Szerdán, dec. 12-kén, a' gyermek elvált anyjától, val-
lomása szerint, egy föladott téteményt lemásolandó. Három 
órakor megcsendül az ebéd'harangja ; St— C. asszonyság, 
ki e' napon maga volt honn, nem látván lejönni sem gyer-
mekét, sem a' tanitót, mind a' kettő után küld. De milly 
látványt mutat a' tanterem ! a' szerencsétlen gyermek a' 
padolaton halva feküdt, és a' tanitó saját vérében fetren-
gett ! . . . A' gonosztevő nyakát metszette meg magának, 
miután növendékét egy fahasábbal agyonverte ! Nehéz 
képzelnünk a' szerencsétlen anya- 's rá estve a' fia' számára 
újévi ajándékokkal megrakott 's hazatért atyának kétség-
beesését. Ezt leirni lehetlen . . . E' gyilkosság épen nem 
eredménye valamelly esetleges elragadtatásnak ; az meg-
fontolás után történt. A' szörnyeteg ugyanis a' kastély 
urai' megelőzésének tárgya volt, és minden szempillantat-
ban hálájok' jeleiben részesült. Három tiszteletreméltó csa-

lád' bizonyitványiVal birt, hol mindenütt egy vagy két 
évig tanított ; csupán csak némi különczködés és kedély-
izgatottság jellemezte ót. Valószínű, hogy ezen emberben 
korunk' gonosz szenvedélyei dúltak, és sátáni irigység-, 
kegyura' jólléte iránti dühöngő gyűlöletnek martalékul es-
ve, és alárendelt szerepét és életét megunva, onnani tá-
voztában, lehető legnyomorultabbá kivánta pokoli félté-
kenységének e' tárgyait tenni. 

K o b l e n z . A' porosz herczeg' legközelebbi itt léte' 
alkalmával ezeket mondá szemrehányólag a' nála tisztel-
gő lelkipásztorkodó papságnak : ,A' mostani nemzedék te-
tőtől talpig megromlott, kell hogy egy uj és jobb nevel-
tessék föl, és ez a' papság' föladata ; az iskolamesterek 
okai az egész bajnak, néhány pap is nagyon hibázott, en-
nek ezentúl meg kell változnia . . Poroszhon' kath. lap-
jaiban a' herczeg' ezen dorgáló szavai érdemlett szánako-
zásban részesülnek. A' boldogult király, valamint a' ha-
sonlólag boldogult altensteini Stein minister ur is, minden 
követ megmozdítottak, hogy a' papságnak jogát az iskola-
mesterek' választásában a' rajnai tartományokban szűkebb 
körre szorítsák, sőt a' püspököket a' hitbeli tanintézetekre 
való befolyásuktól is megfosztani igyekeztek ; ők mindent 
igazgatni és kinevezni, mindenre befolyást tudtak gyako-
rolni, és most egyszerre a' porosz herczeg mennydörögni 
kezd a' szegény koblenzi lelkipásztorkodó papság ellen, 
melly mennydörgése berlini kastélya' kápolnájában, fölsé-
ges ősei' ravataljainál illendő ugyan nem, de minden esetre 
sokkal inkább helyén leendett. Hogyha az iskolamesterek 
egyedüli okai az egész bajnak : ugy a' bűn' egy része a ' 
szeretetreméltó ministerek-, iskolatanácsnokok- és tannö-
veldei igazgatókra esik. Uraim, nem ti magatok fontátok-e 
az ostort ? Miért panaszkodtok tehát, midőn az fejetek fö-
lött suhog ? Vagy az iskolamesterek az ős Poroszhonban, 
Mark- és Brandenburgban talán jobbak a' rajnavidékiek-
nél ? És miért nem tétetnek a' tanszékek' férfiainak Berlin-
és Halléban hasonló bókok ? Miért kell épen a' rajnai tar-
tománynak a' fenséges haragkifakadások' villámhárító-
jául szolgálniok ? . . . 

A' nehézségek, mellyekkel Spanyolhonban a' papság' 
ügyeinek végszabályozása találkozik, még távol sincsenek 
elhárítva. Ugy látszik, hogy az apostoli nuncius az el nem 
adott javak' visszaadatását, az elkobzottak' kárpótlását, és 
végtére egy a' kormánytól egészen független finantialis ál-
lást követel. Ezen követelések tulzottakul tűnnek föl a' 
jelen kormány előtt, melly azok' kielégitésétől vonakodik. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' Ilaynau-alapra : Nagyontisztelendő Ellenbacher 
István csömöri plébános ur 3 frtot p. p. 

( T u d ó s í t á s . ) Többrendü kérdezősködésre vála-
laszul, a' „Jó 's olcsó könyvkiadó társulat"-nak t. cz. tag-
jai a' következőkről értesíttetnek. Miután a' lefolyt két év' 
viharai a' társulatot üdves munkássága' kifejtésében aka-
dályozták : a ' társulat jelen évben, azaz 1850-ben kezdi 
meg az alapszabályok szerinti pályafutását. Azon t. cz. 
tagoknak, kik első évi részvény-részleteiket lefizették, az 
a' folyó évbe fog betudatni ; azon tagoknak pedig, kik le-
fizetett részleteikről nyugtatványt nem kaptak, a' nem so-
kára megjelenendő társulati névkönyv fog nyugtatvány 
gyanánt szolgálni. Pest, januar' 14-én, 1850. 

Blümelhuber Ferencz, titoknok. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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Budapesten, jan. 20. 1850. Másodévi folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az előf izetési dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p 
Előfizethetni minden pos tah iva ta lná l , Pesten a' szerkesz tőségné l (Jtízseftér , 2 2 2 . s z . ) é s Hartleben K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : A' primas' ő herczegségének érsekmegyei hivcihc.z intézett pásztori levele, 
házi tudósítások. — Vegyesek. 

A' papneveldékről. — Egy-

A' primás' ö h e r c z e g s é g é n e k é r s e k m e g y e i 

h í v e i h e z intézet t pásztori l e v e l e . 

Rövid üdvezlet után, megérintve a' szerencsétlen 
forradalom okozta sebek fölötti fá jda lmát , ő herczeg-
sége kijelenti, miszerint ,sirni ezek fölött lehet sokat 
és keservesen; de ez nem elég: egy szükséges, tudnil-
lik meggyőződni, hogy a' szomorú jelen inul tunk'vét-
keinek következménye, 's hogy a' megismerés, meg-
gyónás első feltétele a' megjobbulásnak és jobblétnek. ' 
Ezután vétségeink' során röviden keresztül futva, 
folytatólag a' bujtogatok ellen fordul , megtámadva a' 
forradalmi elvet , semmivé téve ámitási fogásaikat, 
mellyek szerint a' népnek a' törvények' felforgatásá-
ból átalános jóllétet, szabadságot, fölvilágosodást Ígér-
nek, — 's végre magas szónoklati emelkedéssel róva 
meg a' vakmerő ujitókat , kik a' régi intézmé-
nyek- , szokások- és törvényeket csak azért t ipor-
ják sárba , hogy ezekért , mint rossz ál lapotokért , a' 
kath. egyházat felelőssé tegyék, 's ez által az irántai 
hitet , bizodalmat, szeretetet megrendítve, bukását mi-
nél előbb eszközöljék. 

,Tudom' — igy szól ő herczegsége — ,bogy a' 
tulajdonkép gonosz és pártütő ember az országban 
kevés; hogy a' legnagyobb rész csalfa ígéretek, hamis 
előadások, hazugságok 's más alávaló eszközök által 
csábittatott el ; tudom, milliókra ment azok' száma, kik 
az erőszakoskodók' fölségsértő lépéseiket szivökben 
gyűlölték , de le lévén fegyverezve erős karral meg 
nem támadhatták ; tudom végre, miszerint voltak nagy 
számmal, kik ajtatos leikökben az elhatalmasodott go-
noszság és történő istentelenségek fölött följajdulva, 
az Urnák oltárához, a' fölfeszitett Jézushoz, a' keresz-
tények' segedelméhez , Mária Isten' anyjához siettek, 
vagy legalább zárt ajtónál, titokban kiáltoztak : ,Uram 

szabadíts meg , mert elveszünk ! Ragadj ki ellensége-
ink 's üldözőink' kezeiből , vidám arczczal tekints 
egyszer szolgáidra, hogy piruljanak meg a ' gonoszok, 
's némuljanak meg a' hazug a jkak , kik az igaz ellen 
gonoszul 's megvetéssel szólnak.' #) De épen ezt tud-
va és látva nem tartóztathatom magamat , hogy most 
a' vallás' gyógyító és vigasztaló érzelmeivel először 
közeledvén felétek, azon felelősségemnél fogva, rnely-
íyel leikeitekért az Isten' Ítélőszéke előtt tartozom, ne 
figyelmeztesselek komolyan az igazságban és minden 
béketűrésben, hogy a' múltnak képe jövőre példátok 
legyen, "'s emlékezzetek meg, miszerint kevés kovász 
az egész tésztát megposhasztja, 's kevés gonosz ember 
egész országokat és nemzeteket megront. Azért lássá-
tok, hogy jövőben, (hacsakugyan, mintnem kételkedem, 
békességet akartok,) hogyan és kinek higyjetek ; jól 
megjegyezvén, mit sz. János mond, írva : ,Szerelme-
sim ne higyjetek minden léleknek, hanem megpróbál-
játok a' lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis 
próféták jöttek e' világra. ' *2) 

Iszonyú betegsége korunknak a' könnyen-hivő-
ség és megnyugvás mindabban, mi az Ur Jézus Krisz-
tus' tanítása ellen van. Fájdalom ! az emberek mohón 
kapnak minden szóval vagy írással előadott hazugsá-
gon, rágalmon, csalfa áll í táson, csak Krisztus és az ő 
szeplőtelen jegyese, az anyaszentegyház ellen bizonyít-
sanak. Ellenben a' jó tanításra nehezek és restek, 
mintha félnének az igazságtól, nehogy tetteiket rosz-
szal ja , vagy a' kedvelt vétkes hajlamok' megzabolá-
zását, a' béketűrést, önmegtagadást követelje. Jele ez 
Keresztények ! a' megromlott szívnek , melly a' neki 
olly nehézzé vált hittől szabadulni siet , 's azért 
kapkod minden hiábavalóságokon, keres a ' fülnek hí-
zelgő mestereket, nem választja meg a' szellemeket, 
hajlandóbb követni a' tágas u t a t , melly a' romlásra 

*) A' pásztori levél három, tudnillik magyar, tót és né-
met nyelven küldetik szét. Szerk. 
I. Félév. 

*) Zsolt. 30, ltí. 
* a ) I. János 4, 1. 
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vezet, 's igy hányattat ik az élet' tengerén a' tanítás-
nak minden szelétől. Vétkök nein vo lna , ha az Isten, 
minekutána négy ezer éveken keresztül a 'p rófé ták ál-
tal szólott, végtére az idők' teljében egyetlen-egy Fia , 
Krisztus Jézus által nem szólalt volna meg. De miu-
tán ő, a' világ' világossága, minden vigasztalás' kú t -
feje, minden jónak eredete . minden szépnek tökély-
példánya, minden boldogságnak k incs tára , leeresz-
kedvén mennyből a' fö ldre , lehozta onnan felül-
ről a' t iszta igazságoknak összegét, azt számtalan 
csudák és jövendölések által csalhatatlannak és iste-
ninek bebizonyi tot ta , 's annak hirdetésére és a' vi-
lág' végezetéig leendő megőrzésére az igazság' oszlo-
pát és erősségét, az annyi martyrok' vérétől áztatott, 
annyi nagy hitvallók és nemes szüzektől megdicsőített, 
annyi tudósok és tanítók által meggazdagitot t , 's 1 8 
századokon keresztül annyi ellenséges vihar- és szen-
vedélyeken diadalmasan győzedelmeskedett anyaszent-
egyházat alapította, megvallom, rájok illenek a' szent-
irás' igéi : . J a j néked Korozain, j a j néked Bethsaida, 
mert ha Tyrusban és Sidonban lettek volna a' csudák, 
mellyek tibennetek le t tek , régen szőrzsákban és h a -
muban tar tot tak volna poenitentiát. Mindazáltal mon-
dom nektek : Tyrus - és Sidonnak könnyebben leszen 
dolga az ítélet' napján mint nektek. ' *3) 

,Szerelinesim ! Már annakelőtte , de különösen 
egy pár évtizedtől számosabban, 's a' forradalom alatt 
csoportosan megfordultak köztetek a' hazug mesterek, 
tanokat hirdetvén nektek, mellyek a' mi Urunk Jézus 
Krisztus által tanított igazságokkal ellenkeznek, mely-
lyek a' hitet lerontják, a' társadalmi rendet fölforgat-
j ák , az embereket elégiiletlenekké, i r igyekké , bosszú-
ál lókká, féktelenekké, ellenszegülésre hajlandókká, 
minden tekintélynek megvetőivé tesz ik , 's ekként a' 
földet az előidézett és folytonosan ápolt lázadások, 
vérengzések, testvérgyilkosságok 's háborúk által va-
lóságos pokollá a lko t j ák ; ezek a z o k , kik szent Pá l 
szerint : elhivalkodának képzelődéseikben, és megho-
mályosodék balgatag szivök, magokat bölcseknek mond-
ván, bolondokká, a' szónak szoros értelmében gono-
szokká let tek.*4) Ők hozzátok közeledtek , barátság-
tokat keresték, ígérve dolgokat , mellyeket megadni, 
vagy teljesíteni, nem áll ember' hatalmában. Ok, hogy 
elcsábítsanak, anyagi érdekekkel édesgettek az Isten' 
szava, a' liit' igéje és kötelességei e l len, ellenére an-
nak, a' mi írva van : ,Elmúlik e' világ' a lak ja , de az 
Isten' igéje megmarad örökké' *5) ; ők az istentelenek 
mondották nektek, hogy a' tökéletes jóllét, boldogság 
már itt e' földön az ember' rendeltetése; ha tehát az 
ember nyomorúsággal küzd, ha ő szegény és elhagya-

* 3 ) Máté 11, 21. 
Rom. I , 22. 

* à ) 1. Kor. 7, 31. — 1. Pét. 1, 25. 

tott , annak oka egyedül csak a' rossz törvényekben 
rejlik. Félre tehát (kiáltoztak) a' zsarnoki törvények-
kel. Félre az elöljárókkal, kik azokat kezelik. Zsarno-
kok ők, kiket el kell űzni. ha máskép nem megy, 
fegyveres kézzel is ! Félre a' hittel, mellynek nevében 
ama' törvények és elöljárók' i rányában az engedelmes-
ség követeltetik. A' zsarnokság, e lnyomás, szolgaság' 
eszköze az, mellytől a' szabaddá lenni kivánó ember-
nek menekülnie kell. ' 

,Igy szólottak ők nektek folytonosan, 's késza-
karva elfelejtették a' földnek az eredeti biin után Isten 
által kiszabott tö rvényé t , melly szerint az boj tor jánt 
és bozótot terem , és az ember arczája' verejtékével 
kénytelen keresni kenyerét* 6 ) . E l fe le j t e t t ék , hogy a' 
fájdalom a : bűnnek zsoldja , érdem a' mennyre és 
erényiskola, mellynek bizonyos összege köztünk, bá r -
mit tegyünk, mindég otthonos lesz, épen azé r t , mivel 
mindig szükséges lesz a' bünt büntetni , a' mennyei 
boldogságot k iérdemfeni , és az embert az erényben 
gyakoroltatni. Elfe le j te t ték, hogy maga az Istenlia, 
minket a' bűntől megszabadítandó, lejövén a 'mennyből 
a' földre,szegény volt, istálóban született, nem bír t anv-
ny iva l , hogy lett volna he lye , hova fejét lehajtsa, 
végre legiszonyúbb kinlialált szenvedett , és mégis en-
gedelmes maradott mind vég ig ; midőn kínjainak elő-
képzeletében vért verejtékeze. nem kelt. nem támadott, 
nem zendült föl akár az isteni akár a 'polgár i törvények 
ellen, hanem akara t já t az Isten' akara t ja alá rendelve, 
kérte, az Atyát mondván : , A t y á m ! ha lehetséges, 
múljék el a' pohár én tőlem, lia pedig n e m , legyen a' 
te a k a r a t o d ; ' * ' ) midőn igazságtalanul eli tél tetett ,nem 
azt mondotta, hogy a' hatalom ellen föl kellene támad-
ni, és fegyvert ragadni, hanem a' kardot lmzó Péter t 
megdorgálá . Pi lá tusnak pedig mondá : ,Nem volna 
semmi hatalmad ellenem, ha neked onnan felülről nem 
adatott volna ' .* 8 ) El fe le j te t ték , hogy az apostol , ki 
magáról i r ja : ,Zsidók ők, én i s ; izraeliták ők , én i s ; 
Abraham' magva ők, én is ; Krisztus ' szolgái ő k , én 
inkább ; igen sok munkákban, a' tömlöczökbeu gyak-
rabban , a' halálokban gyakorta. A ' zsidóktól ötször 
egy híján negyven csapást ve t t em, háromszor veret-
tettem meg vesszőkkel, egyszer megköveztettem, há-
romszor hajótörést szenvedtem, éjjel és nappal a' ten-
ger' mélységében voltam, utonjárásokban gyakorta, 
folyóvizek' veszedelmeiben, tolvajok' veszedelmeiben, 
veszedelmekben a' nemzetem miatt, veszedelmekben a' 
pogányok miatt , veszedelmekben a' városban, a' pusz-
tákban, a' tengeren, a' hamis atyafiak közöt t ; sok vi-
gyázásokban, éhségben és szomjúságban, sok böjtölé-
sekben, hidegben és mezítelenségben'*°) ; elfelejtet-

* 6 ) Moyz. 1. 3, 17. 
*T) Máté. 26, 39. 
*8) Ján. 19, 11. 

Kor. II. 11, 2 2 - 2 7 . 
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ték, mondám, hogy az apostol, ki mindezeket magá-
ról irta, nem az ellentállásban dicsekedett, hanem di-
csekedett erőtlenségében és az Ur .Jézus Krisztusban, 
kiért ezeket szenvedte ; hogy ő nem arra intette a' 
romaiakat, miszerint üldözőik ellen fegyverre kelje-
nek, hanem inté inkább őket, miszer int ,minden lélek 
alája vettessék a' fölső hatalmasságoknak ; mert nin-
csen hatalmasság, hanem az Istentől ; a' mellyek pe-
dig vannak az Istentől rendeltettek. Azért a' ki elle-
ne áll a' hatalmasságnak, az Isten' rendelésének áll 
ellene, a' kik pedig ellenállának, azok magoknak ká r -
hozatot szereznek. Azért ' , szól tovább, ,szükség, hogy 
engedelmesek legyetek, nem csak a' büntetésért, hanem 
a' lelkismeretért is. Adjátok meg azért mindennek, a" 
mivel tartoztok ; a' kinek adóval, adót ; a' kinek vám-
mal, vámot ; a' kinek félelemmel, félelmet ; a' kinek 
tisztelettel, tiszteletet'. * '") Elfelejtették, hogy az első 
keresztények, kikről ugyanazon apostol i r j a , ,hogy 
csufolásokat és veréseket szenvedtek, annak fölötte 
fogságokat és tömlöczöket, megköveztettek, elvagdal-
t a l a k , karddal megölettetvén meghaltak ; szűkölköd-
vén, szorongattatván, nyomorgattatván, kikre nem 
volt méltó a' világ' * 1 1 ) ; hogy azon keresztények, 
kikről ekkép szól Justinus martyr : .Kik egykoron 
fajtalanságban gyönyörködtünk, most szeplőtelen tisz-
taságot szeretünk ; kik bübájoló mesterségeket gyako-
roltunk, most az egy és jó Istennek szenteljük éltün-
ke t ; kik a' földi kincseket és pénzt mindeneknél na-
gyobbra becsültük, most azt i s , mivel b i runk , közös 
tárba teszszük, 's a' szükölködőkkel megosztjuk ; kik 
azelőtt egymás között háborúskodtunk, 's azokkal, kik 
velünk egy sorsnak nem valának, közös tűzhelyről 
enni vonakodtunk, most, midőn Krisztus megjelent, 
egy asztalnál ülünk,és ellenségeinkért imádkozunk'; * ia) 
hogy végre azon keresztények, kiket minden századok, 
még ellenfeleink is, ugy állítanak előnkbe, mint min-
den mennyei tökély' előpéldányait, szenvedvén és ül-
döztetvén , sem nem zenebonáskodtak, sem nem hábo-
rúskodtak, sem zendüléseket nem csináltak. Halljátok 
T e r t u l l i á n t a 'kereszténység ' 2-d ik századából: 
,Hányszor' úgymond ezen írd,szólván a'pogánv hatósá-
gokhoz, ,hányszor nem kegyetlenkedtek ti a' kereszté-
nyeken, majd hajlamotokat követve, majd törvényeitek-
nek engedelmeskedve ? Hányszor nem rohan meg az 
ellenséges nép kövekkel és gyújtogatásokkal? Még 
halottjainknak sem kegyelmeznek, hogy őket sír jaik-
ból ki ne rántsák, össze ne vagdalják, meg ne tépjék. 
Es mégis tőlünk, az igy egész a' halálig kinzottaktól, 
e' méltatlanságért milly szolgálatot kaptatok cserébe? 
miután bőséggel szerezhetnénk bosszút, ha rosszat 
rosszal megtorlani nálunk szabad lenne. . . . IIa mint 

nyilt ellenség és nem mint alattomos bosszúálló is föl 
akarnánk ellenetek lépni, hiányában lennénk-e a' se-
regeknek ? Melly harczra nem lennénk alkalmasok 's 
készek, kik illy örömest hagyjuk magunkat megölni, 
ha ezen fegyelem mellett", (érti a' keresztény vallást) 
,nem inkább szabad lenne megölettetni, mint megöl-
n i ' . * ' 3 ) És ismét : ,Mi a 'császár ' üdveért az Istenhez 
fohászkodunk, kívánva neki hosszú életet , biztos or-
száglást, erős sereget, hü senatust, jámbor népe t , bé-
kés v i l ágo t ' .* 1 4 ) Hasonlóul szól sz. Ambrus atya az 
5 -d ik században : .Kényszeríttetvén, ellenállani nem 
tudok. Szenvedhetek, s i rhatok, nyöghetek, . . . más-
ként ellenállanom sem nem lehet , sem nem szabad. 
Az Istenlia vámot fizetett, nagy példa ! melly által a' 
keresztények arra taníttatnak, hogy magasabb hatal-
masságoknak kell engedelmeskedniek. nehogy valaki 
azt higyje, hogy a' király' törvényét megszegnie sza-
bad'. * l j ) Hlyen volt Krisztus , illyenek voltak az a -
postolok, illyenek az első keresztények! A' legkínzóbb 
üldözéseket békében elszenvedték ők ; nem csak hogy 
kitűnjék, miszerint az e rő , melly legyőzte a' világot, 
a' mi hitünk ; hanem egyszersmind hogy ezen legvég-
sőbb nyomatásnak állapotjából következtetni lehessen, 
mint kell a* királynak engedelmeskedni . és hogy a' 
ki másként cselekszik, menthetetlen legyen.' 

,Igy lévén ezek, szerelmesim ! valljon a' szen-
vedő és engedelmeskedő Krisztusnak példája , valljon 
az üldözött apostolok' magas szelleme, valljon az el-
ső keresztények, a' ti apái tok ' t i sz ta erényei, mely-
lyeket számukra az élet' könyvébe belejegyzett az ur, 
's mellyek minket csak bámulat ra ragadnak, valljon 
(mondám) mindezek, előttetek, a' ti keresztény szive-
tek előtt , kevesebbet nyomnának azon csalfa és ha-
zug próféták, azon hit nélküli istentagadók' Ígéretei-
nél, mellyek csak arra voltak szánva, hogy titeket el-
ámítván, ti az ő uraságukért , hiúságukért , dicsősé-
gökért agyonveressétek magatokat , égessétek föl há-
zai tokat , áldozzátok föl magzat ja i tokat? Ali szerel-
mesim ! Emlékezzetek meg , hogy nincsen jóllét, ha-
nem az , inellyre az áldás onnan fölülről harma-
toz , és nincs áldás a' zenebonáskodón. ellenszegülőn, 
engedetlenen, igazságtalanon ! Hogy átkozott azon 
ember, ki emberben bizik ! hogy nincsen szabadság, 
hanem a' jóra ! nincsen egyenlőség, hanem a' feszület 
előtt! nincsen testvériesség, hanem az Is ten, ezen 
világ' atyjának házában, a' Megváltó' oltára előtt ; , 
hogy épen azért jó , ha az ember ifjúságától fogva hor-
dozza az igát, Krisztus' igáját, a' mellyről irva van : 
,Az én igám kedves, és az én terhein könnyű' ; *1 6) 

* 1 0 ) Rom. 13, 1—7. 
* " ) Zsid. 11, 36. 

A pol. 37. 

* 1 3 ) A pol. 30. 
* u ) Aux. ell. besz. 

Luk. Ev. föl. 4. k. 75. sz. 
*1S) Máté. 11, 30. 

10* 
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hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat; hogy 
nem a' törvények' folyvásti változtatása, hanem az 
emberek' keresztényi megjobbulása az, a' mi üdvezit, 
hogy a' polgári társulat hasonlit a' családhoz, melly-
nek atyja a' király,'s azért a'király ellen kezet emelni, 
annyit tesz, mint szülőgyilkosnak lenni ; hogy végre 
Krisztus meghalván egyezer, többször már meg nem 
hal, hogy ő lehozva egyszer az égből tanításának ösz-
szegét, azt örök időkre befejezte ugy. miszerint többé 
más mesterekre, az ő tanitásán kivül mást hirdetőkre, 
a' világnak nincs szüksége.' 

,Őrizkedjetek azért, ismételve intlek, őrizkedje-
tek a' hamis prófétáktól, kik csak a' széles utat egyen-
getik, melly a' kárhozatba visz. Az, mire az embernek 
földi és örök rendeltetése végett szüksége vagyon, 
úgymint : a' tanitás, fölvilágosilás, tanács, megnyug-
tatás, kiengesztelés és bűnbocsánat, az mind Krisztus 
urunk világterjedelmü kincstárában, az anyaszentegy-
ház' kebelében van le téve. IIa tehát ismét előjövend-
nek a' hamisság' álnok emberei, kik szokatlan dolgok-
ról beszélendnek nektek, mondván, hogy ime itt, vagy 
amott vagyon ő, tudnillik az uj világ- vagy népbol-
dogító. ne higyjetek nekik! ,Nincsen más név akár az 
égben, akár az ég alatt, mellyben üdvezülni lehessen 
és kelljen, mint a' mi Urunk Jézus Krisztusé!' * ' ' ) ; 
,Csudálkozom !' igy ir sz. Pál, ,hogy illy hamar attól, 
a' ki titeket hivott Krisztus' malasztjára, más evangé-
liumra vitettetek; a' mi nem egyéb, hanem vannak 
némellyek, a' kik titeket megháboritnak, és el akarják 
fordítani Krisztus' evangéliumát; de ha szinte mi, 
vagy az Angyal mennyből hirdet is nektek azonkívül, 
mint a' mit mi hirdettünk néktek, átok legyen.' '*) 
(Vége köv.) 

A' p a p n e v e l d é k r ő l . 

Napjaink sokban hasonlítanak a: tridenti sz. zsi-
nat' korának szomorú emlékű napjaihoz. Tehát most 
is, mint akkor, a' papság' regeneratióját, 's ennek esz-
közölhetése végett a' papneveldék' javítását kell mun-
kába venni. Ha szépen virágzó kertet akarunk, jó 
kertészekről kell gondoskodnunk. Ha akarjuk, hogy 
jó, istenfélő, jámbor hivek ékesítsék Krisztus' igaz 
anyaszentegyházát, a' mennyország' ezen veteményes 
kert jét , ugy mindenek előtt, és mindenek fölött jó, 
egyházias szellemű papokról kell gondoskodnunk. 
Mert a' pap- és híveire is helyesen alkalmazható azon 
közmondás : ,Regis ad exemplum totus componitur 
orbis.' A' millyen a' pap, ollyanok a' hivek is, kevés 

*17) Ap. Cs. 4, 12. 
*18) Galat. 1 , 6 - 8 . 

kivétellel. Reformot tehát az egyház' jóllétének tekin-
tetéből először is a' papságban, 's erre nézve minde-
nek előtt a' papneveldékben, mert itt vettetik meg 
alapja a' papság egyházias-, vagy egyháziatlanságá-
nak. A' millyen elveket, érzelmeket, szóval szellemet 
lehelünk az oltár' szolgáiul kiválasztott ifjakba, ollyan 
papjaink lesznek. Intézkedni kell tehát, hogy a' ne-
vendék-papság ne csak egyháziatlan elveket ne szív-
jon be a' neveidei levegővel, de még csak érintkezés-
be se jöhessen neveltetési környezetében ollyanokkal, 
kiknek egyházias szellemük nem eléggé próbált. A' 
mit tíz egyházias érzelmű előljáró épit, azt egyetlen-
egy ugy nevezett szabadelvű reformer képes elron-
tani. Szerintünk tehát minden elem eltávolítandó a' 
papneveldékből, melly egyháziatlannak, 's még inkább, 
ha egyház-elleniesnek mutatkozik. Kimondjuk nyíltan, 
tartózkodás nélkül, mi a' legmélyebb fiuí tiszteletünk, 
's hódolatunk mellett is, mellyel egyházi elöljáróink' 
irányában viseltetünk, nem tudnánk teljesen megnyu-
godni eljárásukon, ha egyedül a' politikai lázadásbani 
részesek távolittatnának el a' nevendék-papság' kör-
nyezetétől, 's nem egyszersmind az egyház ellen föllá-
zadtak is. Amazok között lehetnek, sőt bizonynyal 
vannak i s , kik egyedül a' körülmények' forgó szele 
által sodortattak örvénybe, 's azért szánandók inkább, 
semmint büntetésre méltók ; míg emezek az egyház 
ellen elhatározott szándékból vétkezvén, méltók, hogy 
irgalom nélkül elveszejtsék állásukat, mellyben az 
egyháznak csak rossz szolgálatot tettek, 's tennének 
ezentúl, és helyeik olly egyénekkel pótoltassanak, kik-
nek egyházias érzelmök minden kétségen kivül van. 

A' nevendékekre nézve különösen szükségesnek 
tartjuk, őket a' leglelkismeretesebb tapintattal kiválo-
gatni, és ki elegendő jeleit nem adja egyházias szelle-
mének, azt a' püspöki kézrátételre méltatlanak nyil-
vánítani. Sőt pontosan megtartatni óhajtanok a' trienti 
sz. zsinat' következő határozatát : ,11 i vero, qui ad 
singulos majores (ordines) erunt assumendi, per men-
sem ante ordinationem episcopum adeant, qui parocho 
aut alteri, cui magis expedire videbitur, committat, ut 
nominibus ac desiderio eorum, qui volent promoveri, 
publice in ecclesia propositis, de ipsorum ordinando-
rum natalibus, aetate, moribus, et vita a fidedignis 
diligenter inquirat, et litteras testimoniales, ipsam in-
quisitionem lactam continentes, ad ipsum episcopum 
quam primum transmittat.' (Sess. XXIII. Cap. 5-to de 
Ref.) És kire nézve ezen eljárás kedvezőtlenül ütne ki, 
azt más életmód' választására kivánnók utasíttatni. 
Inkább legyen kevés, de jó pap, mint sok rossz egy-
házi zsoldos. ,Melius profecto est', mond XIV. Bene-
dek pápa, .pauciores habere ministros, sed probos, 
sed idoneos, atque utiles, quam plures, qui in aedifi-
cationem corporis Christi, quod est Ecclesia, nequid-
quam sint valituri.' (Encycl. ,llbi primum.') Az egy-
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ház rovására ne legyünk felettébb könyörületesek, 
vagy igen gazdaságosan számítók. Inkább az egyház' 
szolgálatára érdemetlennek mutatkozó egyén szenved-
jen elbocsáttatása által, semmint az egyház megtarta-
tásával. A' reá forditott költség' elveszése bőven pó-
toltatik azon keserűség' elhárítása által, inellvct meg-" 
tartatásából az egyház jövőben szenvedne. Sőt még a' 
kitiinő elmebéli tehetséget sem tartjuk elegendő oknak 
az egyháziatlan érzelmű nevendék' pártolhatására. 
Nagy ész jó sziv nélkül mitsem használ, rossz szívvel 
párosulva pedig igen sokat árthat az egyháznak. Erre 
nézve facta loquuntur. 'S azért csak el az illyenekkel 
az egyház' szentélyéből. 

Végre a' nevendék-papság' egyházias nevelteté-
sének eszközlésére a' mondottakon kivül még szüksé-
gesnek tartjuk : mind a' hittani tanulmányok' czél-
szerübb elrendezését, mind főleg az arróli kellő gon-
doskodást, hogy a' sz. tudományok necsak igazi kath. 
szellemben, 's minden különczködő szabadelvüség' 
litogtatását mellőzve, mellyel eddig némellyek a' tu-
dományos miveltségü férfiú' hírét akarták maguknak 
kiérdemelni, adassanak elő : hanem az előadási mo-
dorra nézve is különös gond fordittassék, hogy a' ta-
nulónak mind esze, mind s z i v e megteljék tanulása 
által, hogy midőn elméje hittani ismeretekkel gazda-
gittatik, szivében azokkal öszhangzó vallásos érzel-
mek gerjesztessenek. Az egyház iránti kegyeletes ér -
zelmek' szánandó meghűlésének a' papság' kebelében, 
nagy, igen nagy oka véleményünk szerint most is ab-
ban rejlik : hogy sokan az egyházi történetből egykor 
csak azt tanulták meg, milly viszontagságokat élt át 
az egyház alapittatásától fogva, a' nélkül, hogy azon 
sokat szenvedett, de minden szenvedéseiből diadalma-
san kivergődött egyháznak szenvedéseit, és örömeit 
megosztani, és azt igazán szeretni megtanulták volna. 
Nemcsak az elmét, hanem a' szivet is kell az ifjú em-
berben képezni. Oda kell munkálni, hogy a' pap' keble 
a' ker. élet' rózsás kertje legyen, mellyben hitélet és 
erkölcsi tökély' rózsái virítsanak. Mert mint egy jeles 
hittanár mondá egykor tanítványaihoz : ,Csak önszive' 
életéből kölcsönözhet kiki másnak szivéletet.' (,KeI. 
és Nev.' 1 8 4 4 . 2-dik félévi foly. 3 3 8 . lap.) 

B o d r o g h v J . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarl ioi i . 
Esztergom, jan. 13. Ismét szép napunk támadt. Még 

folyvást merengtünk a' nyolcz nap előtti, valóban fenséges, 
valóban egyházi ünnepély előidézte gyönyörökben; még 
folyvást füleinkben csengettek az akkor szivünket áthatott, 

mivel szivből eredett főpapi hangok : midőn mai napon 
mélyen tisztelt, 's fiuilag szeretett érsekünk, és magyar 
hazánk' nagynevű herczeg-primása magas jelenlétével 
papnöveldénket megörvendeztetni méltóztatott. Készület-
lenül, de annál dobogóbb kebellel futottunk a' kegyes atya' 
elfogadására, ki mindenekelőtt a' növendékek' tanteremébe 
kivánt vezettetni. Itt az aligazgató ur által szívélyesen 
iidvezeltetve, valamint az elöljárók, ugy a' nevendékekhez 
is olly tartalom- és keneüeljes szavakat intézett, mellyek 
növeldéinkre nézve egy boldogabb s a' kor' igényeinek 
teljesen megfelelő jövendő' reményére jogositnak fel ben-
nünket. Az apostoli férfin mindenekelőtt Ígérte, hogy többr 
ször s egészen véletlenül fog megjelenni intézetünkben, 
és maga is atyai nyájassággal fejtegetendi azon erényeket, 
mellyek Krisztus' jövendő szolgáiban mindenkor, jelenleg 
pedig különösen megkívántatnak : azután buzditá a' ne-
vendékeket, hogy saját szellemi hiányaikat megismervén, 
folytonosan törekedjenek az ajtatosság és erkölcsiség' ma-
gasabb fokára eljutni. Tovább némelly növendékek' tám-
asztalait (pulpita) kegyeskedett megvisgálni, részint hogy 
azoknak napi foglalkozásai- s könyveiről. részint pedig 
rendszeretetökről magának tudomást szerezzen. Ez alka-
lommal különösen figyelmeztette őket, hogy mindenökre 
nézve jó rendet tartsanak, mivel ez igen fontos jövendő-
jükre nézve is ; egyszersmind ajánlotta, hogy a' szentek' 
tiszteletéről szóló egyházi tannal öszhangzólag valamelly 
szentnek, különösen pedig, kinek nevét viselik, képét foly-
tonosan szemeik előtt tartsák ; „mert ha ti nem szóltok is 
azon képhez, de az fog hozzátok szólni, és benneteket buz-
dítani," úgymond. Azután mindnyájunk' lakát magas je-
lenlétével megdicsőité. 's ekkor ismét a' lelkészi hivatal' 
fontosságát kiemelte ; valamint erről, ugy a' ház' törvé-
nyeinek kiegészítéséről is terjedelmesen, de mindig kene-
tesen beszélgetett. „Most az ifjak" úgymond, „nem hozzák 
magukkal az atyai család' köréből azon szellemet, azon élő 
hitet, melly egykor minden családot, ugy szólván, egy kis 
egyházzá alakított, melly egykor mindnyájokat egybe-
gyüjtötte a' Jézus' nevében, és imájokat közösen, térdelve 
végezték : a' növeldéknek feladata tehát most sokkal na-
gyobb 's nehezebb, mivel ezen hiányt is pótolniok kell." 
Végre az étteremben meghallgatta a' szónoklati kísérletet ; 
és itt is alkalmat vett, hogy a' nevelő' tisztére, melly leg-
először a' szülőket illeti, a' népnek jövendő nevelőit is 
atyailag figyelme^sse. Igénytelen sorainkat azon hő kívá-
nattal fejezzük be, hogy más intézetekben is sok illy szép 
nap támadjon, mert mi hasonló örömpillanatokról, szellemi 
élvezetekről már biztosítva vagyunk. Szabó József. 

— Ugyanerre vonatkozólag meg e' következő érde-
kes tudósítást is vettük : Alig széledének el vendégeink, 
midőn már nyughatlan volt k. érsekünk, hogy közelében 
lévő fiait még nem látta : de csakhamar részesültek e' sze-
rencsében ; a' mélt. főkáptalan' tagjai, a' városbeli plébá-
niák' lelkészei után, ma ő herczegsége papnöveldéjét mél-
tatta látogatására. Minden kiséret nélkül mint egyszerű 
atyánk 's főpapunk sietve föl a' lépcsőkön, a' növendékek' 
tanuldájába jött. Itt nt. Kremnicska Tamás aligazgató 
úrtól rövid de mély tiszteletünket 's vallásos örömünket 
szépen tolmácsló beszéddel üdvezelve, ő főméltga a' ház: 

elöljáróit előleges megnyugvásáról 's magas bizalmáról tévé 
bizonyossá. Azután a' növendékekhez fordulván mondá, 
miszerint : nagy vigasztalására esik, hogy már egyszer kö-
zöttök lehet, mert, higyjetek el kedvesim, voltak körülbelül 
szavai, ti szememnek fénye vagytok, ti vagytok gondjaim-
nak főtárgya, azért nehezemre esett, hogy már eddig is 
közöttetek meg nem jelenhettem ; foglalatosságaimnak tu-
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lajdonitsátok, hogy egy hét múlva jöhettem csak hozzátok. 
De hisz többször is látandlak még. Minden üzenet, hiva-
talos forma és szertartás nélkül fogok belépni hozzátok, 
mikor nem is sejtenditek. Én titeket mint, atya foglak föl-
keresni, 's kitárandom előttetek szivem' szándokát. Én 
óhajtom, hogy belőletek papok legyenek az Ur' szive sze-
rint, szóval és tettel,tanitás-'s élettel világoskodók, megza-
varhatlan munkások, az igazságnak igéjét jól kezdők. E' 
szent czélra benneteket nevelni kell; a' minthogy neveltet-
tek is elöljáróitok' vezérlete alatt; de én valamint eddig 
ugy ezentúl is személyesen akarok befolyni képeztetéstekbe. 
Meg fogom tehát mondani észrevételeimet, fogadjátok azo-
kat fiúi szeretettel. Tartsátok szüntelen szemmel, mit már 
első bemutattatástokkor szivetekre kötők: hogy tökéletle-
nek, hiányokkal teljesek vagytok, én titeket illyenekiil te-
kintlek, ti is azoknak tekintsétek magatokat. Minden em-
ber-, kivált fiatal e m b e r b e n vannak hibák,'s rossz hajlamok, 
de ezeket le kell győznünk lankadhatlan küzdelmekkel. A' 
tökélyre vagyunk meghiva; de e' tökély egy égbe nyúló 
lajtorja, mellynek ezer hágcsója is van. E' hágcsókon tar-
toztok föltörni ti is. Azonban oda föl nem juttok, ha csak 
az imádság' szellemét magatokévá nem teszitek. Ki a' jó-
ban előhaladni, vagy csak állandó is lenni kiván, gyakran, 
's buzgón imádkozzék. Oh ha az ima lelkét birandjátok, 
az alázatosság, engedelmesség,papi szerénység 's a'többi eré-
nyek önkényt eljövendnek lelketeket ékesíteni. Ki az imát 
röstelli, nem lehet jó pap. Könyeznék, mikor eszembe jut -
nak, hiszen ti is-emlékeztek róluk, azon szerencsétlen egy-
háziak, kik az aligmult zavaros időkben nemcsak hogy az 
anyaszentegyházza l egyező érzelmeket nem tápláltak, hanem 
még más legsiralmasb hibákba is esének. Miért V Mivel el-
hagyván az ima' szellemét, elhagyták az Urat, azért ő rom-
lott vágyaiknak engedte őket ái, hogy botlásaikkal mutassák 
meg, mire jut, ki őt elhagyván általa is elhagyatik. Ti té-
kát kedves fiaim, szeressétek az imádságot. Abban keres-
sétek legfőbb örömötöket : 's lehet-e édesb valami e' föl-
dön, és méltóbb az emberre nézve, mint Istennel bizalom-
mal szólhatni? Ti pedig még papok is lesztek. Istennek 
választott szolgái, mint illyeneknok nincs is itt alant ke-
resni valótok. Csak testetek legyen tehát a' földön, lelke-
teknek fölül kell emelkednie e' mulandóságon, 's annak 
minden gyönyörein vagy rémein; a' ti társalgástok meny • 
nyékben legyen; oda ragadtok azután másokat is. Azért 
imádkozzatok mindig buzgón, még ak!#r is, ha kedvetek 
ellen van. Erőszakot tegyetek magatokon, mindaddig, mig 
szivetek Isten iránti áhítatra föl nem hevül. 'S épen akkor, 
midőn igy langyosságtokkal viaskodtok, 's győztök, lesz 
imátok kedves a' magasságbeli előtt. Olvassátok csak ama' 
nagy és szent geníi püspök, szálezi Ferencz' könyvében a' 
lelki szárazságokról irt czikket; 's látandjátok, hogy a' 
mennyország itt is csak erőszakot kiván. Valamint a' gonosz 
lelkek' egy neme, ugy a' langyosság, jóban való restség is 
imádsággal s böjtöléssel vettetik ki. A' viadalt nem kell 
itt kikerülni, hanem kiállani. A' küzdelem elengedhetlen 
itt is, mig tökélyre viszszük, mellynek, mint már mondám, 
számtalan a' fokozata, 's mellynek létracsucsát soha einen» 
érjük; ott ugyanis Jézus ül, kihez azonban folyvást föltö-
rekedni, kit megközeliteni kötelességünk, a' minthogy hiv 
is szünetlen: Jertek hozzám mind; 's kezét nekünk 
mintegy alulról fölkapaszkodóknak lenyújtja, mellyet tehát 
nekünk örömmel's lelkesedéssel meg kell ragadni.Hogy tö-
kéletlenek vagytok tehát, tudom, 's azért tökéletesmit tő-
letek nem kivánok : de hogy ama' lépcsőzeten mindig job-
ban, párfokkal évenkint előbbhaladjatok, azt követelni fo-
gom. Ha valaki pedig előre nem megy, de sőt sülyed is, 

mutatni fogja ezzel, hogy ő a' papi szent hivatalra nem 
alkalmas. Alkalmas tagja lehet a' polgárzatnak, de az egy-
ház őt szolgájául föl nem fogadandja. Majd ha többször 
látandlak benneteket, alkalmam lesz azon tulajdonokról 
bővebben szólani, mellyekkel ékesítve látni óhajtlak. Fo-
gadjátok addig is atyai áldásomat. 

Erre őhgsége több növendék' Íróasztalait megnyittatá. 
intvén őket, hogy csekély holmijokban szigorú rendet tar-
tsanak, különben plébániájukon is csak rendetlenség és 
zavar fog uralkodni. Atalános lajstromot parancsolt azután 
vitetni a' musaeumokban létező könyvekről ; hogy tudassék, 
nem forgat-e valaki haszontalan vagy káros munkákat ; az 
illyeneknek bizalmas előmutatását kívánta jövőben, min-
den betudási következmény nélkül. „Vannak-e szent ké-
peitek? Mindenkinek van bizonyosan egy különösen ked-
ves szentje, ki iránt kitűnő tiszteletet érez ; például véd-
szente. E' szentnek életrajzát olvasgassátok ; vonjatok ki 
magatoknak abból egy két erényt, és tegyétek azt elmél-
kedés és követésiek' tárgyává. Tekintsétek meg képét, s 
tartogassátok tiszteletben, hogy szüntelen vele társalkod-
ván, emlékezzetek is szüntelen a' vele közös hivatástokra, 
követendő példájára. Oh az a' szent kép intésül és buzdí-
tásul szolgáland tinektek, 's higyjétek többször hézend az 
rátok átható tekintetével, mint ti ő rá. Az bizony igen 
rosszul ajánlja a' papot, ha szobáját egy sz. kép sem dí-
szíti, ha csupasz falain sem feszület sem a' boldogságos 
szűz anya- vagy patrónusának ábrája nem látható, holott 
aztán szószékről a' szentek' tiszteletét hirdeti. Mikor a' 
szentek képei minden házból kápolnát csinálták, a jámbor 
erkölcsösség is otthon volt, de azokkal ez is eltűnt a' csa-
ládkörökből. Hogy tehát mind a' kettő visszatérjen, csak el 
kell kezdeni." Erre ö Iigsége az iskolát 's a' ház egyéb haj-
lékait 's lakóit, még a' zsellérpapot sem vévén ki, méltatta 
leereszkedő megtekintésre, az épülőfélben lévő ház' terveit, 
és különös figyelemmel a' képeket visgálta meg, szóba 
ereszkedék a' házi nevelés' vallásos tekintetbeni hiányai-
ról, azoknak a' seminariumban szükségessé lett pótoltatá-
sáról : az egyházi s z e l l e m ' ébresztésére általa szerkesz-
tett, czélszerüeknek tapasztalt, 's itt is behozandó törvé-
nyekről, a' reggel tartandó elmélkedések' modoráról, a' spi-
rituális hivatalának főfontosságáról, 's az ennek teljesíté-
sére általa magányosan is közlendő útmutatásokról. Vég-
tére az ebédlő kispapokat még egyszer megnézni, egy szó-
nokló növendéket kihallgatni méltóztatott, a' körűimé • 
nyekhez képest mindent kielégítőnek találva,e' szóval: Is-
ten veletek kedveseim, távozék. 11. 1. 

( M e g y e i k ö z l é s . ) Szathmár, januar' 7. Ki a' for-
radalmak' pusztító, és minden üdves intézményeket szét-
romboló szerencsétlen vad természetét ismeri, könnyen be-
látja a' hazánkban csak nem rég lecsillapított forradalom 
után olly intézkedés' szükségét, melly az okozott tetemes 
hiányokat némileg helyrehozza. Országunkban a' forrada-
lom többi közt a' nép' vallásosságát és az abból kifolyó 
erényességef, nem mondom megingatta, hanem minden 
jobbak' keserű szívfájdalmára, számtalan gyarló keblekben 
majdnem egészen aláásta. És ez bármennyire leverőnek 
látszassák is, mégis komoly fontolgatás után alig csudál-
kozhatunk rajta, miután tudjuk, hogy a' vallásilag erényes 
nép a' revoltansok' duló csoportjával nem hajlandó szövet-
kezni, azért a' magukat népboldogitóknak nevezni szerető 
báránybőrii farkasok leginkább oda irányozták pokoli mű-
ködésűket, hogy eleinte kisebb, utóbb, tehetségök 's köve-
tőik' számához képest, terjedtebb körökben, a' külbékét és 
belső, csendes nem különben édes nyugalmat követelő val-
lásos erényességef, dögleletes tanaik- 's gonosz ámitgatá-



7 1 

saikkal megfertőztessek, és lia ez sikerül, végkép' kiirtsák ; 
inert csak igy fanatizálható és minden aljas czélra fölhasz-
nálható a' tömeg, ha vallását kebléből kitépjük, ha értel-
mét ámitgatás 's hitegetések által meghomályositván, aka-
ratát a' korlátlan szabadság' hirdetésével minden józan és 
üdves törvények ellen fölfegyverezzük. Már pedig ha a' 
vallás és erény megszűnik kormányozni a' sziveket, a' vad 
szenvedély üti fel zsarnok uralmát, ennek ördögei uralkod-
nak, és milly korlátlan urak ezek ! Sebes rohamukban le-
gyilkolnak frigyet 's szövetséget : lerontanak törvényt s 
egyházat, fölmészárolnak rokont és barátot, hogy féktelen 
csapongásaikban annál kevesbbé gátoltassanak ; igy lesz 
Istennek dicső müve ördöggé, és Jézusnak drága szent vé-
rével megváltott liivei a' ragadozó fenevadak' prédájává. 
A' vész' perczeiben fájdalom ! a' legüdvesb intézkedés sem 
hozta volna meg a' kivánt jó sikert, legalább is életükkel 
adóztak volna a' közös zavar' idejében föllépő igazság' 
apostolai. Most tehát a' rég óhajtott béke' helyreálltával, 
szoros szent kötelessége az egyháznak, az erkölcsök'orszá-
gában okozott tetemes rombolásokat minden áron helyre 
hozni, a' vad és idegen elemeket liivei' szivéből kiirtani, és 
abba valódi keresztény szellemet, a' vallás és erény' szel-
lemét, beültetni. Ezen kötelesség' érzetétől áthatva me-
gyénket sok évektől buzgón és bölcsen kormányozó főpász-
torunk, köztünk való megjelenése első perczétől mit sem 
mulaszta el tenni, mi ezen üdves és valóban igen kívána-
tos czélt előmozdítaná. Megjelenése' első napjaiban pász-
tori levél által adá értésére a' megyei papságnak eljövete-
lét, és kenetteljes szavakkal buzdította a' lelkipásztorkodó 
clerust hivatalának lehető legpontosabb 's lelkismeretesb 
vitelére, nem különben, hogy a' vezetésükre bizott híveket 
törvényes fejedelmünk iránti szilárd hűségre, minden ha-
talmukban álló eszközökkel buzdítsák, és maguk is na-
ponkint kérjenek Istentől kegyelmet, miszerint a' béke és 
törvényes rend' fejedelmének üdves működéseit áldásthozó 
sikerrel koronázná. Ezt követte egy más, a' hívekhez inté-
zett pásztori levél, mellyben miután előadatott volna az 
imént lecsillapodott csapás és Isten' látogatásának nagy-
sága, egyszersmind annak okai is megfejtetnek : ,Vétkez-
tünk eltávozván Istenünktől, azért voná meg tőlünk szent 
kegyelmét, önmagunkra hagyott minket, 's ez elég bünte-
tésünkre ; magunk rontottuk, nyomorgattuk, és majdnem 
elvesztettük magunkat ; magunk okoztuk nyomorúságun-
kat', — ezek a' pásztori-levél' szavai. És valljon nem az 
emberi-nem' romlása okozta-e ezen iszonyú csapásokat ? 
Tekintsünk vissza az ó-szövetségi történetekre, 's látni 
fogjuk, valahányszor Izrael' népe elhagyván Istenét, a" 
testiségnek és világnak áldozott, mindannyiszor nyomban 
követte Isten' büntetése is, korunknak gonoszsága pedig 
bizonyos tekintetben talán még fölülmúlja a' zsidók' Isten-
tőli elpártolását. Nem is veendi azt senki nagyítás- avagy 
túlzásnak, ki e' nemzedék' romlottságát csak kissé is is-
meri. Hogy tehát Istennek méltó haragja megszűnjék, a' 
hivek' szivei pedig a' bűntől kitisztulván, az üdves tanítás' 
befogadására és gyakorlására annál hajlandóbbak legyenek, 
rendelte buzgó főpásztorunk, miszerint Advent' 4-dik va-
sárnapjától kezdve folytonosan egész Jézus' neve napja 
utáni vasárnapig, különös ajtatosság és bűnbánó napok 
tartassanak, 's ezek' folytában mindennap a' sz. mise után 
és az e' végre rendelt délutáni ajtatosság' alkalmával a' 
Szentség' kitétele mellett elmondassék a' Jézus sz. nevérőli 
litánia, hozzáadván a' pápa-, király-, béke- 's közegyes-
ségért szóló imádságokat ; mindenkinek ajánltatik továbbá 
a' töredelmes sz. gyónás- és Oltári-szentséghez való járu-
lás. Maga kegyelmes püspökünk nyitotta meg ezen ajta-

tosságot Advent' 4-dik vasárnapjára, szivreható egyházi 
beszédével az élet' megjobbitása szükségéről 's fontosságá-
ról. Épületes látni, milly készséggel sietnek egyházainkba 
minden rendű 's rangú hivek, lerovandók hálájok' köteles-
ségét Isten iránt, ki büntető szigorát végetlen irgalmával 
enyhítvén, megadta szegény honunknak azt, mit olly soká 
sajnosan nélkülöze, a' békét, egyszersmind javuló éltök' 
naprólnapra szebb bizonyítványait adják. Az ég' áldása 
kisérje ezen üdves és igen korszerű intézkedést, és adja a' 
mindenek' ura, hogy valamint buzgón kezdtük ez' ajtatos-
ságot, azt szintolly példásan végezvén, a' kért malasztokban 
részesittessünk. H . . . . r S á n d o r . 

Vegyesek. 
Az olly átalánpssá vált ingyenoktatás iránti óhajtás, 

leginkább a' k e r e s z t é n y i s k o l á k ' t e s t v é r e i , kö-
zönségesen i s k o l a t e s t v é r e k n e k nevezett f é r f i a k ' 
behozatala által lesz kielégíthető. Ezen intézet 1680-ban 
ft. Salle ker. János, hittudor és reimsi kanonok által ala-
píttatott, XV. Lajos megerősítette, és az 1725-diki jan. 
26-kán kelt bullában a' pápától is jóváhagyatott. Midőn 
1792-ben minden szerzetes testület Francziaországban el-
nyomatott, ezen intézetnek sem engedtetett meg a' fönma-
radás; azonban 1804 óta megint fel kezdett tünedezni, sőt 
az egyetem' szerkezetét tárgyaló 1809-diki törvény' 9-dik 
czikkében, a' császári kormánytól törvényszerüleg is elis-
mertetett ; melly időtől fogva a' ker. iskolatestvérek nem 
csupán egész Francziaországban, hanem egész Belgium -
és Olaszlion' jó nagy részében, sőt még Amerikában is el-
terjedtek. Feladatuk, a' fiatalságot és kiváltkép a' szegé-
nyek és kézművesek' gyermekeit keresztényileg és polgá-
rikig nevelni; azon föltét alatt, hogy nekik azon város- és 
községek, mellyekbe meghivatnak, a' lakhely- és iskolául 
szükséges telket kimérjék, és az ellátásukra szükséges, ál-
landón megszabott pénz-összegeket kifizessék. Milly 
szépen valósittatnék tehát a' ker. iskolatestvérek' behoza-
tala által az ingyenoktatás iránti átalánossá *) vált óhaj-
tás ! És a' mi itt legfontosabb, mikép fogna ezáltal a' fia-
talságnak igazán keresztényi neveltetése megint visszaál-
líttatni, és igy a' társadalmi viszonyok' megjavításának 
igazi alapja letétetni ? Koblenzben az ottani két fáradhat-
lan plébános' buzgalma által egy társulat van keletkező-
ben, mellynek czélja, a' keresztény iskolatestvéreknek ezen 
városbani megállapítása. 

K ö l n , dec. 10. Ma tartatott itt Paulai sz. Vincze 
czimü egyletnek közgyűlése Stolberg gróf' elnöklete alatt. 
A' számos jelenlevőket örömre gerjeszté a' fm. érsek' meg-
jelenése, ki a' gyülekezetet leghőbb részvétéről biztositá. 
Köln' főpolgármestere is megjelent. Holnapután Stolberg 
gróf eltávozandik, hogymint az ez évben Regensburgban ala-
kult Bonifácz-egyletnek, mellynek föladata a' protestáns 
vidékeken létező szegény templomok- és iskolákat gyámo-
lítani, elnöke, Némethon' minden egyházi megyéiben bizott-
ságokat alkosson, mellyek már Kölnön kivül Münster- ésPa-
derbornban is megalakultak. Borromaei sz. Károly' egylete, 
mellynek czélja : a' keresztény érzületet és ennek megfe-
lelő cselekvőséget i'ölélesztgetni és táplálni, és kivált a' 
gonosz sajtó' ártalmatlanná tétele végett jó iratok' elter-
jesztésén közremunkálni, eddig már kilencz egyházi me-
gyével : Köln-, Trier-, Münster-, Paderborn-, Ermeland-, 
Luxemburg-, Limburg-, Rottenburg- és Freiburggal érez-

A' fizetni nem képeseket i l letőleg. Szerk. 
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teté áldásdus-munkásságát. Magában foglal 226 magán-
egyletet 3346 tagok- és 7600 részvevőkkel, kiknek egyik 
nagyobb része Köln megyéhez tartozik. A' 150,000 pél-
dányban elterjesztett különféle munkálatok kizárólag Köln-
ből kerültek ki. Egyik községben a' kath. plébános a' szü-
lék' kívánságára és az orvos' helybenhagyásával egy cho-
lerában meghalt leányzót kimúlása után 14 órával beszen-
telvén, ez azonnal eltemettetett. A' plébános az álladalmi 
ügyvédtől, kinél a' polgármester által be vádoltatott, meg-
idéztetett, és általa, az enyliitő körülmények miatt, 8 frank-
nyi birságra Ítéltetett. A' plébános az Ítélettel meg nem 
elégedvén , ügyét az aacheni fölebbviteli itélőszékhez 
fólebbezte. Védelme azon állítása körül forgott : Az isten-
szolgálati cselekvények -szabadok : ő a' leányzót csak be-
szcntelte, a' törvények pedig csak a' kora elíemetést bün-
tethetik, ha az engedelem nélkül hajtatott végre. A' teme-
tés pedig n e m t a r t o z i k h o z z á. Az ítélőszék az előb-
bi Ítéletet megdöntötte, 's a' plébános a' pénzbírság- és a' 
perköltségektől fölmentetett. 

B e r l i n . Dec. 15. Tudomás szerint az ágostai hit-
vallásuak és reformátusok közt létesítendő unió, a' boldo-
gult király és a' főccntralisaló Altenstein alatt teljes szi-
gorral, keménység- és kegyetlenséggel eszközöltetett. Lu-
theranus plébánosok, kik engedelmeskedni és a' királyi 
rendeletet érvényesíteni nem akarták, börtönnel fenyíttet-
tek, vagy száműzettek, éa Sileziában, templomai azon köz-
ségeknek, mellyek az uj, Berlinben gyártott, 's királyilag 
szabadalmazott összeforrasztó agendát elfogadni nem akar-
ták, bccsukattak, és vasárnapokon rendőrökkel rakattak 
meg. Az elnyomás most vissza kezd hatni. Egész serege 
a' tiltakozások- és zsinati határozatoknak 'stb. érkezik 
be, az előbb elnyomott községek és papok mozogni kezde-
nek, és a' királyi cultusministerium ezen zűrzavarhoz olly 
képet csinál, melly azoknak szokott sajátja lenni, kik ma-
guknak tanácsot adni, és magukon segíteni nem tudnak. 

A' Roman Catholic Directory szerint van Angolor-
szágban 674 romai kath. kápolna, 880 áldor, 13 zárda, 
11 ápolda (convictus) 11 collegium (felső tanoda), és 250 
tanoda. E' számok után indulva lehet következtetnünk, 
hogy a' legközelebb mult években nagyon szaporodtak a' 
katholikusok Angliában. 

Az Orleans városában olly virágzó sz. Vinczc féle 
társulat Dupanloup püspök' elnöklete alatt tartotta meg 
roppant népsokaság jelenlétében évi közgyűlését. A' püs-
pök ur magasztalta kevés szavakban a' sz. Vincze-társu-
lat' működését, mint Isten' Francziaország iránti gondvi-
selésének 's az ország' kétségtelen újjászületésének jelét, 
kiemelvén e' működés' különös és egyetlen jellemét, melly 
által már nem csak a' nők, hanem a' férfiak, az ifjak is 
adják idejöket, pénzöket, szivöket a' szegényeknek. Ez 
szerezte meg a' vallásnak és szolgáinak az utolsó viharok 
napjaiban a' nép' mély tiszteletét, mert a' nép oltalmazta 
bámulatos ösztönével azon vallást, melly minden alakban 
mindig jót tett vele. Végre dicsérvén az előnyöket, mely-
lyek az e' jótetteket gyakorlókra liáramlanak, felszólított 
megható szónoklattal mindenkit, hogy a' sz. vinczei jóté-
konyság' zászlójához szegődve, 's a' szegényeket testi- és 
lelkileg segit\e, önmagának üdvét szerezzen. 

Francziaországban Fabre-Barral ur, a' császári had-
sereg maradékainak egyik legdicsőbbje, születési helyének 
30,000 frankot hagyományozott egy ingyentanoda alapí-
tására. Ez a' köztársaság' első napjaiban történt, midőn a' 

nyomor legnagyobb, 's a' hagyomány illy terv' kivitelére 
elégtelen volt. A' lakosok azonban nem rettentek vissza az 
áldozattól. A' gazdag adománynyal, a' szegény munkával 
járult hozzá, 's kevés hetek alatt 18000 fr. gyűlt össze. 
Az intézet már megnyittatott, és Vias községe ünnepélyes 
istentiszteletet tartatott az alapitónak örök nyugalmaért. Az 
egész népesség csődült össze a' templomba, 's megindulás-
sal lehetett 150 növendéket látni, kik a' legvallásosabb 
áhítatban imádkozának azért, kinek egy jó nevelés' jóté-
konyságait fogják köszönhetni. 

A' londoni halászok' testülete 1,500 livret (57,800 
frt ) szavazott meg, hogy azon derry-i földbirtokukon egy 
kath. templom építtessék. 

T u r i n . Dec. 20. A' .helybeli ,Concordia' ezimü lap, 
melly magát hosszabb idő óta a' kath. egyház elleni ostro-
mai , gyanúsításai és rágalmai által kitünteti, a' londoni 
biblia-társulattól , miként az több rendű levelek és okmá-
nyok' nyomán bebizonyult, 50,000 franknyi összeget nyert, 
buzdítás- és gyámolításul e' jutalomra méltó harcz' foly-
tatására. Az egyház' ellenei mi költséget sem kiméinek, 
ha czéljaik' elérése forog kérdésben. A' turini katholikusok 
a' (még a' mult évben száműzött) érsekjökhez hódolati 
iratot intéztek, 's a' ministeriumnál megtették már a' szük-
séges lépéseket, miszerint székvárosába történendő visz-
szatérésének akadályait elmozdítsák. 

Baltimoreban november' 11-kén Eccleston érsek 504 
személyt részesített a' bérmálás' szentségében, ezek több-
nyire koros emberek voltak, 's köztük 25 uj megtért i.-
számláltatott. Leginkább kitűntek köztilök White János 
exmethodista, és két derék tengerésztiszt, Randolph Róbert, 
hadnagy és Moore József kapitány. E' két véntengerész, 
megszokva a' viharral daczolni, büszkén tartották magasra 
ősz fejőket, ós egymás mellett az érsek' lábaihoz térdelvén, 
homlokukon, melly a' veszély előtt soha vissza nem riadt, 
fogadták a' szent kenetet, melly őket Jézus Krisztus" ka-
tonáivá avatta. 

Az ,Osservatore Romano' a' pápai hadseregnek újjá-
alakítását e' következőleg ajánlja : ,Kell, hogy szent Pé-
ternek, mint az összes kereszténység' atyjának, öröksége 
szent és semleges ország gyanánt, oltalmaztassék : mert 
az egész földtekének katholikusai, épen ugy romaiak, mint 
Roma' lakosai ; ennélfogva kötelességök közös hazájok' 
oltalmazásában résztvenni. Azon visszásságok' elhárítása 
végett, mellyek egy, minden nemzetből alakítandó testőr-
sereg' organisatiojánál támadhatnának,s egyszersmind azon 
oknál fogva is, hogy ő szentségének ezen testőrserege az őt 
illető kettős jellemmel, tudnillik vallási-és katonaival, fcl-
ruháztathassék, szóba jött, sőt el is határoztatott, a' maltai 
rendnek a' korunk által igényelt változtatások szerinti be-
hozatása. — Legújabb hirek' nyomán e' rend' újjáalakítá-
sának terve már ki is dolgoztatott. 

B. Geringer ő excellentiája a' Vistula' kiáradása által 
iszonyúan elpusztított tarnowi kerület' szerencsétlen la-
kosainak felscgélésére, Magyarország' emberszerető lakói-
hoz egy fölszólítást intéz, mellynek folytán midőn mi az 
olly igen meglátogatottak' nyomorának enyhitésére 20 frttal 
p. p. járulunk, egyszersmind minden emberbarátot, a' kitől 
csak telik, ő excellentiájával, a' keresztény szeretet' nevé-
ben, fölkérünk, siessen áldozatával, melly ,habár olly cse-
kély volna is, a' szerencsétlenek által mégis a' legforróbb 
hálával fog fogadtatni.' 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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A' primás' ö h e r c z e g s é g é n e k é r s e k m e g y e i 

h íve ihez intézett pásztori l e v e l e . 
(Vége.) 

Sokat hallottatok kétségkívül a ' fölvilágosodás-
ról, a' nemzetek' szabadságáról, a' népboldogságról, 
mellyet, e' vagy ama' férfiú hozott , vagy eszközlött 
volna. Kedvesim ! igen sokan követték az illyen csal-
fa hangokat, 's midőn magokat felvilágosultaknak hi-
vék, nagy hamar csak azt vették észre, hogy eszök-
ben éjszaka, szivükben pedig üresség let t ; hogy hi-
tük elveszett, hogy a' nagy világosságban, mellynek 
lángjainál országok és tartományok hamvadtak el, már 
azt sem t u d j á k , hogy mik ők ? és mit akarnak ? és 
merre van az u t , melly az életbe v isz , boldogságra 
vezet? Elenyésztek az ő gondolatjaikban, meghomá-
lyosodott esztelen szivök, és semmivé lettek ! Hall-
juk ezt hitelesen, 's látjuk szemeinkkel , és mind a' 
mellett, hogy a' felebaráti szeretetnek érzelmével saj-
nálkozunk a' szerencsétleneken, nem lehet nem val-
lani : ,Igaz vagy U r a m , és igazak a' te Ítéleteid'. *) 
Mert általadatván az elvetemedett ujitók az ő szivök' 
kívánságának, addig folytatták istentelen terveiket, 
mig egészen össze nem törettek, 's a' győztes Feje-
delem Daviddal fölöttük föl nem kiáltott : .Istenem ! 
Te körülöveztél engem erővel, te tanitád meg ke-
zeimet harczolní , 's íme a' te nevedben kergettem 
ellenségeimet , és utóiérém őket , és megsemmisitém 
őket, összetürém őket, és mint a' port szélnek eresz-
tém őket. Azért hálát adok neked Uram.' Ugy is 
kellett annak türténni , mert az illyen bal fölvilágo-
sodás vagy inkább megcsalás után sem szabadság, 
sem boldogság nem tenyész ; hanem igen is tenyész-
nek dúsan és buján a' viszálkodások, gyülölségek, 
gyilkolások , háborúk ; tenyész a' naponkint szerte 

*} Zsolt. 118, 137. 
**) Zsolt. 17, 33. 47. 

I. Félév. 

növekedő szegénység, fiúi engedetlenség, családi há-
borgás ; tenyész a' hitetlenség' lelke, átalános erkülcs-
telenség , Isten elleni pártütés, népek- országoknak 
romlása és végső pusztulása. Az igaz világosság, ke-
resztények! 1 8 0 0 év óta közöttünk v a n , — ott a' 
szellemi nap, a' mi Urunk Jézus Krisztus ! ,Sol jus t i -
tiae Christus Deus Noster.' Ott az igaz Megváltó, 
ki megváltott 's megmosott bűneinkből tulajdon 
vé réve l , az I s t e n f i a ; ott az igaz boldogság-
nak, megelégedésnek szerzője az Ur Krisztus , ki sz. 
Máté szerint, boldogságot ajánl a' szelídeknek, a' szo-
morúaknak, az irgalmasoknak, a' tiszta szívűeknek, 
a' békeségeseknek, az üldözötteknek ott a' nyugta-
lan sziveket megnyugtató mennyei közbenjáró az Ur 
Jézus ! ki a' tékozló fiút is bünbánás után atyai szi-
véhez szorítja, a' lelki éhezőt és szomjuhozót testével 
's vérével táplálja! Ezt kell tehát hallgatni, mint 
igazmondót, ezt követni, mint biztos kalauzt , ehhez 
ragaszkodni, mint valódi emberbaráthoz ! 

Kedvesim ! volt idő, midőn az igazságnak ezen 
napja, Krisztus, még nem világított ; most is van 
hely, hova sugárai még be nem hatottak ; és vannak 
szivek, mellyek' nyílásánál megjelent ugyan , de be 
nem fogadtatott. És íme ! mit bizonyít ezekről a' tör-
ténetírás, az élet és «a' tapasztalás ? Vakságot , sze-
relmesim! babonaságot, elvadulást, elembertelenedést, 
mellyet föltenni sem merne senki is , ha a' történet-
írás átalánosan nem bizonyítaná, és saját szemeink-
kel nem lá tnók, nem tapasztalnék azon országokban 
és azon népek közt, hol Krisztus Urunkat nem isme-
rik , vagy ismerik ugyan, de be nem fogadják. Az 
emberi elme magára hagyatván mindenkor és min-
denütt tehetetlennek mutatkozott valamint az ember' 
rendeltetését, ugy méltóságát is érdeklő, (következő-
leg a' polgárosodásnak alapját tevő ,) kérdéseknek 
megfejtésére. Vegyétek elő a'bölcsek' künyveit. Meny-
nyi erőlködés! Mennyi munka! Elolvasván azokat, 
ugy fogjátok találni , hogy eltévedtetek az egymást 
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fölváltó és megsemmisítő gondolatok' nagy tömkele-
gében. Sejtették ők az istenség' létét, melly a' menny-
nek boltozatán elszórt világokat kormányozza; de a' 
rossznak eredetét megfejteni nem tudván, inkább, 
mintsem rosszat létrehozó Istent higyjenek, őt megta-
gadni valának hajlandók. Védelmezték a' lélek' hal-
hatatlanságát, de nem tudván módot , a' vétek által 
megbántott erkölcsi renddel kiengesztelődni, inkább 
semmint egy jövőben reményljenek, mellynek hát-
térében rájok nézve csak kárhozat honol, azt in-
kább nem létezőnek szerették föltenni. Mentek tehát 
lassan-lassan szenvedések és fájdalmak között az e-
nyészet és eloszlatás' végpontja felé ; haladtak mindég 
csak bizonytalanság és félelem között azon sötét és 
komor u ton , melly a' sirba viszen ; 's végre is azon 
meggyőződéssel haltak meg, hogy vagy egészen el-
múlnak, vagy pedig egy megbántot t , őket ki tudja 
hogy fogadandó, Isten' kezébe esnek ! A' jövőtőli ezen 
félelem volt kétségtelenül az o k , mellynél fogva a' 
pogányok' istentisztelete olly igen tele volt és van 
mindenféle kegyetlenségekkel. Majdnem mindenütt, a' 
legmiveltebb nemzeteket sem véve k i , bevett szokás 
volt, hogy az istenek, (ezen valóságos semmi) emberi 
áldozatokkal is engeszteltessenek. Nem akarok rendre 
menni a'régi országokon, az egyptomiak-, babyloniai-
ak-, görögök-, gallusok-, teutonok- és brittanusokon ; 
elég legyen a' világ' fejedelmi asszonyát, Romát , itt 
megemlitenem. Ha Roma, ezen héthalmu fejedelmi 
város, mellynek kebeléből napjainkban a' keresztény 
szellem 's annak boldogitó sugárai áradoznak széjjel 
az egész világra, rögtöni szerencsétlenséggel sújtatott, 
ha az ellenség rongálá, vagy éhség, döghalál közelge-
tett : már is az istenek' haragja engesztelő áldozatot 
k iván t , kivánt pedig egy szerencsétlen pár embert, ki 
a' népség' láttára mintegy diadallal élve eltemettetik! 
Rájok hányatnak a' néma sírhantok, mellyek a'fulado-
zóknak elfojtják hangjait, hogy senki se hallja insé-
gök' végkiáltásait. Hova nem sülyednek az ön belátá-
sukra hagyatott emberek, nemzetek ! 

IIa pedig a' társadalmi életet tekintjük, az em-
berek rendszeresen született szabadokra és született 
rabszolgákra valának fölosztva; olly fölosztás, inely-
lyet a' legnagyobb pogány bölcsek mint P la to , 
Aristoteles , Cicero és mások még bölcseletileg is 
védelmezhetőnek találtak. Az egész világ különbség 
nélkül telve vala rabszolgákkal, kik Stolberg' számí-
tása szerint, az akkoron élő emberiségnek három ötö-
dét tevék, 's minden emberi méltóságukból kivetkez-
tetve, egy sorsnak örvendtek, melly mellett az ok-
talan állatoké még irigyelhető. A' szerencsétlen mil-
liók fölött nem virrasztott vallásos irgalom, nem emberi 
részvét, nem törvények' enyhitő ereje, kényuraik' ked-
ve és szeszélye szerint kinoztattak , ölettettek. A' 
spartai nemes ifjak mulatságból, vagy hogy magokat 

az emberölés' mesterségében gyakorolják , a' sze-
gény helótákat akárhol megrohanhatták , megölhet-
ték. A'romaiak' bajvivóit is hasonló kegyetlenség bé-
lyegzi. De a' mi legszomorúbb, a' rabszolgaság' ezen 
iszonyú sorsában kevés kivétellel az emberi-nemnek 
a' természet által gyöngébbé alkotott másik fele, an-
nak édes any ja , a' nőnem is osztozott. Képzeljetek 
magatoknak szerelmesim ! egy embervásárt, 's abban 
a' kegyetlen apák és testvérek által irgalmatlanul oda 
hurczolt alig 14 — 1 5 éves leányokat; az érkező al-
kuszokat, kik ezen remegő áldozatok fölött alkudoz-
n a k , őket veszik 's e lad ják?! Már mondjátok meg 
nekem, hol volt ekkor ama' kikiáltott természetszerű 
fölvilágosodás, hol az annyira kikiáltott emberiség-
é rze t , mellyre hivatkoztok, 's mellyről mondjátok, 
hogy a' világ' egyik végétől a' másikig hangzik'? 
Avagy azt hiszi tek, hogy az emberi tökéletesedés 
magától is segített volna idővel e' ba jon? Csalatkoz-
tok ! Avagy nem illyen állapotban sinlenek-e ma is 
azon nemzetek, mellyek Krisztust nem ismerik ? Da-
czára a n n a k , hogy a' keresztény világosság annyira 
mennyire mindenhova, bár megtöredezve, elhatott, 
még ma is kiteszik a' chinaiak fölöslegeseknek itélt 
magzatjaikat a' házi és vadállatoknak eledelül. Kény-
szeritik az indusok nejeiket most is (a '19-d ik század-
nak derekán) megholt férjeikkel elevenen temetkezni. 
Nyitva állanak ma is az nndok háremek ; a' szerecsen 
ma is ellenségének húsával táplálkozik ! Mi, kik a' 
keresztény hit' elvei által niegszelidittettünk, emberi 
szeretettel megtöltettünk, ezektől irtózunk ugyan; de 
higyjétek e l , a' vadságnak illy szörnyetege mindjárt 
fog fejlődni közöttünk, ha Urunktól, a' mennyei taní-
tótól , Jézustól eltávozunk, valamint e' rémitőségek-
nek másai t , legalább kicsinyben, a' mult szoinoritó 
napokban borzadva már is tapasztaltuk. 

És kedvesim! Az emberiségnek ezen rettenetes 
állapota, mellyen a' divatszerü és fölfuvalkodott em-
beri bölcselet segiteni nem tud, ezen elmebeli vakság, 
ezen elerkölcstelenedés, elvadulás a' napnál fénye-
sebben mutat ják , mit lehet a' némellyek által hirde-
tett, de csak emberi alapra fektetett fölvilágosodás-, 
szabadság-, népjóllét- és testvériségtől várni. Épen 
semmit ! Jól mondá sz. Ágoston : ,A' világon keresz-
tül egy nagy beteg feküdött elnyúlva, midőn a' nagy 
orvos az égből az Ur Jézus megjőve.' # 3 ) Valóban 
nagy sőt halálos beteg : inert csak ,ki a' Fiúhoz (Jé-
zushoz) ragaszkodik, elnyeri az életet, a' ki pedig az 
Istenfiához nem ragaszkodik, meghal.' # 4 ) 

Még egyet akarok megérinteni. Közönséges di-
vat napjainkban, szerelmesim ! apáink' intézkedéseit, 
szokásait, hi tét , erkölcseit gyalázni , gúnyolni és el-

*3) S. Ágost. I. Level. 
Ján. I. Lev. 5, 12. 
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avultaknak adni ki. Nem akarok minden régit ma-
gasztalni. Hiba nélkül soha sem leszünk. Vannak ne-
künk fogyatkozásaink, és voltak a' régieknek is. De 
a' régieknek ama' folytonos és kiméletlen gyalázása 
nem egyéb, mint lázitás a' mostaniak ellen ; nem 
egyéb mint a' kath. anyaszentegyház, az állandóság-
nak és őshagyományoknak ezen érczoszlopa ellen in-
tézett alattomos ostrom, 's végre nem egyéb, mint 
apáinknak sírjaikban való kegyeletlen megbecsteleni-
tése. Kedves foglalatossága ez azoknak, kik a' világon 
minden tekintélyt szeretnének letapodva tudni. A' ré-
giségnek ezen gyűlölete nem ok nélkül terjesztetik a ' 
lázítók által. Ok tud ják , hogy mit cselekesznek, de 
Isten' kegyelméből mi is belátjuk cselterveiket! Elő-
ször gyűlölni kell azt, mit le kell rontani. A' ker. 
kath. egyház a' régiségekből él. Elve ez : ,Semmit, 
csak a' mi átadatott, —• nihil, nisi quod traditum est.' 
Gát ez az ujitók és rombolók ellen, azért hirdetik, 
hogy ezen egyház már túlélte magát . De fölemelt 
kézzel mondom nektek, miszerint : mentita est iniqui-
tas sibi, — nincs igazuk ! Mig csak az Isten magához 
hasonló maradand; mig csak az erkölcsi és anyagi 
világ' törvényei nem változnak ; mig csak az emberi-
nem és természetünk' szükségei, és rendeltetésünk 
ugyanazok leendenek : mindaddig mondom és erősitem 
nektek, hogy ezen katholika egyház el nem avult, el nem 
avulhatott , nem is fog elavulni! Elavulnak minden 
bizonynyal ők, a' pártütő hitetlenek, és kártyaváraikat, 
mellyeket ma építettek, holnap összedönti a' szél, va-
lamint elavultak hozzájok hasonlók sokan, 's az Urnák 
mindenható lehelete által ugy szétszórattak, elfújat-
tak, hogy csak neveik maradnak könyveinkben szo-
morú emlékezetül. Elavulnak az Urnák csalhatatlan 
mondása szerint : ,Láttam a' hatalmas istentelent föl-
emelkedve, mint a' libanoni czedrusokat, és kis idő 
múlva keresém őtet, és már helye sem találtaték.' 
Elavulnak ők bizonyára, midőn hitetlen multjok fö-
lötti buslakodásaikban, 's lelkismeretök' kétségbe ejtő 
mardosásai közt a' világtól, egyetlen-egy, de gyáva 
ápolójoktól elhagyathatván, azon elavultnak mondott, 
de azért örökre iartó bárkában , a' kath. egyházban, 
menedéket keresendnek, mint számos elődeik már ke-
restek is, melly a' zivatarok közben hányattatik ugyan, 
de soha el nem meriil ! Fluctuât ast, nunquam mergi-
tur illa ratis ! 

Mintegy másfél esztendeje annak, hogy a' népek' 
mozgalma egy tenger' zajlásához hasonlitott, 's a' for-
radalmi szellem dühöngött Európának minden tarto-
mányain keresztül, mi több fölütötte fejét a' szent 
városban is, ostromolta az örök várat , a' győzhetetlen 
Romát. Annak is távozni kellett a' lerombolhatatlan 
bástyától, kinek Péter által kezébe jutottak a' menny-

*5) Zsolt. 36, 35. 

országnak kulcsai. Szentséges atyánk fejedelmi szé-
kéből a' pillanatnyira fölemelkedett gonoszság által 
kivettetett ! Es ime ! (milly csudálatosak Uram a' te 
Ítéleteid !) a' kiverés, elűzés a' rendzavaró események-
nek fordulatpontja lett ! Isten megihleté a' sziveket, 's 
olly elemek közeledtek egymáshoz, mellyekről embe-
rileg azt hittük volna, hogy mint ellenségek egymás-
sal szemközt igen, de mint barátok egymás oldalánál 
soha sem találkozhatnak. Az eredmény az : a' szent-
séges atya székébe visszahelyeztetett, Europa pedig le-
csendesittetett ! Igy igazolja időrül időre a' történet a' 
Megváltó' igéretét : ,Ime én veletek vagyok a' világ' 
végezetéig' És : ,Kősziklára épitem anyaszentegy-
házamat, melly ellen a' pokol' kapui sem fognak dia-
dalmaskodni' * ' ) . ,Az ég és föld elmúlnak, de az én 
igéim el nem múlnak' *"). 

Nyugodjatok meg azért szerelmesim ! az Isten' 
akarat jában, tudván az t , hogy mindenek ő tőle van-
nak, nála nélkül hajunk szála sem eshetik le fejünk-
ről, ő benne é lünk, mozgunk és vagyunk, és ő általa 
fognak minden földi egyenetlenségek egy másik vilá-
gon a' legigazságosabban kiegyenlittetni. Őrizkedjetek 
a' csábitó hamis lelkektől, kik anyagi Ígéretekkel 
ezután is rá akarnak szedni ; bízzatok inkább szent-
egyházatok, melly magát még soha meg nem hazudtolta, 
anyai szavában, mellyre ha hallgat vala mindenkor a' 
vi lág, a' szorongatásoknak jelen fájdalmait kikerülte 
volna. Ragaszkodjatok őszintén, állandón és forrón a' mi 
urunk Jézus Krisztushoz, a' világ' ezen mesteréhez és 
megváltójához, kit elvenni az erkölcsi világból annyit 
tenne, mint a' napot venni le az égről. Ragaszkodja-
tok pedig ugy , hogy mi sem legyen előttetek érdeke-
sebb , szentebb, mint őtet hallgatni, 's ezzel áldásdus 
szeretetét megnyerni. ,Ki szavaimat hallgatja ' , ugy 
mond ő, ,és azokat megtartja, az az, ki szeret engem ; 
ki pedig engem szeret, én is szeretem az t , szereti azt 
mennyei atyám i s , és hozzája jövünk , és nála lakhe-
lyet választunk magunknak.' *9) Keresztény ember ! 
értetted a' fölséges ígéretet? Nálad akar lakni az , ki 
bizonyossá tett : hogy , valamit kérendesz nevében az 
atyától , megadja neked.' Fogsz-e tehát még kétkedni, 
ha valljon kell-e kárhoztatnod azon csábítók' csoport-
já t , melly nyugtalanná, szegénynyé t e t t , 's veszede-
lembe e j t e t t ? 'S nem fogsz-e inkább azon társaság-
hoz , anyaszentegyházhoz , örökre szegődni, mellynek 
feje a' szelid, az igazságos J é z u s ! ? Ezt bizonyára 
teended, ha meggondolod, miszerint az már mint kis-
dedet karjaira vesz a' keresztségben, ápol , erősít, a' 
bérmálásban, hív az iskolákba : ,Engedjétek hozzám 

Maté. 28, 20. 
* ' ) Ugyanott. 16, 18. 
*8) Ugyanott 24, 35. 
*9) Ján. 14, 21. 
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jönni a" kisdedeket.' *10) Alihoz szegődjél t e , ki a' 
bün rabságában sinylődöt a' poenitentia szentségében 
valódi szabadságba helyezi, a' bűnnek rablánczait 
széttöri , s zsarnokságától megment ; ki éhező és 
szoinjuzó lelkedet isteni jegyesének, az ur Jézusnak 
testével, vérével a' világ' csábitásai, a' test és ördög' 
incselkedései ellen erősiti, a' veszedelmekben bátorít-
ja , s az örökéletre táplálja. Ahhoz szegődjél te keresz-
tény ! ki nem sért, de betegségedben is vigasztal ; ki 
nem ö l , de halálos ágyadnál is őrt áll a' mennyei ke-
gyelem' szereivel, hogy e' szavak közt : Atyám ke-
zedbe ajánlom lelkemet! végezd be életedet. Ahhoz 
szegődjél te. ki még hideg tetemeidet is a' sirhoz kö-
veti. 's ott nekik vallásos érzelemmel nyugodalmat 
kiván ! 

Keresztények! Vegyétek ezen atyai ajánla-
t imat , intésimet, kérelmimet józan fontolóra, el-
mélkedjetek fölöttök igazságot szomjúhozó szivvel, 
és nyugodalmat leltek lelketeknek. De hogy e' nyu-
godalom , e' belbéke állandó legyen, könyörögje-
tek legbuzgóbban annak, kitől származnak a' szent 
kívánságok, jó tanácsok és tökéletes cselekedetek, az 
irgalmasság Atyjának ! hogy ellenségeink' csábításai-
tól most az egyszer megmenekedvén, az ő atyai gond-
viselése alatt csendességben éljünk. 

Imádkozzatok IX. Pius Szentséges Atyánkért, 
liogy kit a' pártoskodók' serege a' legfeketébb hálát-
lansággal, szenvedésekkel halmozott, vigasztalja 's 
örvendeztesse Öt, 's benne az egész katholika anya-
szentegyházat. a' mennyei Főpásztor az elcsábítottak, 
hitetlenek' megtérésével ! — Imádkozzatok legjobb 
Fejedelmünkért, kinek atyai gondoskodása Isten' se-
gedelmével megorvoslandja idővel azon sebeket, mely-
lyeket a' pártütés' iszonyatossága családaitok- és va-
gyonútokon ejtett. Kívánjatok neki fölemelt kezekkel, 
az oltár előtt térdelve, Tertulliánussal : hosszú életet, 
biztos országlást, erős seregeket, hü tanácsosokat, 
jámbor népet és békés világot. — Imádkozzatok az 
annyi sokat szenvedett és hányatott kedves hazánk-
ért. Vegye azt az Ur és az ő szeplőtelen Anyja Mária, 
Magyarok' Nagyasszonya és Sz. István első apostoli 
királyunk kegyes oltalmába, hogy virágozzék az Is-
ten' szent nevének dicsőítésére és minden fiainak bol-
dogítanám ! — Imádkozzatok azon szerencsétlen pol-
gártársaitokért, kik a' lázítók' kecsegtető ígéretei ál-
tal elámittatván oda sodortattak, hol a' reájok nehe-
zedett igazságnak sulyját s i ra t ják; miszerint a' jó Is-
ten soha többé nemzetünket a' pártütés' veszély telj es 
keserveivel nyomorítani ne engedje. — Imádkozzatok 
végre érettem is, Krisztus legméltatlanabb szolgájaért, 
ki (Isten a' bizonyságom!) minden nap imádkozom 
érettetek, 's átok kívánok lenni leikeitekért; hogy az 

*1 0) Maté. 19, 14. 

Isten' igéjét hirdetve, kivívhassam a' hitnek ügye mel-
letti szent harczot, az oltárnál áldozatot bemutatva, 
találjak hiveim' részére kegyelmet az Urnák színe 
előtt; mint egyházi főnök gyertyatartóra helyezve vi-
lágítsak, 's például szolgáljak mindnyáj oknak, kik az 
anyaszentegyházban vannak , soha meg nem felejt-
kezvén arról, hogy az egyháziaknak élete a' világiak-
nak könyve. Vegyétek kedves hiveim! egyenkint és 
egyetemesen ez első atyai áldásomat ! Harmatozza az 
le fölétek az égből a' kiengesztelés, a' béke és egyet-
értés' kegyelmét, — gyulaszsza szivetekben az en-
gedelmesség", engedékenység- 's kölcsönös szeretetnek 
lelkét, hogy a' keresztény tökéletességben előmenve, 
egy szájjal dicsérjétek az Urat, ki mennyben vagyon ! 
Még egyszer mondom : Békeség nektek ! a' mi urunk 
Jézus Krisztusnak békesége, kinek áldása legyen ve-
letek most és örökké! 

Most pedig az égre emelt szemekkel hozzád só-
hajtok mennyei Fő-pásztor, édes Jézus ! íme eljött az 
óra, hogy a' munkát, mellyet rám bíztál, megkezd-
jem ! Miért is a' te szent nevedben megvetem háló-
mat, kegyelmedet leborulva kérvén : hogy adj áldást 
munkálataimnak, hatályt szavaimnak, sikert fáradal-
maimnak. Szenteld meg az igazságban azokat, kiket 
nekem adtál, 's tartsd meg a' te nevedben, hogy mind-
nyájan egyek legyenek, 's az én örömem teljes legyen 
ő bennök ! Édes Jézus add, hogy a' hol te vagy, va-
laha mindnyájan ott legyünk! Amen! — Kelt Esz-
tergomban, a' Megváltó' születésének ezer nyolczszáz 
ötvenedik évében, ünnepélyes székfoglalásom' napján. 

J ános , s. k. Prímás-Érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

(Mérsékleti társulat és élőrózsafüzér a' kassai megyé-
ben.) Midőn a' kormányférfiakat a' társadalmi viszonyok' 
ujabbi átalakításában, az álladalom' felbomlott életmüve-
zetének összeillesztés' és helyreállításában figyelemmel 
kisérve, nagyszerű működéseiket fölemlítjük, magasztos 
hivatásunk ellen vétenénk, hogyha hittársaink' figyelmét az 
előbbinél sokkal nagyobb buzgalommal oda nem irányza-
nók, honnan minden üdv, áldás és boldogság származik; — 
ez pedig a' nép' vallé s éle e. Napjaink' izgatói rövid 
diadalmaik után, hosszasb s'kert csak "gy reminek arafui, 
hogyha a' népnek vallásos érzületét agyrémes tanaikkal 
megmérgezik. Azonban az egyház, míg m ok illy népbol-
dogitási eszmék' koholásáv..l foglalkoznak, a' cselekvőség' 
terére lép, 's jótékony hatásának áldásait százezrekkel 
érezteti. IIa csak kissé tekintünk is körül a' világon sze-
replő eszmék és személyek között, lehetlen észre nem ven-
nünk , hogy míg felső Németországban még most is 
Blumiádakat járnak, Marcziádákat tartanak ; mig Holland. 



bol a' katholikusok' panaszai hosszú emlékiratban felhal-
mozva jelennek meg könytelt szemeink előtt; mig majd-
nem mindenütt socialisticus almanachokat szórnak szét, 
hogy az istentelen elvek elterjesztessenek : addig Toulon-
ban néhány Jezuita-atya a' gályarabokat ezrenkint vezeti 
az Isten' kegyelmének kutforrásához, 's a' biin' kötelékei-
től őket fölszabaditva, könnyebbekké varázsolja a' vas lán-
czokat, mellyeket tagjaikon hordanak. Ki nem emlékszik 
a' józanság' apostolára, Mathew atyára ? Van az egyház-
ban, ép azért, mert Jézus az egész világ' végezetéig vele 
létét igérte, 's fölötte szüntelen a' Szentlélek' őrködő szár-
nyai lebegnek, egy titkos erő, melly a' társadalom' idősza-
kos szükségeihez képe3t mindig megfelelő gyógyszert, te-
remt elő. A' számtalan szerzetes rend, jótékony, betegá-
poló intézet, ker. társulat, ennek köszöni születését. A' 
boldogságos szűz Maria' szivéről nevezett társulat. Dunán 
tul 's innen minden kath. szivnek örömére, két év előtt 
létrejött, mig a' felvidék a' mérsékleti egyletet nem kisebb 
sikerrel alapitotta meg ; 's habár az egyleti kísérleteknek 
hazánkban mindez csak kezdete, mégis mind ott, mind itt 
a' vallásos vetemény dúsan tenyészett. Tanúi valánk a' 
hirtelen erkölcsi változásnak, melly Zemplény' felső ré-
szén és Sárosban olly épületesen mutatkozott. De ezen 
társulatnak nem lévén föntartó, igazgató középpontja, 's 
kivévén azt, hogy a' papságtól a' templomban ajánltatott, 
nagy részben vallásos szine, oldala is hiányzott. Csuda-e 
tehát, ha az érzéki népnél ezen üdves kezdemény meg nem 
gyökerezhetett? Hozzájárultak még az érdeklettek' önzé-
séből fakadó gúnyos 's csipős megjegyzések, becsmérlések, 
a' papságra szórt rágalmak; innen van, hogy azok lassan-
kint elenyésztek, megszűntek, itt-ott mutatkozván még 
néhány maradványaik. 

A' dolog' velejéből merített indokoknak elégtelen volta 
éreztetvén a' népnél, a' mérsékleti egylet közóhajtással a' 
vallásos egylettel szándékoltatott összekapcsoltaim. A' 
társulat'legtevékenyebb, legbuzgóbb előmozdítói közül nt. 
A. I. galszécsi alesperes ur kerületigyülésileg tett lépése-
ket Istenben boldogult püspökünknél, legczélszerübbnek 
vélvén a' köznép' hajlama- és fogalmához a' Rózsafüzért, 
annál is inkább, minthogy ennek a' czélja ép a' bűnösök' 
megtérése, 's igy a' mérsékleti egylet' czéljával is, ezen a' 
vidéken olly igen divatozó részegség ' megszüntetésével, 
öszhangzásban ál l ; azon kivül pedig az olvasni nem tudó 
népnél, a' plébános' ügyes vezérlete mellett, minthogy az 
olvasó' imádkozása átalános szokásban van, igen könnyen 
behozathatik. E' szándék' létesítése meg is kezdetett, az 
imapéldányok sok kézben forogtak, rózsafüzérek alakultak, 
midőn egyszerre a' forradalom' viharja betörvén, a' szép 
kezdetet fejlődésében megakasztotta. A' vihar lecsillapult, 
az isteni gondviselés, melly igazságos haragjának sulyját 
velünk érezteté, szenvedéseink által megkérlelve, a' béke' 
reménylett áldásiban engesztelő jobbját nyújtja felénk; 
rajtunk tehát a' sor, a' nép' vallásos érzületét megint fel-
lobogtatva, részint a' megkezdettet folytatni, részint ujabb 
vállalkozással, a' hol csak lehet, illy üdves ker. társulato-
kat alkotni. Nem volt nálunk szent Pálnak e' mondása : 
,Ime most van a' kellemetes idő, ime most az üdvességnek 
napja, ' pusztába kiáltás, mert M. M. czimzetes kanonok, 
Jernyén, szeretett bátyjának hívei közt megkezdette az 
apostoli munkát, a' kis plcbánia' hívei között a' rózsafü-
zért be is hozta, mig másutt mások a' nehézségek' elhárí-
tásán munkálkodnak. Legyen Isten' áldása mindnyájokon ! 
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Francziaország. 
Dec. 26-kán, a' régiség' társulatának évnapján Pie 

ur, Poitiers püspöke, következő beszédet mondott : ,Meg-
érkezvén e' nagy megyébe, tudtam, uraim, hogy ezen ős 
földön a' régiség' tanulmánya-, bámulata- és szeretetének 
magukat szentelő férfiakat találandok. Ezt tudám, 's bizo-
dalmasan mondva, előrelátám, hogy e' tudós társaság, 
mellynek az isteni gondviselés illy érdekes buvárlatokra 
elég szabad időt engedett, fájdalmas érzelmet támasztand 
bennem, vegyültet irigylettel és sajonnal. Igen, uraim, 
önök előtt, munkáik, irományaik' jelenlétében fájdalma-
sabban érzem reám nehezedni azon magasztos, de gör-
nyesztő püspöki hivatalt, melly minket arra kötelez, hogy 
létünket 's életünket határtalan égő áldozatul adjuk oda ; 
melly az észnek és lábaknak megtiltja arra tartani, merre, 
akarnak. Minap még, uraim, szabad valék mint önök, 's 
munkálataim-, perczeim- és lábaimnak tetszésem szerinti 
irányt adék : C i n g e b a s t e , e t a m b u l a b a s , u b i 
v o 1 e b a s. De ezentúl gondolatom 's megyei közjárásaim 
utvonalát a' kötelesség jelöli, 's gyakran oda vezet, hová 
választásom, természetem nem vezettek volna. El nem tit-
kolhatom, hogy Isten olly életet szabott ki nekem, hol a' 
kötelességek olly sokszerüek, miként még a' legjobbszerübb 
üzletekre, a' legkedvesebb és legszentebb tanulmányokra 
sem hagynak időt. Mondom a' legszentebbekre : mert ta-
gadhatlan, uraim, hogy Jézus Krisztus 18 század óta any-
nyira vette birtokába a' földet, melly az ö országa, az ő 
birodalma, hogy a' rajta találkozó legcsekélyebb romok is 
mindig róla beszélnek, 's képmására vannak kifejezve. 
Igaz, hogy a' régiségbuvár kiássa még itt-ott a' pogány 
idők' emlékeit ; 's ezek átalában olly ellentétet mutatnak, 
melly a' keresztény' dicsőségére válik. De az önök' figyel-
mét gerjesztő emlékek majdnem mindig a' kath. hit' mun-
kái : a' régiség, uraim, hittani, 's önök' múzeumai majd-
nem kizárólag a' keresztény évezred' érmeiből állnak. Igy 
önök' tanulmányai szentek tárgyaikban. De szentek ered-
ményeikben is. A' hit, uraira, erősebb 's nyiltszivüebb, az 
áhítat nagyi elkűebb 's gyengédebb, ha érintkezésbe jön az 
ős időkkel, a' kereszténység' szép századaival. Igaz, hogy 
e' századokat ismerjük a' történelemből ; de a' fenálló em-
lékmüvek hangosabban szólnak a' történetnél. Önök, uraim, 
ezért evangeliumi küldetésünk'értelmes segédei. Részemről 
megvallom, ez a' hitnek, a' szeretetnek, a' nekiszentelés-
vagy önfeláldozásnak olly cselekedete, mellyet soha sem 
fogtam fel és teljesítettem jobban, mint a' hosszú ideig el-
temetett keresztény müvészct'remekmüveinek látványa mel-

lett, mellyek újonnan felfedezve a' tudomány által, vissza-
tünteték' szemeim elébe azon nemes érzelmek' symbolumát, 
mellyek a' miénknél jobb századokat lelkesítettek. Valljon 
nem igaz-e , uraim, hogy lia, a' mi lehetlen, az emberek 
elfelednék , 's elvesztenék a' Jézus Krisztus által a' földre 
hozott evangéliumot, a' talajunkon maradt kövek egész 
lényegét hirdetnék nekiink? Q u o n i a m s i t a e u e r i n t 
h i , l a p i d e s c 1 a m a b u n t. Ezért, ismétlem, hogy az 
emlékművek vagy romjaik' tanulmánya megszűnik lenni 
buzongó szenvedély, foglalkozatlan embernek szeszélye, 
's komoly, gyakorlati és vallási tanulmányul válik. Da-
vidnak bizonyosan elég dolga volt t rónján, 's zsoltáraiból 
mégis azt tanuljuk, hogy templom' hiányában legalább 
köveit szerette. Q u o n i a m p l a c u e r u n t s e r v i s 
t u i s l a p i d e s e i u s . Igen, valamelly neme az élet-
szagnak, a' hit és erény illatának szállong fel e' kövekből : 
Q u o n i a m p l a c u e r u n t s e r v i s t u i s l a p i d e s 
e i u s . Mindegyiknek, uraim, legyen szerepe; legyen 
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része e' nagy mukában ; gyűjtsék össze a' templomnak 
szétszórt köveit ; szerkeszszék újra közöttünk a' nagy ke-
resztény századok'munkáját; ez a'legnemesebb foglalkozá-
sok' egyike, mellyet a' földön választhatunk. Mi megtap-
solandjuk önök' tanulmányait, buvárlatait, 's azalatt mun-
kálni fogunk, hogy tisztítsuk, szenteljük, üdvezitsük a' 
lelkeket, a' mennyei Jeruzsálem' élö köveit, mellyek az 
örök egyház' nagy épületét képezendik, miután más leg-
dúsabb, legnagyszerűbb emlékmüveikből itt alant kő kö-
vön, és egyéb nyomul nem maradand, kivéve azt, hogy az 
örökség' templomának előcsarnokul szolgáltak.' 

Irland 
(Az oktatás' szabadsága Irlandban.) Irlandban a 'ka th . 

religio a' kormánytól egészen különválva él. Ezen helyze-
tét szenvedései, üldöztetése és vérontása által vivta ki 
magának. Itt a' religio elég önmagának ; az álladalomtól 
mi segélyt sem nyert, semminemű hivatalos összeköttetés-
ben sincs az álladalommal. Irland' világi kormánya való-
sággal és határozottan eretnek ; Angolhon' koronája nyilt 
ellenségeskedésben él a' szent-székkel, és a' fölavatási eskü 
leghevesb kifakadásokkal telt a' hivck' közös atyja iránt. 
A' lelki felsőbbséggel ott egészen a' világi kormány ruház-
tatott föl. Irlandban uralkodó elnyomó egyház létezik, melly 
a' katholikusok' javait elrabolta, és most azokat élvezi : 
vannak ott a' katholikusok ellen utálatos és halálos törvé-
nyek egész 1793-ig, gyűlöletből származott törvények, 
mellyeket egyedül O'Connell' lángesze, és állhatatossága 
volt képes megingatni, és pedig milly nagy erőfeszitéssel ! 
mellyeket a' közvélemény minden nap kárhoztat, de mely-
lyekct egészen eltörleni a' parlamentnek még nem volt bá -
torsága. Irlandban az áldozár és püspök nem rég halálra 
kerestetett. Irlandban nem rég csak egy tudományos egye-
tem létezett, a' dublini. Ez pedig a' megállapított egyház-
nak egyik intézete. Minden tantárgy anglicanusok' kezében 
van. 9,000,000 lakosaira nézve ez az egyetlen intézet, melly 
a' felsőbb oktatással foglalkozik, és gradusokkal ruház föl. 
Már pedig a' katholikusok egész 1793-ig a' , tes t ' - fé le es-
kü' letétele, azaz : hitök' megtagadása nélkül abbat anitvá-
nyokul föl nem vétethettek, mi által a' népességnek több 
mint hétnyolezada minden felsőbb oktatás- és minden tu-
dományos gradusból kizáratott. 1793 óta a' katholikusok 
fölvétethetnek, ez eskü eltöröltetett. Elég nagy számmal 
sereglenek is össze ; de a' tanárok még mindig protestánsok, 
és pedig a' hivatalos vallás' protestánsai. 1845-ben Peel 
Robert Irlandra nézve három u j collegium' felállítását in-
dítványozta, Belfast-, Cork- és Gallwayban. Ezen collegiu-
mokat illető indítványt egy más indítvány előzte meg, 
melly által a' kormány a' kath. papság' képezésére szánt 
maynoothi papnöveldének évenkint 600,000 frankot en-
gedvényezett. És jól meg kell jegyeznünk, hogy jóllehet 
ezen nagyszerű (maynoothi) intézetnek igazgatása egészen 
az irlandi püspökökre van bizva, a'kormánytmégis minden-
kor az általa kinevezett anglicanus kegyurak képviselik, a' 
kiknek a' kormány által engedvényezett pénzsegélyrőli 
számadások minden évben benyújtandók. A' Peel Robert ál-
tal indítványozott más három collegiumot illetőleg, meg 
kell jegyeznünk, hogy a' kormány egyelőre megegyezett 
ugyan abban, hogy néhány tanár a' katholikusok' sorából 
is választassák ; de vonakodott e' tárgyban jövőre nézve 
bármilly kötelességet is elvállalni, jogánál fogva föntart-

ván magának, mindezen tanárok' választását és kinevezé-
sét, és ennek következtében a' képességet, ha valamikor 
neki ugy tetszenék, mind anglicanus vagy presbyterianus 
tanárokat választani. Tegyük még azt is hozzá, hogy min-
den, akár katholikus akár más hitfelekezetü tanár esküté-
telre szorittatik, melly eskü azon ürügy alatt: „hogy a' ta-
nárok' részéről a' hallgatóság' akármelly részének meggyő-
ződését sértő és tiszteletlen előadást megelőzzön," a' kath. 
tanárt minden oktatási szabadságától megfosztja, az in-
differentismust ráerőszakolja, vagy pedig azokat, kik hitö-
ket bátran bevallanák, az üldözés- vagy tanszékétőli el-
mozdításnak martalékul dobja. Ezen collegiumok által nem 
csak a' kath. növendékek' többségének a' dissidens növen-
dékek' kisebbségéveli összesorozása czéloztatik, hanem a' 
főczél bizonnyára az, hogy a' homlokegyenest ellenkező 
hitfelekezetek' fiatal emberei, egymáshoz közeledve, hitök-
ben meggyengittessenek. A' tanári kar egészen protes-
táns lehet, a' collegium a' hitvédelem' gyakorlati lemondá-
sának, tudnillik az igazság és hiba közti minden különb-
ség' látszólagos eltörlésének elvére építtetik ; mindennek is-
mét nincs más föladata, mint a' lelkekben a' hit iránti haj-
landóságot és szeretetet meggyengíteni, sőt egészen kiol-
tani. 

Angolhon- és Irlandban létezik ugyan, a' másodokta-
tást illetőleg, a' szabadság' bizonyos mértéke, sőt mondhat-
nók, némelly viszonyokban absolut szabadság is ; de jól 
meg kell jegyeznünk, hogy ezen, a' katholikusok által olly 
soká és fáradságosan kivívott előny, rájok nézve csak az 
emancipatio' korszakától divatozik, és hogy a' magánosok' 
irányában engedvényezett szabadság mellett, még mindig 
fönáll a' szerzetes rendeket kizáró törvény' szigorúsága, 
melly még most sem szüntettetik meg. 

A' másod oktatás' intézetei csak a' közpolitika' rend-
szabályai alá helyezvék: ezektől sem kívántatik több, 
csak hogy a' törvény- és közerkölcsiségnek az illető tiszte-
letet megadják. Különben Angolhonban az oktatási sza-
badságnak vannak korlátai, mellyek épen nem liberálisok, 
és mellyek az ő terjedelmét igenis szűk körre szorítják. Itt 
senki sem bocsáttatik a' tudományos gradusokra, hogy ha 
tanulmányait az álladalom' valamelly egyetemében nem 
végezte, vagy hogyha azon ritka collegiumokhoz nem tar-
tozik, mellyek ezen egyetemekbe bekeblezvék. Ezenkívül 
a' jog egyetemeket alkotni, és a' collegiumokat abba be-
keblezni, egyes egyedül a' királyt illeti, mellyet ő jótet-
szése szerint gyakorol. Az egyesült angol birodalom' egye-
temei közt az oxfordi, cambridgei egyetemek, miként a' 
dublini is tisztán anglicanusok. Igaz, hogy 1793. óta Dub-
linban a' katholikusok és dissidensek is a' grádusok, de csak 
is a' kisebbek' elnyerésére bocsáttatnak; a' fensőbb és 
tudományos gradusokért versenyezni semmikép sincs meg-
engedve ; mi őket minden fontos pályától kizárja, mely-
lyeknek szükséges föltételeit e' grádusok alkotják. A' lon-
doni egyetemet illetőleg, a' katholikusok meg nem szűnő 
követeléseik és panaszaik után, a' mostani királynő' ura l -
kodása alatt kivívták ugyan, hogy oda minden hitvallomás 
és eskütétel nélkül minden hitfeiekezeti, és következéskép 
kath. fiatal emberek is fölvétessenek ; de meg kell jegyez-
nünk, hogy a' tanárok mind a' kormány által választvák, 
mi annyit jelent, hogy mind anglicanusok lehetnek, és ren-
desen azok is ; siralmas csereajándék, melly a' katholiku-
soknak a' tudományokbani részesülhetést megadván, hi tö-
ket a' megromlás' folytonos veszélyével fenyegeti. A' col-
legiumok bekebleztethetnek ugyan ezen egyetembe, dc 
ezen bekebleztetéshez a' királynő' szabadalmazó levele kí-
vántatik. Ezen tisztán önkénytes, tisztán jó akaratra szo-
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ritkozó kegyelemben legelőször az oscotti Sziiz Máriáról 
nevezett kath. collegium részesült. Azóta a' jezuiták' 
Stony-Hourst-i collegiuina is hasonló bekeblezési okmányt 
nyert. 

A' népiskolai kormányt illetőleg, egy fensőbb és ál-
landó bizottság székel Dublinban. E' bizottság' tagjai, 
számra tizenketten, a' kormány által választvák, és általa 
vissza is hívhatók. Olly országban, mellynek hat hetedét 
katholikusok alkotják, e' tanács kebelháboritó aránytalan-
ságban alig számlál három vagy négy katholikust, hat an-
glicanus és két presbyterianus között. Jelenleg a' kath. 
tagok: a 'dublini érsek és három világi férfiú. Ezen főta-
nács, mellyben a' protestantismus nyolcz számnyi többséggel 
bir, az álladalomtól teljhatalommal van fölruházva mind-
annak igazgatása- és meghatározására, mi az oktatásra 
vonatkozik. Lássuk hatalomgyakorlatát.: a) Egy, oktatókat 
képző normális iskolát alkot, föntart, fölötte őrködik és 
azt igazgatja; b) a' felügyelőket kinevezi és szétküldözi; 
c) meghatározza a' föltételeket, mellyek' nyomán az isko-
lák megalapittatnak vagy segélyeztetnek; d) mindazt igaz-
gatja, mi az iskolakönyvekkel összeköttetésben áll, 's föl-
adata azokat olcsó áran juttatni a' gyermekek' kezébe. 
F e l ü g y e l é s : Eredetileg huszonnégy felügyelő volt, 12 
kath., 12 protestáns. Az arányt itt se téveszszük el sze-
meink elől! Ezek a ' tanács által neveztetnek ki, kiállván 
azon visgálatot, mellynek programmját ugyanezen tanács 
készítette, 's mellynek tagjai háromnegyedrészt anglica-
nusok. Ezen felügyelők minden évben háromszor látogat-
ják meg kerületi iskoláikat. Mindent megvisgálnak, el-
kezdve a' tanitók' képességétől mindazon munkákig, mely-
lyek a' tanitó által a' gyermekek' kezeibe adatnak, és je-
lentéseiket a' tanácshoz beküldik. A' hittant illetőleg egé-
szen közönyösen viselik magukat. — Mit nem lehet tehát 
várni az őrködés' olly terjedelmes jogával felruházott fel-
ügyelőktől! És valóban, a ' rendszabálynak betűje a' gya-
korlatban majd soha sem teljesittetik. E' tekintetben szá-
mos példákat lehetne felhordani. Az i s k o l á k ' á l l a p o t a : 
Minden iskolával nem biró helységből, a' plébános, a' tisz-
teletes vagy egy kitűnőbb személy a' tanácshoz fordul, és 
pénzalapért könyörög. E' kérelem által ez az iskola' kegy-
urává lesz, és föladata a' tanácscsal levelezni, és a' rend-
szabályokat megtartatni. A' tanács kinevezi és elmozdítja 
az oktatókat; egyedül a' kegyúrnak van joga őket fölter-
jeszteni, azonban kell, hogy ezen fölterjesztés a' helység' 
felügyelője által jóváhagyassák. A' kegyúrnak is jogában 
áll, a' főtanácsot előre tudósítva, az oktatókat behelyezni, 
vagy elmozdítani. Ezen elmozditási jog hasonlókép a' fel-
ügyelőt is illeti, ki szokás szerint e' tárgyban a' kegyúr-
ral értekezik, a' nélkül, hogy ez erre különben köteleztethet-
nék. A' főtanácstól ered minden rendszabály, még azok is, 
mellyek az iskolák' belszerkezetére vonatkoznak. A' reli-
gio' oktatásárai előkészület az elemi könyvek' közös fel-
mondatásával minden nap egy óra hosszat az oktató által 
történik. Hat nap közül egy különösen a' religio' oktatá-
sára szenteltetik, melly minden hitfelekezetü gyermekek-
nek elszigetelve az ő hitbeli szolgáik által nyujtatik. Az 
órák' rendes osztályzata alatt meg van tiltva akármilly 
religiobeli könyvet használni, vagy valamelly politikai 
fejtegetésbe ereszkedni. Naponkint legalább hat óra szen-
teltetik az oktatásra. A' tanitók és tanítónők a' szüléktől 
csekély jutalmat nyernek, és kötelezvék a' szegény gyer-
mekeket ingyen befogadni. A' dublini normális iskolából 
kilépett tanitók a' tanácstól az iskolai dijon felül, éven-
kint 500 frankot kapnak. Azok, kik nem onnan származ-
tak, az első évben 200, a' másodikban 300, a' harmadik-

ban 375 frankot húznak. K ö n y v e k : Az olly szerencsét-
lenül alakított főtanács, elemi könyveket szerkesztetett. 
A' kegyurak szabadon választhatnak e' könyvek közül ; 
de a' tanácsnak, és pedig egyedül neki van joga, eltiltani 
azon könyveket, mellyeket veszélyeseknek hisz. Ezen, illy 
birák' önkényére bízott tilalmazás, még magokra a' val-
lásbeli könyvekre is kiterjeszkedhetik. Illyen a' nemzeti 
elemi oktatásnak törvényes rendszere Irlandban. Bizony-
nyára csudálni kell, hogy illy rendszer mellett a' kath. hit 
melletti buzgóság ott mégis olly nagy mértékben föntartat-
hatott. 

Vegyesek. 
A' hűséges kebelben honoló tisztelet és szeretet ki-

fogyhatlan szokott lenni találékonyságában, minden szem-
pillantatban arra törekedvén, hogy e' magasztos érzelmeit 
ragyogó fenyőkben kitüntesse, 's kiható sugáraik' melege 
által másokat is kegyelt tárgyának tisztelete- és szerete-
tére buzdítson ; ezen magasztos érzelmek' egyik szülemé-
nyének tekintendő azon kőrajzi diszmü, melly Mandello' 
kőrajznyomdájából, Raimann R. által tervezve és vésetve, 
's az egyháznak országunk' fejedelme-, most Ferencz-József 
királyunkért mondatni szokott imáját magában tartalmazva, 
legközelebb kikerült. A' műnek szépsége-, technikai sza-
bályszerűsége- és csinos kiállításáról már azon körülmény 
is kezeskedik, miszerint fm. berezeg-prímásunk Scitovszky 
János, azon vele született hajlamánál fogva,mellyel a 'mű-
vészet' minden neme iránt viseltetik, az ajánlást elfogadni 
kegyeskedett. Azonban a' műnek ininélinkábbi terjesztése' 
tekintetéből, szabadjon még megemlíteni az t , hogy ezen 
olly öszhangzó ábrázolatnak szegélyrajzait az ,i g a zs á g' 
és ',k e g y e s s é g' csinos alakjai képezik, még két oldalán 
a' pompás ékitvényekkel körülfonva lefolyó oszlopzatok' 
fülkéiben szent Péter és Pál apostolok' nemesen tartott 
alakjai ragadják meg figyelmünket. Az oszlopokat össze-
fűző homlokzat' tetején ,Ausztria' diszelg, körülkoszoruz-
va elmés jelvényekkel, az oszlopok pedig franczia modorban 
alakult korlátszerü talapzaton nyugosznak, mellynek kö-
zepén arabeskek közt fm. herczeg-primásunk magas neve 
tündököl. Az egész salon-müdarabbá bizton mindenkinek 
ajánlható, 's díszes és mügondos kiállítását tekintve, árát, 
melly 5 frtra p. p. határoztatott, túlságosnak mondani nem 
lehet. 

Kassáról jan. 10-éről irják. A' vihar lecsendesült. A' 
mindenható Isten, ki egy lehelletével országokat alkot és 
megsemmisít, megszégyenítette a' pártoskodók' szerencsét-
len törekvéseit, 's visszaadta nekünk annyi forró imánk 
közt visszaesdett földi békét, hogy malasztos áldásai közt 
érdemesekké tehessük magunkat azon békére is, mellyet a ' 
világ nem adhat. Ezen visszanyert béke' következtében 
történt, hogy városunk fensőbb parancsra az engedvénye-
zett birodalmi alkotmányt számos népsereg' jelenlétében 
magyar, német és tót nyelven ünnepélyesen kihirdette, 's 
e' napot Isten előtt is kedvessé teendő, hőn szeretett kirá-
lyunk' szerencsés uralkodása-, keservesen megzaklatott 
hazánk' felüldüléseért esedezendő, ezenkívül ez ujabb ki-
rályi kegyelem-nyilvánitásért hálákat adandó, a' szent-
egyházba sereglett, hol az isteni-tiszteletet ft. K ö n i g J á -
n o s , püspöki helynök, 's a' király iránti hűség' drága 
gyöngyeiben tündöklő férfiú, az ünnepélyhez illő komoly-
ság- és áhítattal végezte. 

K a r l s r u h e , dec. 26. Leirjam-e rövid szavakban 
a' badeni állapotokat ? Itt is épen ugy folynak a' dolgok, 
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mint sok más helyütt. Uj igazgatók, de a régi ártalmas 
rendszer; a' legszomorúbb tapasztalások de semmi okulás; 
sőt itt vagy amott némi meggyőződés a' baj' helyéről, de 
semmi bátorság a' gyógyszerek' alkalmazása iránt ! A' mi 
nálunk mindenek felett uralkodik, az egy nevetséges féle-
lem az ultramontánok- és ausztriai érzelmüektől. Ezen két 
osztályzat' bűnbakjául (melly osztályzatok' a' kurta eszű 
emberek előtt veszélyesebb- és gyűlöletre méltóbbaknak 
tartatnak a' vörössapkás socialistico-demokráták" min-
den árnyéklatainál,) közönségesen egy nemes katholikusnak, 
Andlaw bárónak kell szolgálni, ki ellen hazug áruczikkek 
kedv szerint gyártatnak. Papok és iskolamesterek fegy- és 
dologházakra Ítéltetnek, az utóbbiakból többen szabadon 
bocsáttattak; azonban a' freiburgi érseknek egy igazán ka-
tholikus papság' nevelése és képezése meg nem engedtetik, 
és »z iskolamester-gyárok Ettlingen- és Merseburgban a' 
forradalom után is épen ugy munkások, mint az előtt. Mi 
tehát politikai- vallási- és társadalmilag beteg országunk-
ra nézve kevés jót reményihetünk. Sokan már a' kivándor-
lásról gondolkodnak ! A' gyárakat kivéve, mellyek a' kül-
föld' számára ujabb megbízásokat nyertek, a' belkereske-
dés teljesen pang. A' termesztmények hallatlan olcsóságuk 
mellett sem találnak vevőre, a' pénz és hitel egészen el-
tűnt, és a' közelszegényedés rémület-okozólag növekedik. 
A' már 1848-dik april' havától tartó beszállásolási teher 
nem sokára mindenkinek vagyonát fölemésztendi, 's ide 
számítandó még a' sok adó, mellyhez a' tőkepénzek- és jő-
ve dclmekéé is hozzákapcsoltatik. Azonban e'nyomor távol 
sem szolgál arra, hogy az embereket Istenhez visszavezesse, 
legalább ennek az országban eddig még semmi nyoma sem 
látszik, hanem inkább a' 30 év óta rendszeresen beléjök 
vert istenfeledés és hittelenség által a' kétségbeesés' azon 
fokáig űzetnek, mellynél mindentől lehet rettegni. És ha a' 
visszatérésre utat kezdünk egyengetni, akkor a' szűkkeblű 
bureaukratia .tüzet' kiált ! Sakingenben november' közepe 
felé missio tartatott, és pedig ollyan fényes sikerrel, hogy 
néhány nap alatt 11,000 ember részesült a'szentségekben. 
(L. az idei Rel. 2-dik sz.) 'S mi történt ? Alig értesült az 
itteni nyomorult és siralomraméltó egyháztanács arról, 
hogy Sakingenben nem német- hanem rómaikatholikus mó-
don prédikálnak, azonnal dorgáló levelet intézett a' frei-
burgi érsekhez, hogy miként bátorkodott előleges bejelentés 
és engedély nélkül missiót tartatni. Ha tehát a' nép szük-
séget is érez magában az Istennel kibékülni, ha tömegesen 
tódul is az Isten' igéjének meghallgatására, melly engedel-
messég-, hivség-, megelégedés-, önmegtagadás- és minden 
keresztény erényre tanítja, akkor ehhez még az álladalom' 
részéről egy politialis engedvény' kieszközlése is követel-
tetik, holott az istentagadás, a' felségsértés és lázadás' hir-
detése szabadalommal bír. Mikor lesznek a' bureaukraták 
már egyszer okosak és belátók ? Én még akkor sem hien-
dem azt , ha fejők mások által betöretett; minden cse-
lekvéseikből legalább az világlik ki, hogy saját fejőket 
törni nem igen szeretik. 

Genf' Saint-Germain egyházában az Oltári-szentség 
kiszolgáltatásának ünnepélyén olly megható áhitat mutat-
kozott, hogy azt képzelni is nehéz. Azonban még inditóbb 
vala a' tiz órai istentisztelet, mellyen roppant sokaság 
volt betű szerint összezsúfolva egy négyszer kisebb téren. 
Százan és százan kényszerültek két óra hosszáig állni, 's a' 
nők eltürhetlen tolongás között székeiken maradni. Mikor 
fog már az ezer és ezer katholikusoknak e' részben segély 
nyújtatni, kik valóban példás türelemmel szenvednek? 
Ugyanott Jézus Krisztus'istenségéről igen jeles beszéd tar-

tatott ; s nagyon épületesek voltak ezen nagyszerű szilárd és 
szónoki tanítások, a' roppant, figyelmes és ajtatos hallgató-
ságnak közepette, 's a'rationalismus jelenlétében, melly Gen-
fen a' velőig rágódik, 's egymásután rombolja össze a' ke-
resztény épületeket. Milly intelmek, 's milly jövendő ! Az 
ellentét bizony figyelemre méltó. 

A' , T a b l e t ' szerkesztősége ezen évi első számában 
szerencse' kivánatait mutatván be olvasóinak, többi között 
igy szól: Az egyház függetlenségét bel- éskülmegtámadók 
ellen kell védelmezni. Alázatos óhajtásunk, hogy mi is ve-
hessünk részt e' tusában Isten' látható képviselőjének ér-
dekében, 's együttmunkálni azokkal, kik a' Nérók-, Julia-
nusok-, Russellek-, Clarendonok-, Pombalok-, Choiseulok, 
's akármilly nevezetű egyházüldözőknek állnak ellen. Ezen 
tusa már nyolez századig tart, követnünk kell tehát azok' 
példáit, 's utánoznunk azok' harezmodorát, kik már régen 
szálltak a' sírba, 's örök dicsőséggel koronáztattak meg a' 
mennyben. Feladatunk, felfedezni a' régi kígyót uj alak-
jában ; felkelteni a' lanyhát, megszégyeniteni a' közönyöst, 
megriasztani a' bűnöst, 's lehetleniteni ellenségeink' ármá-
nyainak kivitelét. ,Árulók és közeliének'irányában, mondja 
Tertullian, minden ember katona.' És Langres püspöke, 
idézvén Tcrtulliánt, 's fejtegetvén a' hírlapírók' jogait és 
kötelményeit, oda nyilatkozik, hogy az egyház' minden fiá-
nak küldetése, alkalmai szerint, Isten' elleneivel megküzde-
ni. 'S kik ezen istenellenek, ezen közellenek napjainkban ? 
Azok kik Olaszországban tisztátlan szabadelvüséggel 's 
aljas ármánykodással a' pápa' alattvalóit zendülésre izgat-
ják, 's ugyanezen elméletet honunkban alkalmazva, isten-
telen nevelésök által a' föld' leghűbb nemzete között hit-
szakadást akarnak előidézni. Minden időben 's minden he-
lyeken az egyház' legveszélyesebb ellenei saját kebelében 
találkoztak. Mindig voltak árulók, félénkek, szoígalelküek, 
ingadozó hitűek, közönyösök, őrködést nem tűrő féltudósok, 
kik a' világ' csalásaiban felnőtt hideg, kemény, sátáni poli-
tikájú férfiakkal szövetkeztek . . . . 'stb.' 

Mint már annak idején említettük, a' lelépett Falloux 
minister' betegsége alatt, Lanjuinais u r , ministeri helyet-
tes , bizonyos Calien nevű zsidót nevezett ki bölcsészetta-
nárul a' Napoleon-Vendée collegiumban ; ennek következ-
tében a' luconi püspök' erélyes nyilatkozatot bocsátott 
közre, mellyben szemelőtt tartván a' hit fölötti őrködés' 
kötelményét, el nem tűrhetőnek mondja azt, hogy olly házban 
tartassék istentisztelet, hol a' bölcsészeti tanitás az elfer-
dité-ek' utján van,'s a'kath. hit' külső bevallása csakálarcz a' 
legnagyobb rendetlenségek'pártolására. Azért a' collegium' 
kápolnáját egyházi átokkal sújtván, megtiltá az Oltári-
szentséget ott hagyni, továbbá a' sz. mise' tartását, szent-
ségek' kiszolgáltatását, isteni ige' hirdetését, 's a' colle-
giumbani gyónást, kivéve súlyos betegség' esetét. 24 óra 
alatt véghez kellett hajtatnia e' rendeletnek, 's a' szentelt 
edényeket, ruhákat, diszitményeket elhordani, 's zár alá 
helyezni. A' szentegyházi főnök' buzgalma megriasztotta 
a' hütelen kormányt. Nem is lehet okoskodni olly püspök 
ellen, ki inkább vértanúi halállal mult volna ki , semmint 
engedjen. Parieu tehát, ki ezalatt közoktatási minister 
lett, visszahitta a' zsidó tanárt ; e' miatt nagy izgalom mu-
tatkozik most ennek hitsorsosai között. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' tarnovi kárvallottaknak : Két helybeli nevendék-
pap 1 frt 10 kr; Markfi Sámuel egyetemi hittanár 5 frt p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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« 

T A R T A L O M : Immaculata. — Egyházi turlósitások. — Politikai Szemle. 

I M M A G t L A T A . 

Mindenki tut ihat ja , hogy az Európát felforgató 
népmozgalmak a' felsőbbség iránti benső inegelége-
detlenségből veszik eredetüket. Ok nélkül semmi sem 
történik ; nézzék á t , 's visgálják meg a' kormányok 
saját te t te iket , a' népek' irányában való viseletüket. 
Mi azt mondjuk , e' forradalmaknak fent 's lent, egy 
az oka , és ez az igazi vallásosság'hiánya. Ugy látszott, 
hogy az egyház csupán csak gyengéd ildomos defe-
rentiából bír ja már régi tiszteltetésének némi marad-
ványait ; ugy vettük észre, hogy a' fejedelmek- 's né-
peknek az egyház iránti tisztelete , és fiúi viszonya 
épen megfordított ösvényre tért , és ennyi hidegség 
között maga a' hit, a' vallás kezdett sülyedni közöt-
tünk. A' tekintélynek alapját össze akarták az egy-
házban zúzni, 's vele a' statusok' basisa omlásnak in-
dult?Sok tanulság fekszik e'napok' eseményeiben az egy-
házra, fejedelmekre és népekre nézve. Most már, midőn 
a' zivatar lecsillapodott, a' Vulkán kihányta tüzét, mi-
dőn minden a ' rend 's béke után sovárog, tartson kiki 
szemlét lelke 's szive fölött, szedje rendbe dolgait, és 
ne hagyja lefutni az eseményeket a' nélkül, hogy ré-
szére nyereséget ne vonna le. Előttünk csak az egy-
ház' hivatási köre áll. Midőn ezen átalános zivatarban 
a' nép mint bus tenger háborgásnak indul t , és e' vad 
mélység fölött az emberi indulatoknak őrjöngő szel-
lemét láttuk lebegni: a ' j ámbor szivnek ajtatos nyug-
talanságával vártunk jelt felülről , melly vezérfényül , 
vagy csillapítóul szolgáljon ezen chaos fölött. De re-
ményünk' színei összezavarodtak, lá tván, hogy Roma 
bilincsekben nyög, pápája száműzetésben, és a' J an i -
culus' hegyén a' salviani forrásoknál ismét ártatlan 
vér ömlik. Talán az volt az isteni gondviselés' aka-
rata, hogy népeit nagyszerű szerencsétlenségek által 
tanitsa meg a' keresztényi alázatosságra. Mi sokszor 

I. Félév. 

mondogattuk szivünkben, midőn szerencsétlen hazánk' 
politikai- 's vallásilag megindult forradalmát szemlél-
tük, 's mások kétségbeesni látszottak a' rendetlenség' 
tulsulyja alatti helyzetükben : nem, mi nem veszhe-
tünk el. Magyarország, ,Regnum Marianum'. És e' 
szavakban minden ki van fejezve, a' mit egy ajtatos 
szivnek értésére adhatunk. És nem csalódtunk remé-
nyünkben. A' buzgó katholikus, ki fájdalmas szívvel 
látta az egyház' szentélyébe betörni az idegen világi 
hatalmat, és az újítási viszketegnél fogva bekövetke-
zendő egyházi szakadás' előkészülését, e.' nagyszerű 
nemzeti szerencsétlenségnél is csak azt mondhatta : 
talán igy történt jól az egyházra nézve, mellynek lé-
lekharangját maga a' katholikus világi rend' egy ré -
sze, jó csoport egyháziak' segedelmével, segítette fél-
reverni. . . . Lángban állott minden ; sülyedésnek in-
dult a 'multnak bülcsesége által állított minden emlék ; 
az őrült félelemnek szorgalmával szaggatta lefelé kiki 
kilenczszázados lakóhelyét azon tüz elől, mellyet ma-
gok gyújtottak meg ! És még igy a' rettegés' hatalma 
alatt valánk, bizonytalanul tévedezve reményeink kü-
zütt: add ig IX .P ius száműzetésében, mintegy felejtve, 
hogy a' nagy Károlyok 's Pipinek' örökségét elvesz-
tette, felejtve az örök város' háladatlanságát , a' Bol-
dogságos Szűz' tiszteletének gyarapításán szorgalinas-
kodik, és felhívja a' keresztény vi lágot , hogy a' ke-
reszt' tövéhez borulva, imádkozzunk tanácsért 's fel-
világosításért azok' számára, kiket egyházi pápai ta-
nácsából azon kérdés' megfejtésével bizott meg: vall-
jon az egyház imádságaiban, litaniáiban használhat-
ja-e ezen szót : ,Immaculata' ? És ez volt azon jel , 
mellyet Isten a' zivatarok között feltüntetett, 's inelly-
re a' magyar keresztény sziveknek különösen tekin-
teni kell, 's hozzáteszszük : reményleni, és bizni ben-
ne. Hiszen pénzeinken is ezen felírás díszlik : ,Patrona 
Regni Hungáriáé'. Ez nem üres hangú mondás. Míg 
méreg tajtékát hányta fegyvercsattogások között az 
emberi vad indulat, az alatt Üdvezitőnk' egyházában 

1 1 
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ajtatos mozgalom támadt, mellynek Iiatáaa k iszámi t -
hatlan eredményeket hozhat a" hithideggé lett szivek' 
v i l á g á b a n . C s u d á l a t o s ellentétben a' kor' irányával, 
annak szellemével, midőn a' világ' bizonyos ezél nél-
kül tévedezne a' nagy eszmezavarban, és a" materia-
lismus' hatalma mindent maga alá látszott rendelni : 
akkor illy ajtatos inditványnyal lép fel IX. Pius, 
mellyet századok óhajtása támogatott a' múl tban, j e -
lenleg pedig több angol , olasz, franczia és amerikai 
püspökségek sürgetve kérnek határozatul emelni a' 
ker. katholikus világban. Jul ian császár a' kereszté-
nyeknek szemökre veti. hogy Theotokon-nak hívják a' 
bold, szűz Mariát , és Nestorius e' nyomon haladva 
már egy lépéssel tovább ment, mert midőn az ,Isten-
anyaságot' (Deipara) tagadta , egyszersmind állitá : 
hogy sziiz Maria csak embert szült. Ezen esemény 
szép 's példás episodot képez az egyház' történetében. 
A' keresztény nép kiváló tisztelettel viseltetett a.' bold. 

*) Ezen kérdésnek természetesen az eredendő bünrőli 
tannal kapcsolatban kell tárgyaltatnia. Már pedig 
napnál világosabb, mint azt már egy más alkalom-
mal észrevettük, miszerint korunk' minden betegsé-
gei, visszásságai, bajai ezen tannak theoretikus és 
praktikus megtagadásából fejlődtek és fejlenek ki. Az 

1 ember természeténél fogvajónak születik: a' nevelő' 
tiszte tehát nem egyéb, mint benne ezen jót ápolni és 
fejleszteni. Igy elmarad a' nevelési rendszerből a' szi-
gor. a' fenyíték, a' rossznak irtása ; 's származik a' fék-
telenség és szenvedélyek' uralma. Az ember természe-
ténél fogva jó, 's csak az teszi roszszá, hogy ezen jó 
benne a' törvények által korlátoltatik, fojtogattatik. 
Szabadság tehát, és minden jól fog menni. Innen a' 
korlátlan politikai, társadalmi és sajtói szabadságra 
való törekedés. Az ember természeténél fogva jónak 
születik : a' rossz tehát, mellyet szenved, nem a' bün' 
szükségképen! zsoldja, hanem a' törvények' következ-
ménye. Csak más törvényeket tehát, és meglesz az áta-
lános jóllét. Innen a'fönálló elleni folytonos pártütés, 
vagyis forradalmak... Az ember' természeténél fogva 
jó, tehát fölösleges a' fékezési, ellentállási és kéuysze-
ritési jog, vagyis fölösleges maga a' status. Éljen a'sza-
bad associatio : ,11 s'agit d'abolir le capital et l'Etat,' 
megvallja egyenesen Proudhon. Nincs tehát semmisem, 
mit napjainkban inkább kellene a'népnek szivére kötni, 
mint az ezen kath. dogmáról szóló tant : nincs kiáltóbb 
dolog, mint a' népnek arról való meggyőzése, hogy az 
ember az eredendő bűnnel, a' concupiscentiával, a' túl-
nyomó érzékiséggel, rossz szenvedélyekkel születik, 
mellyeket üdves fenyíték és korlátok által az ész alá 
szorítani szükség; hogy tökéletes jóllét a' földön er-
kölcsileg lehetetlen ; hogy a' szenvedések, mellyeken 
itt keresztül hajtatunk. semminemű törvények által 
sem tartóztathatók föl; hogy mivel annyi gonoszság 
létezik, Istentől van ennek megfékezésére hatalom ren-
delve. mellynek engedelmességgel tartozunk. . . 'stb. 
Isteni ihletésnek tulajdonítandó tehát, hogy a' Bold. 
Szűz" szeplőtelen fogantatásáról szóló ajtatos hiede-
lem' dogmatikai érvényessége épen most hozatik szó-
ba . midőn a' vele összekapcsolt eredeti bünrőli tan' 
fejtegetését az élet olly igen igényli. Szerk. 

Szűz iránt kezdettől fogva. Rohanva siettek papok és 
hívek az eretnek patriarchához kérdezni : ha valljon 
igaz-e, hogy a 'boldogságos szüzet Isten' anyjának nem 
akar ja nevezni? Ks ő feleié : ,A' mi húsból született, 
az hus marad !' (János 3 , 6.) 'S ezzel a'Megváltó' isten-
ségét tagadta meg.Történt, hogy midőn egyházi beszédet 
tartott volna e' tárgyban, és állítaná: hogy az Ige nem 
született Mariától, de azzal a' ki Mariától született mégis 
felbonthatlan összeköttetésbe lépett : a' hivő nép' töme-
géből egy világi szavát fölemelte, mondván : Az öröktől 
fogva az Atyától született Ige, az időben szűz Mariá-
tól született. 'S a' nép hangos örömre fakadt e' nemes 
's keresztényi bátorságán Eusebiusnak, mert ez vala 
neve, ki később Phrygiában püspökké lön. Igy állt 
őrt a' katholikus nép' érzelme 's ajtatossága a' bold. 
Szűz' tisztelete mellett. Oda hagyta azon egyházi be-
szédeket, a' mellyekben Nestorius' tana hirdettetet t ; 
sőt egy izben a' Patriarcha' beszédét is ott hagyta 
niegelégedetlenségének hangos jelei között u g y , hogy 
a' tömött egyházban csak maga Nestorius és Dorotheus, 
a' vele hasonérzelmü püspök, maradna, mivel botrány 
nélkül nem hallgathatták e' szavakat : ,A' ki Mariát 
Isten" anyjának mondja, átok legyen.' Végre e' bot-
ránynak a' 430 -d ik év' november' 19-dikére hirdetett 
ephesusi zsinat vetett véget. Az isteni gondviselésnek 
csudálatos intézkedése volt : hogy épen ott dőlt el 
szűz Maria' tiszteletét érdeklő eme' p e r , hol tisztele-
tére a' legfényesebb templom állott a' világon, és hol 
sokaknak hiedelme szerint az ő földi maradványai is 
nyugosznak, a' nagy evangélistáéval együtt, kit a' 
szűz íiának, ő meg anyjának fogadott. A' hivő nép' ki-
mondhatlan öröme között hirdettetett ki a' zsinati ha-
tározat : hogy a' bold, szüzet lehet, szabad I s t e n ' 
a n y j á n a k nevezni, és annyi századok után e ' .na-
piglan e' szóval él az egyház, és a' keresztény világ. 
De e' határnál még nem történt megállapodás ; a' ke-
resztény ajtatosság még ezzel : ,Deipara' meg nem 
elégszik, hanem óhajt ja még e szóval is megtisztelni : 
,Immaculata' . Mellynek értelme az : hogy Szűz Maria 
az eredendő bűnnek szennye nélkül született a' világ-
ra.. Valóban fontos állítás ; és mi azoknak, kik vona-
kodva hajolnak e' vélemény" elfogadására, azt mond-
juk : ,IIaec autem voluntas libera tanto erit liberior, 
quanto sanior : tanto autem sanior, quanto divinae 
misericordiae gratiaeque subjectior.' (August. Epist . 
J 5 7 . N. 8.) És ezek' számára megkísértjük l'őbb vo-
násokban kimutatni azon alapot, mellyre e' szent hi-
edelem 's meggyőződés támaszkodik; nem fogunk, 
mert nem is tudunk az isteni titokba nézni ; annak 
fénye megközelithetlen, mélységénél és vakító vilá-
gánál a' legmélyebb bölcseség is semmi ! A' mit Pá l 
belátni, 's felfogni képes nem va la , a' mit János nem 
tudott megírni, esak sejtett, azt más gyarló elme nem 
fedezi fel. E ' tárgyban tehát szinte mi nem ön-
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eszünkre támaszkodunk, hanem a' közérzelemre és 
ajtatos véleményre, mellynek szálait, vegyes okait itt 
fölhozni, és egy csomóba összeszedni szándokunk. 

Meglep, 's mélyen szomorit ama' frivol itás, mely-
lyel sokan e' kérdésben nyilatkoznak ; a' ki könnyel-
müleg hoz e' tárgyban Ítéletet, ha biint nem i s , min-
denesetre nagy tiszteletlenséget 's hidegséget követ el 
az Isten' anyja ellen, midőn e' kérdést ajtatos ábránd-
nak kereszteli. Mi sem állítjuk föl azt cardinalis 
hitágazatul, mintha ez egy szükséges tanitmány lenne, 
hanem szándokunk bebizonyitni : hogy a' katholika 
egyház' e' közóhajtásában sem könnyelműség sem té-
vely nincs; és szándokunk ama' fénysugarakat egy 
csomóba összegyűjteni, mellyek e' tárgyban elszórva 
vannak, hogy ez ügy annál derültebb szinben álljon 
előttünk. A' keresztény igazságok' körében nincs egy 
ki nem mozdítható vonal húzva, hogy annak bensőjé-
ben ne találtatnának olly pontok, mellyek előttünk 
még nem elég ismeretesek; vagy világosabban szólva: 
a' hi t t i tkoknak világa még nem áll előttünk olly átlát-
szó fényben, hogy állítani lehetne, miszerint nem fog 
még több világosság a' kereszténység' mysteriumaira 
egykoron érkezni. Mennyi ezredévekig nem tudott a' 
világ semmit is az evangeliumi igazságokról? Pedig 
azok az Isten' örök akarata- 's határozatában léteztek. 
Izrael ' népe bírta szent könyveiben nagy számát a' 
keresztény hitágazatok- és moralelveknek ; és mégis 
nem mind b i r t a , csak a' Szentháromság' t i tkát sem 
tudta, hanem lassankint tágult a' fénykör, a' hitvilág, 
oszlott a' szürkülő homály, mig Üdvezitőnk' megjele-
nése azt egészen elűzte, megsemmisité. Az isteni ke-
gyelem által a' keresztény egyházban is még több vi-
lágot várunk, nem arra hogy mit higyjünk ; ez örök-
szilárdul áll ; hanem arra, hogy a' mit isteni tekintély' 
nyomán h iszünk , miként védjük az ész' erejével is. 
E ' kör az, melly mozdulatlanul nem áll, hanem az ér-
telem' fejlődésével tágul a' keresztény hitigazságok 
körül. Igy volt sokáig a 'keresztény katholika egyház' 
kebelében e' tárgygyal is : hogy a' bold, sziiz Maria 
az eredendő bűn' szennye nélkül jöt t a' világra. A j -
tatos hittel mindenki igy óhaj tot ta; a' fogalom erős 
volt, de még nem világos, nem tökéletes. Fokozatosan 
haladott a' meggyőződés a' keresztény egyházban, 
mindig több ok fejlett ki, mindig több világ derült fel , 
mig napjainkban ama' pontra jutott : hogy több tekin-
télyes egyházak hangosan követelnék e' véleményt ha-
tározatra emeltetni, és maga IX . Pius is szorongatva 
érezné magát, azt, a' mi a' romai egyház' papsága- 's 
híveinek már meg volt engedve , hogy t. i. a' szót 
,Immaculata ' használhassák, az egész keresztény világ-
ra kiterjeszteni. A' keresztény tudománynak köte-
lessége most e' kérdéshez hozzászólni, ama' gyön-
gédséggel, mellyet a' tárgy igényel ; hogy a' hivő nép' 
szivében elkészítsük a' helyet e' szent ügy ; számára, 

nemcsak az egyházi tekintély, hanem az észokok' ha-
talma által is. 

Miben áll tehát, a' bold, szűz Mariára nézve, a' 
szeplőtelen, eredendő bűn nélküli fogantatásról szóló 
tanítás ? 

Isten teremté az életet , az ember a' halált . . 
A' paradicsomban a' létnek és romlásnak magva egy 
tövön hajtott ki. Ádám által jöt t a' világra a' halál, 
és b ű n , és általa leszármazott , elterjedett az egész 
emberi-nemen keresztül. Kettős igazság meriil föl in-
nen. Először : hogy a' ,halál ' a' bűnnek zsoldja, ered-
ménye ; másodszor : hogy az emberi természet eredeti 
tökélyéből kiesve, lélekre 's testre nézve beteg- és 
rosszrahajlóvá lett, és az emberi szerkezetbe az eredeti 
öszhangzás' helyébe disharmonia lépett. A' kevélység 
és nagyravágyás ásta meg az emberi-nem' sirját ; az 
alázatosság 's engedelmesség, az Istenembernek halá-
la, nem törölte el ugyan a' bűnt, de kiengesztelte az 
isteni igazságot, és elégtételt adott az erre tehetetlen 
emberi-nemért. Halála által nem a' halált törölte el, 
csak erejét törte meg, gyászos következéseit, és e' 
szomorú valóságot azzal lágyítva : hogy a' sirra a' 
feltámadás és üdvezülhetés' reményzöldjét iilteté. Te-
hát a' megváltás után is megvan a' ha lá l , megvan az 
eredendő bün is, csak ha tása , és siralmas következ-
ménye van megsemmisítve. Mi ezt tapasztaljuk, mert 
mindnyájan meghalunk, inert mindnyájan egy folyto-
nos liarczát látjuk testünk- 's lelkünkben a' bűnnek 
és erénynek. E ' törvény alól tehát nem volna kivétel 
az emberek közt, a' dolgoknak szokásos rendében. De 
kivétel lehet Istennek kegyelme 's akarat ja szerint. 
Igen, mi láttuk már, 's hitünk is tan í t ja , hogy az is-
teni akarat sok természeti törvények alá eső tárgyak-
ra kivételeket tett , mert hiszen a' természeti törvé-
nyek is csak az ő akaratja. Fussa át elméjével min-
denki ama' csudákat, mellyeket a' szent-írásban felje-
gyezve találand. Kérdezze meg elméjét, miért tö r t én t , 
hogy az ó-testamentumnak két férfia a' meghalálozás' 
közös törvénye alól felszabadítva, élő módon emeltetik 
az égbe? Kérdezze meg a ' t i tká t , mint lehetett ,hogy 
a' természeti törvényeket mellőzve, férfi nélkül szüle-
tik a' világra Üdvezitőnk ? Tehát lehető a' kivétel ? 
Miért támasztá fel Üdvezitőnk a' holtakat, midőn csak 
az ítélet' napján ígérte ezt tenni? Igen kérdezzük : 
lehető volt-e annyi kivétel a' természet' törvénye alól ? 
Es mi most ezekről nem kételkedünk, mivel az evangéli-
um tanúságot teszrólok ; ezek megtörtént , lett dolgok, 
de azért még is hiszsziik, mivel isteni tekintély kény-
szerit erre. Különben önmagunkról, minden más tá-
mogató isteni segély és ok nélkül, nem csak nem hin-
nők , de a' természet' szokásos rendével összevetve 
képtelenségnek is tartanok ezeket. Maga a' megváltás' 
nagyszerű munkája ezt bizonyítja ; ember vétkezik, 
tehát neki kellene eleget is tenni, az emberi ész' tör-

11» 
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vényei szerint ez volna rendén ; de itt az i g é t látjuk 
leszál lani , 's emberré lenni, hogy az emberiségért 
szenvedhessen. Az emberi-nemnek egész története az 
ó és u j korban a' kivételes állapotnak egész sorát 
tünteti fel a' természet' közös törvénye alól. És ezzel 
kivántuk a' kérdés' lehetőségét kivilágosítani. De 
ereszkedjünk mélyebbre. Köztudomásu dolog: hogy a' 
szülék által bizonyos testi b a j o k , gyengeségek sok 
nemzedéken át leszármaznak az unokákra , sőt né-
melly l'aj még a' családvonásokat is igen ismerhe-
tő jelekben ivadékról ivadékra megőrzi. Illyen a' 
gyermekhimlő, melly alig ezer éves, és most átszár-
mazva találtatik mindenüt t ; illyen a' forró égöv alatt , 
mint az éjszaki poluson egyiránt megismerhető izra-
elfaj. Ezen leszármazás még a' kedélyre nézve is szól 
gyakran, a' mennyiben alapját a' test' nedveiben ta-
lálja. A' magyar példabeszéd is mondja: az alma nem 
messze esik a' fától. É s ez való, mert a' gyermek 
többnyire a' szülei vérmérsékletet örökli, és főleg ak-
kor, ha a' fér j 's nő is egy temperamentummal bír-
nak, 's ha különbség nem mérsékli 's enyhíti a' ter-
mészetet. 

E ' szempontból kiindulva némileg oszlani fog 
előttünk a' homály, melly fölvett kérdésünkön fek-
szik, maga az eredendő bün is inegíoghatóbbá válik. 
Amott, a' paradicsom' völgyében, hol az első ember 
Isten' kezeiből kijött, láttuk az emberi testszerkezetbe 
a ' bün által beharapódzni, 's elhatalmasodni azou mér-
get, melly tőlei leszármazás' ut ján mindnyájunk' ter-
he, baja 's öröksége lőn. És igy lőn a' paradicsom 
mindnyájunk ' számára siralmas emlékű he ly ; ellen-
ben Golgotha. Üdvezitőnk' sirja, örömnek tárgya. Pa -
radicsom és Golgotha! Két hely, lud egy körben lát-
juk az emberi-nem' kárhozata- 's üdvességének for-
rását, kifakadni. Az emberi-nem' sorsában az a' nagy-
szerű végzet uralkodik: hogy ezen ősapáinktól örök-
lött méreg ellen a' természet bármilly gazdag gyógy-
szerei nem nyújtanak, nem mutatnak föl idáig anti-
dotumot. De ezen leszármazás nem csak testünkre 
szól, hanem kedélyünkre, ösztöneinkre, indulatunk-
ra is, melly olly állapotban van bennünk, mint a' hang-
szer , mellynek húrjai nincsenek hangarányba föl-
húzva. Ki ne tudná ezt? Ki nem tapasztalta, hogy 
a1 megromlott test bágyasztja a' lelki tehetségeket; 
homályfelhőt von szemeink és az igazság' országa 
közé ; hogy eme' zűr miatt az ember gyakran 
elveszti a' sulyegyent, és az igazság' hatalma he-
lyett az indulatokéba esik. Az inger legyőzi az észt, 
az ösztön az erkölcsi törvényt, az indulat pedig kira-
gadja a' kormány-gyeplőt a' lélek' kezeiből, és a' sze-
rencsés és szükséges öszhangzás a' lélek és test között 
a' nyers természet' martalékává esik. Ekkor az ösz-
tönnek tu lsulyja , melly testünkből származik , gyak-
ran lebilincseli a' lélek' akaratját ; és a' jó terv, a' jó 

szándék az állati megrohanások' hatalma alatt, mint 
harmat ' nedve égető napsugár alatt, eltűnik. Szépen 
fejezi ki magát e' tárgyban sz. Pál , és e' szavaiban 
mindent kimond : ,Mert nem a' mi jót akarok, azt 
cselekszem ; hanem a' melly gonoszt nem akarok , azt 
mivelem ; gyönyörködöm az Isten' törvényében 
a' belső ember szerint, más törvényt látok pedig tag-
jaimban, ellenkezőt az elmém' törvényével. ' (Kom. 7, 
1 4 — 2 4 . ) Mi gyakran lep meg a' bánat, a' félelem, 
szomorúság, h a r a g , a' bosszúvágy, irigység, káröröm 
és az indulatok' hosszú sora a k a r a t u n k e l l e n ; 
ha szivünket kérdezzük, ha elménket kutatjuk, mind-
ezeknek ellene mondanak: oh de az ösztön meglep 
mint a ' to lva j , és valóban erőszak kell hozzá, hogy 
legyőzzük azt. És innen van, hogy sokat nem mi aka-
ratunkkal, hanem a' bün, mellyet öröklöt tünk, és eb-
ből eredő romlott természetünk által eszközlünk. A' 
testnek rossz hajlamán gyakran a' legjobb szándék 
hajótörést szenved. Mi tehát egy szomorú örökséget 
birunk ősapánktól , melly az Isten' országábani pol-
gárjogunkra is kiterjed. Ók kiestek belőle, mi i s ; ők 
az isteni haragnak tárgyaivá lettek, mi is ; ők bűnbe 
esvén, ki nem engesztelhették a' megsértett igaz-
ságot , 's miatta a' bün' rabszolgáivá lőnek, igy 
bennünket is a' bün' rabszolgáiul hoztak a' világra ; 
kitagadtattak az örökségből, mi is ki tagadtat tunk; 
száinüzettettek ősapáink , és magokkal vivék gyerme-
keiket és azoknak gyermekeit is. Szóval vétkez-
vén kiestek az eredeti szentség és igazság' állapo-
tából, és velők ini is. Ezen helyzetben van az em-
beri-nem. De kimondhat ja azt, hogy Isten e' törvény 
alól kivételt soha nem tehet? Ki merné állítani, hogy 
Istennek nem volt, nem lehetett olly kedves teremt-
ménye, hogy midőn egyebek' irányában csudatettek 
által tett a' természet' rendében kivételt, meg ne te-
hette volna ennek irányában is azt, hogy t. i. midőn 
születik, fölmentse őt az eredendő bün és hatásai 
alól ? Mi tudjuk, hogy a' halál' szüksége alól Illés pró-
féta föl lőn mentve : ez kivétel az eredendő bün' ha-
tása alól ! És ha ez megtörtént, nem volna-e lehetsé-
ges, hogy Isten egy, a' szent prófétánál ínég sokkal szen-
tebb 's kedvesebb teremtményében, magát az eredendő 
bün' másik hatását is, t. i. az erkölcsi sülyedést, a' 
lélek 's test közötti zavart megszüntesse, és őt az Is -
ten' országábani elvesztett polgárjoggal, kegyelme' u t -
ján, minden büntetés nélkül megajándékozza? Mi 

És, mi bozzáteszszük, benne azon eredeti szentséget 
és igazságot, mellyet Ádám maga- és minden utódai-
nak elvesztett, 's mellynek elvesztése teszi szerintünk 
az eredendő bűnt, kivételképen egy másik uton állítsa 
vissza, mint a' melly minden más emberekre nézve az 
isteni igazság és irgalom' örök végzetében megállapit-
tatott? . . . Szerk. 
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azt hiszszük, hogy Isten a' hold. szűz Mariával ezt 
tette, azon kiváló helyzeténél íogva, mert í iának, Üd-
vezitőnknek anyja volt. Nézzük az okoka t , mellyek 
bennünket e' hitre birnak. P e r g e r J á n o s . 

EGYHÁZI TODÓSITÁSOE. 

M a g y a r l i o i i . 

CÉletképtüredék S.-A.-Ujhelyből.) Igazságtalanok 's 
vétkesen könnyelműek volnánk a' jelen, de kivált a" jövő 
kor iránt, ha a' zemplényi életnek, a' legközelebbi két év 
alatt felmerülő tüneményeit, lélektanilag ecsetelni elmu-
lasztanék, egy olly lapban, mellynek föladata, nemcsak az 
egyházi életet minden czélszerü eszköz által hathatósan 
fejleszteni, hanem azt visszatükrözni is ; melly egykor a' 
kath. történelemnek hazánkban leltára, 's egyik kútforrása 
leend. Sok tény pedig, melly e' vidék' eseményeivel össze-
függ, vagy torzalakban, vagy áthatlan borúban fogna meg-
jelenni, hogyha magát a' gyupontot, melly Ujhely volt, 
nem ismernök. I t t , az európai bonyodalmak é3 minden 
megrázó zavarok alatt, a' már előbb is hatalmaskodó Pro-
testantismus, mindig türelmet követelve, de azt soha sem 
gyakorolva, tetőpontjára hágott, 's a' katholikusok' részé-
ről keserű panaszokra okot adván, igen feszes állapotot idé-
zett elő: 's midőn 1848-dik évnek april' havában 15. I. 
protestáns felekezetű városbiró egy ajtatos asszonyság ál-
tal a' város' hidjánál felállított keresztnek czigányok általi 
ledöntését és kivágatását megparancsolta, 's erre bíróilag 
minden készületet meg is tétetett, csak ft. Vitéz Vincze 
esperes ur' felebaráti szeretetet lehelő szive, mérséklő, 
kedélycsillapitó közbelépése hárította el talán a' vérontás-
ra kerülendő kitörést. A' vakmerő, emberi méltósága 's hi-
vatala' szentségéről megfeledkezett bűnös perbe fogatott a" 
megye' birósága előtt, 's az eredmény = o; mint a' ka-
tholikusok' bármi keresetének nálunk mindenkor megfe-
lelni szokott siker. Ilogy a' forradalmi kormány' eszméivel 
Ujhelynek c' belső állapota mindig legszorosb öszhangzás-
ban volt, hogy a' pártütés' kezdetétől minden katholikus, 
mint gyanús és hazaáruló hivatalából kidobatott, kivéve 
néhányat, kik szánandó vakságukban velők egy gyékényen 
árultak, említenem sem kell ; de egyet megjegyzem mégis 
szükségesnek találok, tudnillik azon, ránk nézve olly meg-
nyugtató 's a ' jövőre annyi áldással kecsegtető tüneményt, 
melly szerint a' kath. rész a' forradalmat, mint nem saját-
ját, a'protestáns rész pedig mint tulajdon ügyét tekintette, 
tartotta. A' katholikusok' itteni üldözése, nyomatása, nem 
összeszólalás- , hanem öszhangző, ösztönileg egy czélra 
törekvő belérzelemből származott, sulyját pedig legnyo-
masztóbban a' clerus érezte. Midőn 1848-ban Viczmándy 
János ezen igazságtalanságot, a' katholikusok' annyira ret-
tegett petitiojának tárgyalásakor, a' bizottmányi gyűlésben 
megemlitette, a' kilencz tizedrész protestáns annak párto-
lására egy hangot sem emelt. Ki volt tévő nyilaiknak a' 
liszkai, ki a' tolesvai plébános, de legfőkép az újhelyi, 
mint az egész vidék' egyházi- és politikailag tiszta érzel-
mű papságának lelke. A' rágalmak-, agyarkodások- 's el-
lenséges törekvéseknek szfintelan alávetve, mindenkor ren-
dithetlen maradt. 184S-iki novembertől minden politikai 

tanácskozástól visszavonulva, hivei- 's rokon érzelmű ba-
rátjainak körében élt, mig eljött a' 14-diki aprili rendelet, 
a' halál' büntetése alatt megparancsolt függetlenségi ün-
nepély, mellynek megtartásától az isteni gondviselés az 
által szabadította meg, hogy ép akkor egészségében gyön-
gélkedett. A' függetlenségi képzelt diadalnak jeléül pedig 
zászlót a' toronyra, habár kormánybiztosilag szólittatott 
is fel, kitűzni egyátalában nem akarván, hivatalától ugyan-
azon kormánybiztos által felfüggesztetett. De hivei nem 
sokáig nélkülözték szeretett lelkipásztorukat, mert ütött 
a' szabadulás' órája, 's ő, ki hazánk' gyilkosainak minden 
érintkezésétől visszaborzadott, annál forróbb kebellel zen-
gette le egyházunk' magasztos háladalát, midőn a' diadal-
mas cs. k. hadsereg által vérboritott határinkon a' béke 
helyreállíttatott ; 's az ő, ki a' forradalom' zászlóját Istennek 
fölszentelt hajiokára kitüzetni nem hagyta, a' jóérzelmüek 
által óhajtott kivilágítás' alkalmával, megrendelése' követ-
keztében a' torony' ablakán : ,In te Domine speravi az 
ajtók' egyikén: ,a' haza nyert, mert a' bün vesztett,' sokat 
jelentő szavak ragyogó fényben tündököltek. Ez dióhéjba 
szorított története a' két évi gyászmozgalomnak. Az egész-
ből azonban azon hasznot merítettük, hogy sok habozó ka-
tholikusnak szeme' világa megnyílván, saját magok, saját 
édes anyjok, az egyház' megdöntésére segédkezet többé so-
ha sem fognak nyújtani, de sőt akárminő veszély' napjai-
ban annál nagyobb hűséggel ragaszkodandnak az egyház-
hoz. Isten erősítse meg őket üdves szándokukban ! 

Politikai Szemle. 
A' hármas- király-szövetség, Szászország és Ilanno-

vera' visszaléptével, felbomlott. Mind a' mellett a' porosz 
kormány eltökélve látszik lenni, azon '28 kis statusokkal, 
mellyek az 1849. május 26-diki hármas-király féle biro-
dalmi chartához járultak, a' porosz-német szorosb szövet-
ség' gyűlését E r f u r t b a n megtartani. Ezen a' gyűlésen 
nem volnának ugyan képviselve Ausztria, Bajorhon, Han-
novera, Szászország és "Wurtemberg (Badent a' tehetetlent — 
ide jutott a'német libcralismus'bölcsője — nem is említve): 
ha azonban Poroszországnak az említett kisebb statusokat 
együttvéve elnyelni sikerülne, hatalma tetemesen növe-
kednék ; nyerne népességben, és különösen a' mostani meg-
szaggatott helyett, egy jól kikerekített és tömegesitett ter-
ritóriumban. 

A' porosz király ő felsége üzenetet intézett a' kama-
rákhoz, mellyben az alkotmányrai megesküvést azon föl-
tétel alatt igéri meg, ha az alkotmányban az általa kijelelt 
javítások megtétetnek. Ezen javítások 15. pontban adat-
nak elő ; ezek közt a' legfontosabb az, melly eonservativ 
elem' teremtésének czéljából, az első kamarában ülés- és 
szavazati joggal birandó örökös pairség' felállítására vo-
natkozik. Kívánja még ő felsége a' fidci commissumok' 
föntartását, a' ministeriumnak nem csak a' kamarák, hanem 
ő fölsége' irányában is felelőssé tételét, egy legfelsőbb ál-
ladalmi itélő-sze'k' alakítását, 'stb. Ezen királyi üzenet, 
mellyben ö felségének ismert határozott akaratját nem lát-
ni nem lehet, a' figyelmet egészen lebilincselte, 's az elmé-
ket és sajtót kizárólag foglalatoskodtatja. 

Németország' jelen helyzetéről a' ,IIist. Pol. Blätter' 
ezeket i r ja: ,Epen mostarattatik mindenütt, mit a'minden-
ható rendőri status és az álliberalismus, Isten és hit nélkül, 
az ő hivatalnokai- és Kirchenregimentjéval, egyetemei-, is-
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kolamesterei- és sajtójával elvetett, és 30 éveken át nagyra 
növesztett. Az alap mindenütt alá ásva ; az élő ker. hit, 
erkölcsi életkomolyság, a' jog és törvény' tisztelete, köte-
lességérzet, megelégedés, 's munkáhozi kedv a' nép' szi-
véből tünő félben; 's e' mellett a' borzasztó vélemény, 

mellyet a' gazdászati romlással szemközt, tányérnyalői és 
felbujtogatői a' keresztény tanok helyett vele elhitettek: 
hogy a' köztársaság élvezeti élet adó, teher és fáradság 
nélkül V a l ó b a n s o h a sem v o l t a' t ö r v é n y -
c s i n á l á s és a l k o t m á n y g y á r t á s o l l y v i r á g z á s b a n , 
m i n t é p e n e z e n t ö r v é n y n é l k ü l i i d ő b e n , m e l l y 
nem t u d m e g á l l á s i p o n t o t , m i u t á n a' s z a b a d -
s á g é s r e n d ' a l a p j á t , a z I s t e n ' f é l e l m e t és j o g -
é r z e t e t e l v e s z t e t t e . 

Az utolsó repeal-gyülésben hosszú és nevezetes be-
szédet mondott 0 ' Connell János , mellyből következőket 
emelünk ki a' Tablet után. A' parlamentben 's másutt is 
megmutattuk, milly nagy rokonszenvvel viseltetünk az an-
gol nép iránt. Az irhoni tagok' együttmunkálása által 
nyerte meg az angol nép a' reform-bilit, a' községi rend-
szer' javítását, 's. a' gabonatörvények' visszahúzását. Azon-
ban meg kell vallanom, hogy nem találkoztunk ama' vi-
szonzással, mellyet méltán várhattunk. Atyámnak minden 
törekvései nem bírhatták reá az angol reformtagokat, hogy 
hazánk is a' reformnak hozzáillő mértékében részesüljön. 
Sőt még ellenkezőleg is cselekedtek. Nem emlitjiik ezeket 
haragban, hanem inkább szomorúságunkban. Mi nem ké-
rünk semmi kizáró szabadalmakat; azt követeljük egye-
dül, mit Anglia' népe maga számára kiván ; mi ugyanazon 
jogokat követeljük, és nem többet. Kívánjuk, hogy 300 
irhoni tag saját országgyűlésünkön, saját érdekeinkben tör-
vényeket alkosson, látván, miként a' kormány angolokat 
és skótokat akar hozzánk átültetni, hogy Irhon' nemzeti 
érzelmét kiirtsa, melly czélra már századok óta munkál-
kodott. Terve azonban meghiúsult még akkor is , midőn 
keményebb eszközökhöz vakmerősködött nyúlni, mint nap-
jainkban. Meghiusult Erzsébet, Cromwell, Vilmos' korá-
ban ; nem vala képes az ir' kebelében a' nemzetiség' szel-
lemét elfojtani, 's jelenleg épen ugy hiusuland meg e' terv, 
mint akkor. Beszéde után felolvasott 0 ' Connell egy az ir 
néphez intézett felszólítást, mellyet a' gyűlés nagy lelkese-
déssel fogadott, és helyben hagyott, 's mellyben többi kö-
zött ezeket mondja: Akarjátok-e az álladalmi egyház' 
igazságtalanságát eltűrni? Gondoljátok-e, hogy a ' t i val-
lástok silányabb a' törvény által megállapítottnál ? Silá-
nyabbaknak tartjátok-e magatokat a' protestánsoknál? 
Meg vagytok elégedve , hogy mialatt ezeren halnak el 
éhen, mialatt a' szegények' felsegitése minden vagyonotokat 
felemészti, évenkint hétszáz ezer font sterling tőletek el-
raboltatik, és a' protest, püspökök és papság' zsebeibe 
csuztattatik, melly rágalmak-, csábitások- és megtámadá-
sokkal hálálja ezt meg ? Nem fogtok-e bosszankodva fel-
kiáltani, hagy csupán hitvallástokat tartjátok legjobbnak 
's egyedül igaznak, magatokat mindenesetre hasonlóknak 
prot. honfitársaitokkal, hogy véget kell vetni ezen törvé-
nyesített igazságtalanság- és rablásnak, 's hogy a' nemzeti 
pénzalapokat nemzeti czélokra, nemzeti szükségekre kell 
fordítani ? Ehhez járul, hogy papjaitokat is vesztegeti meg 
a' kormány. Inségtek' enyhítésére csak 50,000, de a' kath. 
érzelem' megsértésére, a' kath. egyház' főnökének megbán-
tására, szóval az istentelen collegiumokra 70,000 fontot 
adott. A' püspökök tiltakoztak ugyan, de nem fognak-e 
találkozni katholikusok, kik a' szolgalelkűség és hitközö-
nyösség' undok pocsolyájában letrengők, vagy hamis el-
méletek által elámittatva, vagy birvágytól indíttatva, az 

egyházi hatóság" szavára nem figyelendenek ? Munkára te-
hát ! szegüljünk ellen ezen s más veszélyeknek; nyujtsunk 
be kérvényt a' parlamenthez ; nyilatkozzék a' hatalmas 
közvélemény, alkotmányszerüleg központosulva törvény-
és alkotmányos tárgyak- és elválaszthatlan jogokban. 
Országok meg nem halhatnak ! az igazság soha sem bukik 
meg végképen ! Mai nap épen olly magasztos, olly szent, 
olly csalhatlan igazság az, mint az emberiség' történel-
mének bármelly időszakában, hogy az akarat, szilárd el-
határozás, kitürés, rendületlen erély, jó eszközök' egyesü-
lésében, minden akadályokon diadalmaskodnak. Semmi sem 
menthet meg minket, mint az absentismus' pusztító bajá-
nak orvoslása, mint minden pénzünknek a" hazábani el-
költése, mint egy hazai országgyűlés' felvilágosult őrkö-
dése és ernyedetlen vigyázékonysága, melly nem csak a' 
hon iránti kötelményeit teljesítse, hanem minden osztályú, 
állapotú és hitfelekezetü honfiakat is ugyanerre buzdítson. 
Olly országgyűlés, melly meg nem fogná engedni, hogy 
egy néptöredék' papsága a' nemzet' költségén felfuvalkod-
va garázdálkodjék, 's hogy adónk olly nevelési rendszerre 
fordittassék, mellyet egyházi főnökeink a' hit- és erkölcsi-
ségre nézve veszélyesnek kiáltottak ki, 's anyaszentegy-
házunk' feje kétszer ünnepélyesen kárhoztatott. Olly or-
szággyűlés, melly az igazság, elfogulatlanság, közös jogok 
tisztelete, észszerű kivánatok, vallási érzelmek, közös ér-
dekek, átalános béke, jóllét és boldogság' alapján hozna 
törvényeket, ugy hogy ne lennénk többé a' birodalom' ter-
he, veszélye és szégyene, hanem védfala, erős támasza és 
dicsősége. Rajta tehát! illyen országgyűlésért dolgozzunk. 
Fel, Irhonnak jó, erkölcsös, vallásos, tisztalelkü, magasz-
tos érzelinii népe ! Hlyen országgyűlést bírhattok, ha akar-
játok ; illyen országgyűlést kell bírnotok, ha utána lesz-
tek! Éljen a' repeal! Mindig legragaszkodóbb szolgátok 0 ' 
Connell János. 

Belgiumban nagy botrányt szült Kane Róbertnek a' 
corki istentelen collegium' megnyitásának alkalmával tar -
tott beszéde (L. Rel. 1849. 30-dik szám); 's rendre küldet-
nek czáfolatok a' Tabletbe, mellyeket itt röviden előter-
jesztünk. Belgium három egyetemei már 1817 óta létez-
nek : a' forradalom alatt semmi változást sem szenvedtek, 
sőt még az előadások sem szakasztattak félbe. Mind a' há-
rom virágzó állapotnak örült 1833-ban, midőn a' püspö-
kök, felkarolván a' nevelési szabadságot, egy negyedik 
egyetemet alapítottak Mechelnben, hol az 1835-ki sept. 27 -
eig maradt, midőn a' löveni állami egyetem eltöröltetett. 
Ekkor ugyan is Löven városa' tanácsa és községe megkér-
ték a' püspököket, méltóztatnának a' kath. egyetemet Me-
cheln-ből Lövenbe áttenni. Hazugság tehát, mintha Bel-
gium' püspökei a' kormánytól kérték és nyerték volna a' 
löveni egyetem' igazgatóságát. A' kormánynak semmi köze 
sem volt ezen egyetemhez, 's nem is gyakorolhatott sem-
miféle hatóságot e' hatalomkörén kivül keletkezett inté-
zetre, melly a' szabad nevelés' alkotmányos elvének oltal-
ma alatt állt, 's a' fejedelmi pápának minden kedvezésével 
tiszteltetett meg. — De hadd tudja Kane Robert azt is, 
hogy épen a' löveni kath. egyetemben van legtöbb tanuló, 
kik pedig többnyire belföldiek, mit a' nemzeti visgabizott-
mány által jeleseknek talált egyének' száma is bizonyít; 
igy 1836—1843-ig keresztül bocsáttatott ezen bizottmány 
előtt 1169 löveni, 658 genti, és 668 lüttichi egyetemi ta-
nuló; 1844—1848-ig pedig 1054 löveni, 542 genti és 
461 lüttichi. E' szám elegendőleg megezáfolja azon irányt, 
mellyról Kane Robert a' kath. egyetemet vádolja. A' belga 
szülők' bizodalma, az ezen egyetemet meglátogató külföldi 
tudósok' dicsérete, a' kath. hivek' közös atyjának nyilvá-
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nitott helyeslése, mindezen fényes tanúskodások könnyen 
felejtethetik el a' löveni tanárokkal Kane Robert' megtá-
madásait; kik csak azt kívánják, hogy neki is sikerüljön 
a' vegyes collegiumokat illy helyzetbe hozni. Midőn Me-
chelnböl Lövenbe tétetett át ezen kath. egyetem, aláírások 
nyittattak meg, 's a' részvényesek évenkint egy franknyi 
fizetésre kötelezték magukat. 1834—5-ben csak 86,1838—• 
9-ben már 461, és 1843—4-ben, a' helyett, hogy közép-
kori pedántsága által a' belga ifjúságot elrettentette volna, 
800 tanulója volt e' kath. egyetemnek ; most pedig többen 
lépnek ki belőle a' tudományos és művészeti élet foglalko-
zási terére, mint a' többi két egyetemből együttvéve. Ezen 
egyetemben van a' hittani karon kivül, még négy kar. A' 
jogtani karban 9 tanár adja elő a' romai és polgári tör-
vényt, köz- és népjogot, bünhesztési és kereskedelmi tör-
vényt, 's természetjogot. Az orvosi karban van 10 tanár, 
kik az élet-, kór-, gyógy-, boncz-, gyógyirattant, orvosi 
gyakorlatot, 's mindezen tudományok' történelmét és böl-
csészetét adják elő. A' bölcsészeti és irodalmi karban 10 
tanár adja elő az észtant, metaphysikát, politikai gazdásza-
tot, statistikát, természettani föld- és népleiratot, görög 
és latin irodalmat, erkölcsi bölcsészetet, a' bölcsészet' tör-
ténelmét, romai régiségeket, jelenkori politikai és nemzeti 
történetet, ilamingi, franczia 's más jelenkori irodalmat, és 
keleti nyelveket. A' tudományi karban hat tanár tart elő-
adásokat a' természettan-, csillagászat-, felsőbb 's alkal-
mazott mathematika-, elméleti 's az ipar- és orvostanra 
alkalmazott vegyészet-, füvészet-, gép-, állattan-, össze-
hasonlító boneztan-, ásvány- és földtanból. Valljon hát kö-
zépkori oktatványokat nyujt-e a' löveni kath. egyetem? A' 
szent atya ezen egyetemet példányul ajánlotta Irhonnak, 's 
nem a' mi hibánk, ha Irhon' kath. népe tudatlankodik azon 
minta' természete körül, mellvet Krisztus' helyettese neki 
utánzásul ajánlott. 

Vannak emberek, kik olly nagy helyet foglalnak el 
a' társaságban, kik olly szorosan kötvék koruk' nagy ese-
ményeihez, hogy életöket elbeszélem annyi volna, mint le-
írni azon század' történetét, mellyben éltenek, és mellynek 
magasán ragyogának. E' ritka személyességek közé Cha-
teaubriand tartozik, kinek életrajzát csak a' történetíró 
adhatja. 1848-diki jul. 4-dike óta ő nincs többé; hült te-
temeit a' tenger' hullámai verdesik : de emléke hervadhat-
lanul él a' kereszténység' szivében. < > volt, ki az emberi 
társaságnak visszaadá elvesztett ideálját, a' vallásos ér-
zelmet: munkáiban ő varázslá le az égből a' vallás' ama 
jótékony csillagát, melly világosságot és meleget hozott az 
elkopárult földre. Hazája csak akkor bontakozék ki a" for-
radalom' véres ölelései közül, Istenét templomainak porá-
ban és oltárainak töredékei között keresvén. Milly vigasz 
lehetett a' leveretett sziveknek, Amerika rengetegeiből ha-
zatért apostolának szavait hallhatni. '.« milly gyönyör volt 
az egész kereszténységnek, félszázadon át e' hangoknál me-
legedni . . . Chateaubriand századunknak kétségkívül leg-
nagyobb nevezetessége volt, eltűnte olly hézagot hagyott 
az emberi társaságban. mellyet betölteni olly feladat.. 
melly a' legnagyobb férfiak' erejét is kijátsza. Ezen állí-
tás' igazságát teljes fényében tünteté ki herczeg N o a i 1-
l e s , kit a' franczia akadémia Chateaubriand' utódául j e -
lelt ki . hogy a' nagy halottnak emlékét e' választás által 
megtisztelné, mert N o a i l l e s ' neve, hite, politikai meg-
győződése, személyes tulajdoni, történetírói dolgozatai, és 
statusférfiui beszédeinél fogva egyike a' jelenkor' legkitű-
nőbb férfiainak. Hogy N o a i l l e s méltán részesült a' ki-
tüntetésben, megmutatá mult évi decemberhó 6-kán tar-
tott beigtatási beszédében. melly dicsőült eldőde' emléké-

nek volt szentelve. Mi e' fényes beszédet egész terjedésé-
ben nem követendhetvén , csak egyes pontjait emelendjük 
ki. Rövid bevezetés u tán , a' szónok következőleg kerité 
beszédének körét. ,Az irodalom, ugyniond, mindenkor leg-
főbb tárgya volt ezen társulat' dicséreteinek, ő egyedül 
uralkodik i t t , és önök nem ok nélkül akarják jogait bizto-
sítani. Azonban, ki napjainkban az irodalom- és tudomá-
nyoknak szenteli magát, nem élhet többé, mint egykor, 
ezek' határai közé szorítkozva; gyakran terjedelinesb, és 
nyugtalanabb színhelyre ragadtatik, és nem öröm nélkül 
látjuk ugyanazon személyességben a'törvényhozót, status-
férfi ut, minis ter ta ' philosoph-, költő-és történetíróval egye-
sülve. És ki volt inkább, mint Chateaubriand korunk eme' 
törvényének alávetve? Ki folyt inkább be, mint ő, szavá-
nak hatalma által századának végzetébe ? És milly végte-
H i tér nyílik előttünk, ha szemeinket lefutott pályájára 
szegezzük ? ( ) a' képzeletnek , az irodalomnak isméretlen 
láthatárt teremtett ; ő betölté a' legszebb küldetést, mely-
lyet valaha ember a' gondviseléstől osztályrészül nyert , a' 
vallásnak a' szivekbeni fölébresztését. Emlékezzenek visz-
sza. uraim, ifjú korukra, azon mély éjjelre, midőn iro-
dalmunk véres sötétségben elmerülve kioltatott, és emlé-
kezzenek vissza ama' hirtelen világosságra, melly szemei-
ket földerité. Milly lelkesedéssel üdvezlé honunk a' fiatal 
költőt, ki ugy emelkedett, mint egy szebb kornak koránya. 
És utóbb, midőn honunk' politikai élete forogna kérdés-
ben , önök látták őt a' képzelet' gyönyörű vidékeiből, a' 
tettek' rideg terére leszállani, és szintolly ügyesen határoz-
ni, mint máskor gyönyörűen merengeni; ugy, hogy ha éle-
tét kimeríteni akarnók, irodalmi és politikai szempontból 
kellene kiindulnunk . . A' szónok nem feledkezett meg 
jellemét is röviden megérinteni. ,Az ember, úgymond, nem 
ismerné őt egészen, nem hathatna eme' magasb természet' 
t i tkába, ha nem tudná ennek uralkodó részét méltánylani. 
értem férfiú jellemét, melly nagyságának valódi eleme volt. 
Azok , kik képzőtehetségük által ragyognak, gyakorta ál-
tala kormányoztatják magukat ; Ch.-nál a' képzelet, bár-
milly hatalmas volt is, mindig alárendelt maradt. Jellemé-
nek szilárdsága határozott mindig életében , 's ez az , mi 
olly magasra emelé őt a' közbecsülésben . . . ' Politikai ne-
velését illetőleg fölhozza szónok Chateaubriand' saját sza-
vait. , A'forradalom engem is elragadott volna, lia bűntettel 
nem fertőzteti meg kezdetét ; láttam az első főt a' lándzsa ' 
végén, és visszaléptem. Soha gyilkosság nem leend előttem 
bámulat' tárgya, sem a' szabadság' bizonyitmánya. Nem is-
merek semmi szolgaibbat, és megvetőbbet egy terroristá-
nál. Valljon nem akadtam-e utóbb a'Brutusok' eme' fajára 
Caesar' szolgálatában Azonban Ch. a' forradalom' kitö-
résekor nem volt honában, de hirére haza sietett. Szent 
Lajos' trónjának eldőlése, melly szónok szerint, minden 
trónokat megrázkódtatott, elhatott Amerika' magányaiba. 
Ch. megtudja királyának futását , Varennesnéli elfogatta-
tását, és a' sereg' egyesülését franczia herczegek' vezérlete 
alatt. Itt uraim ! megismerendik őt önök. A' vándor költő 
eltűnik a' katona nemes előtt : a' becsület szólott; emléke-
zik, hogy kardot visel, visszajő egyenest hónába, hogy ki-
rályának segélyt hozzon. Táborozásának bevégeztével, 
melly alatt költeményeit mindig magával horda táskájában, 
hosszú viszontagságok után Londonba ért. Itt bevégzé 
N a t c h e z , A t a 1 a , R e n é és l'E s s a i s u r l e s R e -
v o l u t i o n s féle iratait. Végre elérkezett az idő, hogy 
Ch. egész hazájával megismertetné magát. Francziaország 
neki hazát adott, ő pedig neki cséréül dicsőséget hozott. 
L e G e n i e d u C h r i s t i a n i s m e megjelenése óta te-
hetsége egész teljében mutatkozott, mint felhőkből kitör 
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a' nap sugarainak egész fényében. Kinek beszéljük el a' 
következményt, mellyet maga utcán vont, és a'küzcsudálatot, 
mellyben részesült ? Soha talán könyv nem lön olly nagy 
esemény. Hagyjuk kissé a' munkának irodalmi becsét, és 
tekintsük csak jótékony következményét. Ez leend ugy is 
mindig fő érdeme. Ki nem fogja föl napjainkban sulyját 
azon erkölcsi szabályoknak, mellyeken nyugszik a' társa-
ság ? Ki nem látná á t , miszerint a' vallás ennek alapja, és 
szükséges kapcsa ? Es ezen törvényeknek alábbszálása, 
melly napról napra sebesebb lesz, mennyire érezteté álta-
lunk Ch. munkájának nagyságát századunk' elején ! Ah, 
hogy szava nem kel ki a' sirból, hogy megerősitené újra 
azon igazságokat és érzeményeket, miket egykor ébresz-
tett . . Mi sajnáljuk, hogy nem követhetjük tovább a' 
szónokot a' munka körüli megjegyzéseiben. Egyébkint Ch. 
minden munkája, a' lelkismeretes kidolgozás- és gondnak* 
bélyegét homlokán viseli. Igy például alig veté meg tervét 
L e s M a r t y r s-jainak, már is látni kivánja hőseinek 
színhelyét. Ő átszegdeli a' tenger' hullámait, elandalog 
Göröghon' romjain, el-elmereng a' pyramisok' lábainál, és 
leborul a' szent sir előtt; és utazásának jegyzékei még 
anyagot nyújtanak, hogy útját Parisból Jeruzsálemig leír-
hassa. ( L ' I t i n é r a i r e de P a r i s á J e r u s a l e m . ) E' 
lélekismeretes, majdnem féltékeny gondosság minden láng-
észnek tulajdona, melly önmagát szintúgy becsüli, mint 
olvasóit . . . Eddig szónok az ünnepeltnek irói jellemével 
foglalkozott, 's most áttér politikai életére. Napoleon meg-
nyitá a' kivándoroltaknak a' hazának ajtaját, és ime Ch. 
visszatért. Most e' két nagy egyéniséget egymás ellenében 
találjuk. Ch. megosztá a' közbámulást, mellyet Napoleon 
csudálatos tettei gerjesztének, azonban látván bár e' di-
csőséget, általa meg nem vakittaték, el nem feledteté vele 
ez sem függetlenségének érzetét, mellyet magában hordo-
zott, sem a' szabadság' szeretetét, melly őt számkivetésé-
ben is hiven kiséré, sem az emberiség és igazság' jogait. 
A' mint honának földe remegni kezdett kül katonák' léptei 
alatt, Ch. hosszú politikai hallgatás után tollhoz fogott. Két 
érzemény járta át lelkét : az elnyomattatás' iszonya, melly 
hona fölött nehezkedett,és a'félelem, hazájának eldarabolta-
tása végett. Reménylve, miként a' külseregek' benyomulása 
föntartóztathatik, ha hona elvál a' hőstől, ki neki olly sok-
ba került, titkon, élete' veszélyeztetésével iratot készített, 
melly „De Bonaparte et des Bourbons" czim alatt látott 
világot. ,Nem', úgymond, nem hiszem, hogy Francziaor-
szág' sirja fölött irjam soraimat. Nem fog elveszni, nem fog 
eldaraboltatni azon ország, mellyet a' haldokló Roma szült 
romjai között, mint nagyságának utolsó kísérletét.' És röp-
irata, oda vetve olly perezben, hol mi sem volt meghatá-
rozva , hol Europa saját győzelmét bámulva hülledezett, 
hol Napoleon még sereget gyűjthetett, vagy ő vagy fia or-
szágolhatott, végtelen viszhangra talált. Nem ok nélkül 
mondatik, miként többet ért egy seregnél. A' szerző oda 
engedi magát szenvedélyes ékesszólása' hatalmának, olly 
tűzzel kelvén ki a' zsarnokság ellen, millyet csak Demos-
thenes lobogtatott legszenvedélyesb philippikáiban, és be-
mutatá honának a' családot, melly olly hosszú évek' során 
át őrködött sorsa fölött. Ezen irat a' mérleget a' bourbonok' 
részére hajlitá. Napoleon lemondott, a' fegyverek' zöreje 
Europa' egyik végétől a' másikig elcsöndesült, a' külsere-
gek eltűntek, és a' bourbonok visszatértek . . . N o a i 1-
l e s terjedelmes beszédében Ch. követi, és ministeri mun-
kásságát is bővebben emlegeti, dicsérettel érintvén még 
,Histoire du Congrès de Verone' czimü iratát , sőt még az 

oppositio' terére is kíséri beszédének hősét, megmutatván, 
miként bárhol küzdött is, hü maradt magához, elvéhez és 
ügyéhez. ,Az ember', úgymond No a i l l e s , ,nem tekint-
heti kimondhatlan fájdalom nélkül mind azt, mi honunkban 
hatvan év óta romba dőlt. Nem akarom itt rajzolni a' kata-
strophát, melly cldönté a' trónt, mellyhez Ch. emléke örök-
ké fog ragaszkodni. Az uj trón, melly amannak romjain 
emelkedett., szinte eltűnt, és u j romok között kellene ke-
resnem a' romokat, mellyeket önök'szemei elébe vezetend-
nék. Ch. 1830-ban fölszólítva, hogy a' trón' megörültét 
elismerné, hatalmasan ellene szegült, olly kevéssé hajolva 
meg a' kormány, mint a' forradalom' zsarnoksága előtt. A' 
körülötte zajongó nép' hullámzata által nem zavartatva, nem 
hallgatván csak meggyőződésére és lélekismeretére, egy 
nevezetes beszédben, mind a' köztársaság, mind a' szabad 
választású királyság' lehetőségét kétségbe voná. Ékesszó-
lásának eme' utolsó és magasztos erőködése sikertelen volt 
ugyan, de méltólag koronázá nemes fáradalmait ; ő ugy vé-
lekedék, miként pályájának egyszerre kell végződnie azon 
királysággal, mellynek hűséget esküdött. A' legyőzött legi-
timitás' régi ba jnoka a' harcz' terén kivánt maradni, hogy 
ott meghaljon. Elvonult tehát a' politikai színpadról, és 
magányába rejtődzött. Innét nézé nyugodtan, de szomorúan 
az események' hullámait, mellyek zavarják és fenyegetik a' 
statusokat. A' szünteleni változások és emésztő nyugta-
lanságok' láttára elkomorult, és kétségbeesett a' társaság' 
jövője fölött. A' nagy változás, melly félszázad óta tények-
ben és eszmékben munkálkodik, száraznak, maga a' sza-
badság kétségesnek látszék előtte, mert lesülyedt a' vallás, 
melly nélkül szabadság nem virulhat. Hirtelen azonban a' 
vallás' öröklétében bízván, hízeleg önmagának, miként ez 
a' szivekben újra föléledend, és hinni kezdett a' civilisatió-
nak az evangelium' szelleme általi kifejlődésében. 'S igy 
a' vallási eszmék, mellycknek első sugallatit köszöné, erő-
siték vég gondolatait. Azonban az évek lassankint mind-
inkább megnehezedtek feje fölött. A' mint határuk köze-
ledett, mindinkább magába vonult, és bizonyos titoktelje3 
némaságba zárkozott, melly lényére a' fölség' bélyegét 
nyomá. Panasz, zúgolódás, és gyengeség nélkül közeledett 
sírjához, mellyet szüntelen szemmel tartott, mellynek szé-
lén a' jutalmazó vallás várta, hogy bele szállani segítené. 
Ezen rendkívüli ember' életében minden, még a' halálnak 
körülményei is különösen valának jellemezve. Vég sóhaja 
az ágyú' dörgésével elegyedett, melly a' várost megrezked-
teté. Életének fénye még temetkezésében is ragyogott, melly 
keresztény apotheosishoz hasonlított inkább, mint gyász-
pompához : a' hajókkal terhelt tenger, emberekkel födött 
tengerpart, a' hullámzó lobogók, a' szcntmaloi ágyú, melly 
távolról hirdeté a' gyászszertartást, a' végtelen kiséret, 
mellyet a ' kereszt előzött, vivén a' koporsót a' sziklára, 
melly nevét megmondaná a' hajósoknak, kik partjainkat 
üdvezlendik. Ugy látszik, hogy a' hasonlithatlan költőnek 
lelke le vala festve e' nagyszerű jelenetben, és hogy csak 
neki engedtetik meg, még halála után is egy lapot tűzni 
életének halhatatlan költeményéhez . . . ,Sirassuk', úgy-
mond N o a i l l e s , ,a' nagy lángészt, melly elhunyt, de 
örüljünk egyszersmind, hogy századunkban ragyogott. 
Legyünk büszkék honunkra, mellyben született, és bizzuk 
a' jövőre a' gondot, dicsőségét növeszteni. Mi csak csudála-
tos tehetségét ismertük, de utódaink benne látandják sze-
mélyesítve életének hármas istenségét, Frankhonnak hár-
mas palladiumát : a' hitet, becsületet és szabadságot.' 
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I M M A C U L A T A . 

n. 
Nyissuk föl az ó-testamentum' lapjait. Egy ese-

mény van ott följegyezve , mellyet az egyház e' 
kérdésre alkalmaztatott kezdettől fogva. Az izraeli-
ták' vezére Gedeon hivatva volt az Is tentől , hogy a' 
népet a' madianiták' igája alól fölszabadítsa. Gedeon az 
angyaltól, a' ki neki megjelent, egy jelt kívánt, melly 
meggyőzze őt arról, hogy az Isten diadalt szerzend fegy-
vereinek. ,Es mondá Gedeon az Istennek : ha Izraelt 
kezem által megszabadítod, a' mint szólottál, leteszem 
e' gyapjat a' szérőbe : ha a' harmat csak a' gyapjún 
lészen, és az egész földön szárazság, tudom, hogy ke-
zem által a' mint szólottál, megszabadítod Izraelt. És 
ugy lön. Éjjel fölkelvén, kifacsarván a' gyapjat, egy 
csészét tölte meg harmattal. És mondá ismét az Is -
tennek : ne gerjedjen fel ellenem haragod , ha még 
egyszer megkisértlek, jelt kérvén a' gyapjún. Kérlek, 
hogy csak a' gyapjú legyen száraz, és az egész föld 
harmattal nedves. És ugy cselekedék az Isten azon 
éjjel, a' mint kérte vala ; és csak a' gyapjún lön szá-
razság, és az egész földön harmat. ' (Bírák. 6 , 3 6 
— 4 0 . ) Kezdettől fogva az egyház ezen eseményből 
vonatkozást tett az Isten' any já ra , és őt mint ama' 
gyapjút tekintette, a' melly az isteni kegyelem-harmat 
által egyedül volt megnedvesítve, mig mellette az e -
gész emberi-nem szárazon maradt ; és hogy viszont ő 
maradott az isteni malasztnak hatalma által szárazon, 
mig a' többi emberiség meg lön nedvesítve, 's pecsé-
tet kapott. Azon eszmének 's hitnek nyomán indult 
az egyház e' hasonlítás' egybevetésére, hogy miután 
szent fiának fogantatásánál 's szülésénél kivéve volt 
az emberi természet' törvénye alól, és pedig ő egy 
maga a' föld' minden asszonyai között: ugy ő saját 
fogantatásánál is illy kivétel alatt á l lot t , mert Isten' 
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anyját kiválólag megilleti e' méltóság és ezen kivált-
ság, eme' kegyelem, hogy ama' test, mellyben a' világ' 
megváltója kilencz hónapig nyugodott , t i sz ta , szent, 
szeplőtelen és az eredendő bűnnek minden mocska 
nélkül legyen. . . . Meggyőződésünk szerint tehát : 
bold, szűz Maria, az isteni kegyelemnek ereje által 
egyedül maradott men t az eredendő bün alól, az Ádám-
's Éváról leszármazott emberiségben. De ezt az egy-
ház mind e' napig nem emelte hitágazatra , a' véle-
ménynek 's ajtatosságnak szabad választást hagyott, 
várván, hogy az végre egy tüzpontba egyesülve, köz-
óhajtás által emeltessék hittanná. A ' hit már élt az 
egyházban, de kimondva eddigelé nem va la ; mert az 
egyház nem szokott könnyelmüleg ha tározni , és olly 
dolgot, melly még csak a' bizonyosság' körében van, 
igaz gyanánt föl nem tol a' h ivekre , főleg miután 
magát a'kérdést ollyannak nem tekinti, a' melly szög-
letkő gyanánt vétetnék a' keresztény hitben. De most 
ott áll a' kérdés : hogy ha az összes egyház nyilat-
kozni fog , és eldönti közóhajtásával e' véleményt az 
,iinmaculata' szó használatára, azon üdvezitői Ígéret-
nél fogva, hogy egyházát el nem hagyja a' hit 'dolgai-
ban ; azon hiterős meggyőződésünknél fogva, hogy az 
egyház' szája által a' Szentlélek szól, és tévedni nem 
hagyja : igen , mindezeknél f rgva , ki a z , a' ki 
alázatossággal meg ne hajoljék az egyház' isteni te-
kintélyű ítélete előtt, és fel ne kiáltson örömében a' 
londoni clerussal : ,Regina sine labe originali concepta 
ora pro nobis !' Mi hiszszük, hogy minden őszinte 
katholikus a' maga véleményét , ha netalán ellenkező 
volna, alávetendi az egyház' közhatározatának. 

Szűz Mária tehát azon kegyelmi 's tökéletes ál-
lapotban volt, a' mellyben Ádám 's Éva is valának 
bukásuk előtt. Sem több sem kevesebb ; a' halál' szük-
ségének nem volt alá vetve a' többi emberek' közsorsa 
szerint, mivel azonnal felvétetett lelke. A' német igy 
fejezi ki magát : ,Himmelfahrt ' , a 'deák : ,Assumptio', 
melly szerint az egyház nem azt tanít ja : mintha 
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holta után föltámadva az égbe vitetett légyen, hanem 
hogy szent lelke a' maga méltó helyét azonnal a' test' 
kimúlása után elfoglalta szent fia' oldalánál. És eb-
ben állott kiváltsága a' többi emberek fölött, még a' 
halál' irányában is. . . . A' másik kiváltság, a' mi az 
elsőnél több : hogy az ő lelke nem volt alá vetve ama' 
erkölcsi romlásnak, a' melly az eredendő bűnből ránk 
háramlik, hanem tökéletes állapotban volt , mint a' 
hogy az Isten az embert alkotá kezdetben, a' kegye-
lem' állapotjában. Melly oknál fogva, ő soha az ör-
dögnek hatalmában, a' bűnnek járma alatt nem nyö-
gött, soha nem volt tárgya isteni megvetésnek, sem 
azon büntető Ítéletnek, mellynél fogva a' többi em-
berek mennybeli örökségökből Adam' bűne által kies-
tek, 's onnan száiniizettettek. De értsük meg jól : Ma-
ria azért nem vala valami uj törvények szerinti te-
remtmény; az ő kivételes állapotjával nem kezdetett 
meg egy uj rendje- a' szeplőtelen születésnek 's fo-
gantatásnak : hanem ő csak egy maga volt e' törvény 
alól fölszabadítva, mert igy akarta az Isten, ezt óhaj-
totta, 's követelte Istenanyaisága. Nem természet' müve 
volt tehát ezen kiváló helyzete, mert ő is csak ugy 
született mint a' többi emberek, ő is csak ugy örököl-
hette 's örökölte is volna az eredendő bűnnek minden 
hatását és eredményeit , ha nein Istennek anyja ; 
— hanem az egész az isteni kegyelem által kimun-
kált, engedményezett szabadulás volta'bünnek zsoldja 
és sulvja alól. Midőn tehát a' természet fölötti csudát 
elfogadjuk 's védjük, nem teszszük félre a' természet' 
rendes folyását, sem azt meg nem semmisítjük. Azt 
ismerjük el ugyanis : hogy az Istennek, ki a' termé-
szeti törvényeket alkotá, joga van az emberi elme 
által fel nem fogható módon, annak felette vagy elle-
nére is cselekedni! 

Miután Üdvezitőnk testét anyjától kölcsönzé : 
lehetlen , hogy az eredendő bűn' szenyjétől bemocs-
kolva lett légyen. Üdvezitőnk atyailag nem szárma-
zott le Ádámtól, mivel ,concepit ex spiritu sancto' : te-
hát nem emberi nemzés, hanem Istennek hatalma ál-
tal jött elő az emberi alakban. Már a' leszármazás' ez 
utja muta t ja , hogy itt kivételes helyzet van a' termé-
szet' rendéből. A' ki nem hajlandó elfogadni a' véle-
ményt : hogy szűz Maria eredendő bűn nélkül jött a' 
világra, kénytelen lesz azon következetes combinatiot 
elismerni: miszerint Üdvezitőnk bűnös, beszennyezett, 
's talán személyes erkölcsi bukás- 's vétkekkel terhelt 
asszonytól veszi eredetét. Mert ha őt eredendő bűn-
nek sulvja nyomja, ugy annak következményei 's ha-
tásai sem maradhattak el ; ugy tehát szükségkép alá 
volt vetve, sőt az eredendő bűnből folyó gyarlóságunk-
nál fogva, bizonnyal el is követte a' bűnt. Ezt pedig 
a' többi szentekről, az apostolokról mondhatjuk ugyan, 
de Mariáról, az Isten'anyjáról már csak ezen anyaisága 
miatt is, illyesmit feltenni borzadunk. Lehetlen, hogy 

Üdvezitőnk önanyját, ki által megtöretett a' kigyó' fe-
je, tehát a' kiről maga a' szent-irás mondja : hogy ő 
lesz a' csatorna, melly által le fog az emberi-nemre 
áradni az eredendő büntőli megváltás' malasztja, igen, 
lehetetlen, hogy ő ki által összezuzatik az eredendő 
bűn, épen ő az alatt nyögjön. Itt sarkallik meggyőző-
désünk' alapja. Maria által igértetik a' paradicsom' 
völgyében a' szomorúság és bánatba eső első ember-
párnak a' szabadulás ; tehát neki erősebbnek kell 
lenni, mint a' legyőzendő ellenségnek , tehát ő nem 
lehetett azon erkölcsi betegségben, mellyből épen ál-
tala igértetik az emberi-nem' meggyógyittatása. Mert 
hiszen a' világmegváltónak, az igért szabaditónak, de 
többet mondunk, az Igének, az Isten-embernek, földi 
uton, ő volt anyja. Ádám teremtetett agyagból, Éva 
pedig oldalcsontjából ; tehát isteni kéz által sziiztisz-
tán kerültek ki : ugy Üdvezitőnk, a' második Ádám 
az üdvesség' rendében, szinte nem testi leszármazás' 
utján, de a' Mindenható' akaratja szerint szűz tisz-
tán , Mária' testéből alkottatott, fejlett k i , melly 
testnek nem lehetett az emberiség' köz fájdalmas sor-
sa alatt. t. i. az eredendő bűnnek gyarlóságaitól be-
szenyezve lenni. Ilanein midőn Mariának ezen kivált-
ságát, mentességét, ártatlanságát védelmezzük : nem 
azt mondjuk, hogy a' természet' rendes utján jutott ez 
állapotra, hiszen ő is atyától 's anyától, a' nemzés-, 
tehát az eredendő bűnnek csatornáján jött a' világra, 
hanem állitásunk oda központosul : hogy ez kegyelem-
állapot vala ő reá nézve. Ezen állapotjában egyébi-
ránt szűz Maria tökéletes erkölcsi szabadsággal birt. 
Nem azt mondjuk, hogy bűnt elkövetni, 's vétkezni 
nem vala képes, ezt csak Istenről állithatjuk ; hanem 
hogy az első emberpár' tökélyében vala , minekelőtte 
azok megestek volna; tehát miként Ádám 's Éva 
megbuktanak daczára minden tökéletességöknek, ugy 
a' bűn' elkövetésére való absolut képesség szűz Mariá-
ban is megvolt. Ember volt, 's nem Isten ; de mivel 
Isten' anyjává lön: tehát tisztának kellett lennie. E ' 
tisztaság a' test- 's lélekre is kiterjed, mert ha csak 
egyikben vala tiszta, ugy egészben nem vala tiszta. Ő 
tehát vétkezhetett, de ugy hiszszük, hogy nem vétke-
zett ; Jézus pedig, bárha testileg ember vala is, nem vét-
kezhetett. Ó öröktől fogva volt, 's marad Isten, tehát 
soha sem jöhet ellenkezésbe ezen természetével ; nem 
az isteni az emberire, de az emberi természet az is-
tenire van nála fektetve. Benne az ember mindig az 
Istenre hallgatott. A' mi emberi vala a' testben, 
az szabad hajlama- 's akaratjából követte az isteni 
akaratot, 's vezérletet. A' mi Üdvezitőnkben isteni 
volt , az maradt örök állapotjában, és azért fel 
nem emésztette azt, a' mi benne emberi vala; hanem 
szerencsés egybehangzás' utján, az isteni az emberivel 
egyesülve működött. Üdvezitőnk tehát nem vétkez-
hetett, mert ő mint ember is Isten maradt. Ezt azért 
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jegyeztük meg, nehogy valaki azon állításunknál fog-
va : hogy miután szűz Mariát a' bünrei képességtől 
fel nem mentjük, ne következtesse egyszersmind azt : 
hogy tehát Üdvezitőnk i s , azér t , mivel egy részben 
ember vala, e' miatt bűnre képes lett volna. Üdvezi-
tőnk Isten volt , és ez inaga képes megsemmisíteni 
minden tévelyt e' téren. Nincs itt a' két természet' 
ezen viszonyában 's vegyületében semmi megsemmi-
sítve ; sem az isteni rész' fensége nem csökken, mert 
az emberi természetbe szállt; sem az emberi nem 
szellemesül által, 's nem változott meg , mert az iste-
nivel csatoltatott egybe. Mind két rész megmaradt 
lényeges állapotában, csudálatos egyesüléssel, melly-
nek egyébiránt mását némi hasonlatossággal az emberi 
léleknek testünkkeli egyesülése tünteti fel. Csakhogy 
Üdvezitőnknél azon részt, mellyet az emberben a' lélek 
foglal el, istenisége magához mérséklé. 

Mondjuk tehát : Szűz Maria Ádám és Éva' ke-
gyelmi állapotában született ; csak ugy vala képessége 
vétkezni, mint azoknak, kik valőban elestek, 's bű-
nökkel rántották magok után az egész emberi-nemet, 
de e' képesség magában véve , még nem maga szük-
ségesség a' vétekre ; és szűz Mária jobban őrizte meg 
ez ártatlan állapotot, e' tökélyét tiszta emberi termé-
szetének, mint a' hogy megőrzötték azt Ádám és Éva. 
Azok vétkeztek, ő nein ; azok embereket nemzettek, ő 
Istent hozott a' világra. A ' képesség meg vala a' bűn-
re, mert erkölcsi szabadsággal birt, de lelki ereje na-
gyobb vala ősapáinkénál, mert e' képességét soha nem 
gyakorlá. Hasonló vala tehát Ádám- 's Évához termé-
szeti ártatlanságára, hanem annyival több vala nálok, 
hogy azt meg is őrizte. És ez tette őt méltóvá, hogy 
Isten' anyja legyen. A' folytonosan leszármazó ere-
dendő bűnre az ő születésénél kezd az antidotum' mag-
va fejledezni. IIa pedig eredendő bűnnek szennyében 
született volna, akkor meg nem mentjük őt a' bűnnek 
gyanújától , mivel az eredendő bün, hitünk szerint, 
annyira megrontá az emberi természetet, hogy az em-
bert menthetlenül a' vétekbe sodorja, és a' léleknek 
daczoló, a' szivnek ellenkező akara t ja ' s ösztöne ellen, 
mégis csak bűnre hajlik az ember. ,Scio enim, quia 
non habitat in me, hoc est in carne mea bonum. Nam 
velle, adjacet mihi : perficere autem bonum, non in-
venio. Non enim quod volo bonum, hoc facio : sed 
quod nolo malum, hoc ago.' (Rom. VII . 1 8 — 1 9 . ) 
Ezen állapotot pedig, ezen erkölcsi zavart az ember' 
életében az eredendő bün eszközli. Ha tehát ezen bűn-
ből származó hatások, következmények olly kimarad-
hatlanul mutatkoznak, 's tűnnek fel még olly szent 
apostol' testalkatában i s , mint Pál ; ha ő is csak Üd-
vezitőnk' kegyelmére hivatkozik, hogy ezen álla-
potból megszabaduljon, 's tiltakozik minden bűne 
ellen, hogy az lelkéből származnék, hanem testének 
rossz indulatjára keni : ,non ego operor i l lud, sed 

quod habitat in me peccatum" ; ha illy súlyos 's gyá-
szos eredményeket szül, és a' legjobbnak is hétszer 
lehet egy nap megesni, és ez mind kikerülhetlenül az 
eredendő bűnnek túlsúlyú befolyása miatt erkölcsi 
dolgainkban : ugy ki menti meg a' szent szüzet a' bün' 
mocskától, ha ő is az eredendő bün' bilincseiben szü-
letett ? 0 ! pedig mi hiszszük, mi ugy reményijük, mi 
akként óhaj t juk, nekünk nem lehet mást feltenni 's 
gondolni, Üdvezitőnk iránti lángoló szeretetünknél 
fogva is, mint hogy az ő anyja nem vétkezett. És ezen 
kivánság, ezen hit, eine' óhajtás kényszeriti 's vezérli 
az egyházban a' nagy hivő sokaságot, azt állítani, 
hogy eredendő bün nélkül jöt t a' világra. Különben 
a' logicai kényszerűség, következetessége a' tételek-
nek, maga hitünk, melly az eredendő bűnnek hatását 
's természetét minden emberre egyenlően terjeszti ki 
eredményei- 's következéseiben, munkálkodásában: 
mindezek szorítanának bennünket a r r a , hogy szűz 
Máriát a' többi szentek, avagy bűnösök' sorába ál- • 
litsuk erkölcsi életére nézve. 

Mi nem tudjuk magunkat kifejezni olly tisztán 
e' tárgyban, mint a' hogy az szivünk' szentélyében 
él. Ha elménk nem birna elég okvédekkel, ha a' ke-
resztény közvélemény nem támogatna is, ha az egész 
emberiség máskép vélekednék egy darab ideig, mégis 
végre meg kellene térnie, 's sejdítenie, avagy beval-
lania legalább kétségét: hogy azon anyának, ki Istent 
hoz a' világra, különböznie kell a' kegyelem' dolgában, 
azon más anyáktól, kik csak bűnös embert hoznak a' 
világra. Hogy szűz Máriát ezen tiszteletben részesít-
sük: erre ösztönöz, 's kényszerit bennünket az, hogy 
Üdvezitőnk Isten is egyszersmind. Ő maga nem vét-
kezhetett ; tehát szükség volt, hogy ollyantól szület-
tessék, a' ki v é t k e z h e t e t t ugyan, de tettleg nem 
vétkezett. Es ez emeli becsét a' szent szűznek még 
inkább szemeink előtt, mert a' lehetőség megvolt, ha-
talmában állott ; hanem birt annyi erővel, hogy való-
sággá nem lett. 0 benne, mint minden más emberek-
nél, kik az isteni közbenjárás és kegyelem' utján is-
mét jóvá tétettünk, az isteni építtetik az emberire ! 
És ebben fekszik jó tetteink' érdeme, hogy az emberi 
a' basis, mellyre a' kegyelem rakja le ajándékait. Az 
emberből jő ki az első kiindulás, az ösztönlökés, az 
irány, és ez mindig tévelykörbe bolyong, eszmezavar-
ban él, hibás útra hajlik, eltéveszti rendeltetését, erkölcsi 
élete chaossá válik, mig annyi mértékben nem része-
sül az isteni igazságokból, annak kegyelme- 's lelké-
ből, hogy az végre képessé legyen az emberi nyerse-
séget, a' test' durvaságát, túlnyomó sulyjával kormá-
nyozni, 's a' jó ösvényen megőrizni. E ' mértéke az 
isteni kegyelemnek, malasztnak soha sem olly teljes, 
hogy az emberi szabadságot, az erkölcsi függetlensé-
get veszedelineztethetné, mert akkor jótetteink' érde-
möket veszítenék ; szükséges ezen érdem' benső becsé-

1 2 * 
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liez, a' vétkezhetésrei képesség és hajlam. Tehát csak 
részben kapjuk az isteni támaszt, és ez is az emberi 
természetre fektettetik , 's soha olly mértékben nem 
ju t számunkra, hogy a' kísértetektől biztosságba he-
lyezne. A' test ingadozhatik , 's bukásával az isteni 
kegyelem' munkáját összezúzza, megsemmisíti. Ha 
meghaltunk, és pedig kegyelem'állapotjában, akkoron 
leszünk csak kivéve a' bukás alól, mivel az ingadozó 
alap, t. i. a' test, forrása folytonos szerencsétlensége-
inknek, fészke az erkölcsi eredendő bün által okozott 
disharmoniának, ekkor már élettelen por- 's hamuvá 
leszen. Ez Üdvezitőnknél máskép volt, ő ugyan fel-
vette az emberi természetet, de az istenit mellette so-
ha le nem tette ; benne erkölcsi disharmonia nem lé-
tezett, mert először : az eredendő bün nem szennyezé 
testét ; másodszor : mert Isten va la , mert szent lelke 
egészen birta az isteni malasztokat, miután ezeknek ő 
maga vala forrása, és adományozója is. Meg is a ján-
dékozta édes anyját e' rendkívüli szerencsével, hanem 
ezen állapotot nem is egyébnek nevezzük, mint k e-
g y e l m i n e k . Ádámtól kezdve szűz Mariáig az ere-
dendő bün természeti leszármazás' u t j á n , egyenlő ha-
tással 's arányban mindenkire áthagyományoztatott, 's 
a' nemzés' utján közöltetett; de itt a' dolgok' e' ren-
dében vá'tozás' korszaka kezdődik. Nem töröltetik 's 
semmisittetik meg ugyan a' bün, 's annak hatása , ha-
nem megváltatik, és ezen üdvezitői munka által hatá-
sában 's szomorú eredményeiben gyengittetik. Ha te-
hát a' nagy bűnös tömegre a' kegyelem' napjai Maria' 
bölcsőjénél kezdődnek , és 'annyi milliók részesit-
tetnek a' megváltás' malasztjában : bizonnyal a' Meg-
váltó' anyja, kiváló helyzeténél fogva, az egész ma-
lasztot nyer te , avagy nyerhette meg, azaz : nemcsak 
az eredendő bűnnek hatása- 's következéseitől mente-
tett, 's váltatott meg, hiszen ennyibe minden más ke-
resztény is részesült, hanem maga az eredendő bűn' 
mocskától is ment volt. Miután ő az, a ' k i ki vala jelöl-
ve, hogy ő fogja a' kigyó' fejét összezúzni (Gen. III.) : 
valljon lehetséges vala-e neki, csak pillanatig is az ör-
dög' hatalma alatt állani ezen hivatásánál fogva ? 

P e r g e r J á n o s . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
E s z t e r g o m , januar' 20. Ugy látszik,alig ha létez-

hetik már valaki, ki meg nem volna győződve arről, mi-
szerint a' nem rég fejünk fölött elsuhogó évben egyhá-
zunkon ejtett, 's még most is sajgó sebeknek egyik igen 
főoka abban keresendő és föltalálandó, hogy a' tanitó és ta-

nuló egyház, 's mint annak, ugy emennek egyes tagjai kö-
zött hiányzott a' kellő együtttartás. Megvallom, bár meny-
nyire tanulságos legyen is a' visszatekintgetés, mégis in-
kább szeretnek szemeim a' szebb jövő' virányain mereng-
ni , mintsem a' mult' szomorú romjai között fölemelkedő 
rémalakokkal találkozni. Azért a' feledékenység' fátyola 
födje el szemeink elől a' lehanyatlott idők' undokságait. Mi 
az együtttartást különösen elősegíti, 's igy közvetlen az 
egyház' óhajtott 's reménylett fölvirágzásának, mondhatnók, 
majdnem elmaradhatlan föltétele, tudnillik : az erős köz-
pont, a' közös fő, a' nagy test' minden tagjainak irányt adó 
jelcsillag, Istennek hála, egyházunknak Magyarországban 
már megadatott. Három királyok' napján kezdé e' jel-csil-
lag az egész magyar egyházra kiömleszteni sugarait. íme te-
hát ,megvigasztalja az Ur Siont, és megvigasztalja annak 
minden romlásit : és teszi annak pusztáját, mint a' gyö-
nyörűséges helyt, és annak kietlenét, mint az Ur' kertjét, 
öröm és örvendezés találtatik abban, hálaadás és dicséret-
nek szava.' Igen is, ,öröm és örvendezés. Ki az egyház' 
tagjainak egy füzérré alakítása, 's erejének központosítása 
után sovárog, már is szende öröm között üdvezli a' jövő 
napok' szépségét. Összegyülekeztek országunk' főpapja 
körül a' messze kiterjedő főmegyének lelkipásztorai ; itt 
valának az ország' különféle részeiből társaik, 's egyhá-
zaik' nevében a' követek ; itt valának az egyház' mint meg-
annyi védtornyainak, a' szerzetes rendeknek, főnökei; itt 
valának a' görög katholika egyház' tiszteletreméltó képvi-
selői. Midőn a' főpapot ennyi sorsostól környezve láttuk, 
midőn jobbja felül a' görög püspököt szemléltük; könybe 
lábbadozának szemeink ; mert lelki örvendezés közt röp-
penheténk át a' szent liajdanba, liol az együtttartás olly 
rettenthetetlen erőt nyújtott az egyház' tagjainak, miként 
békeség' idején az egyházi gyülekezetekben : ugy a' véres 
üldözések alatt a' katakombák' setét rejtekeiben. Nem fog-
juk elfelejteni soha a' szavakat, mellyekkel a' főpásztor 
gyermekeit magához csatolta ; iparkodandunk teljesíteni az 
Ígéretet, mellyel az esztergomi főkáptalan' méltóságos szó-
noka a' megyét atyja elébe vezette; a' testvéri szeretet, 's 
az Ur Jézusban való atyafiság' legforróbb érzelmeivel fog-
juk követni a' görög egyház' tolmácsának, ft. Pap-Szilágyi 
nagyváradi g. sz. kanonok urnák az érseki trón előtt nyil-
vánított, 's mindenkire méltán nagy benyomást okozott ab-
beli óhajtását : vajha Krisztus' jegyesének egységét soha 
semmi meg ne zavarja; vajha Magyarországban ,kitűnőbb 
elsősége miatt' mindenki az esztergomi anyaegyházhoz 
csatlakozzék; vajha minél előbb meglegyen egy pásztor 
alatt az egy akol ! Legyenek meggyőződve kedves hitroko-
nink, a' keleti egyháznak tagjai, miszerint a' nyugoti ka-
tholikusok mint testvéreiket fogják őket szeretni 's tisztel-
ni, 'smind örvendetes, mind szomorú körülményekben igazi 
társaik fognak lenni, úgymint ugyanazon-egy anyának, a' 
katholika egyháznak, gyermekei. A' legszorosabb együtt-
tartás , ha valaha, ugy bizonyára jelen napjainkban igen 
szükséges a' közös ellenség' erejének visszatorlására. Xi-
menes, a' spanyolországi nagy főpap, egykor igy szóla 
papjaihoz : ,Nagy a' hajó, mellynek kormányzását az Ur 
Jézus e' zajos időkben rám bizta; jertek, segéljetek, 
fogjátok meg az evedzőket , hogy szerencsésen part-
ra juthassunk.'Nálunk is zajos idők nehezülnek az egyház-
ra ; de ha együtt tartanak az egyház' hajójának kormány-
zói, 's ha az alsóbb rendű papság, mindenki saját körében 
a' közczélra működvén, hozzájok fűződik, gyűljenek bár 
össze a' hajó előtt a' daezoló jégtorlaszok, vagy süvöltsön 
a' vihar, tornyosodjanak bár egygyé fölötte a' fekete felle-
gek , vagy czikázzanak a' villámok : az igaz hit erejétő 



9 3 

előtt lévő őszbeborult férfiakat, 's ők elfogják mondani ne-
künk, miszerint akkor, mikor ők nevelkedtek, máskép tisz-
teltetett az Ur Jézus. A' mesterember műhelyét, a' házaa 
párok nyoszoláikat ékesiték föl a' Krisztus' szent kereszt-
jével, a' napszámos kinyújtván kezét kapájára vagy eke-
szarvára, Jézus' nevével kezdé meg napi munkáját, az utas 
elmondá az utazők' imádságát, melly igy végződik : ,In-
duljunk el békeségben , az Urnák nevében', az ocsmány 
káromkodás pedig nem hallatszott, hanem inkább a' hivek, 
ha dologhoz fogtak, ha asztalhoz ültek, ha egymással t a -
lálkoztak, csak azt hangoztaták, hogy dicsértessék a ' Jézus 
Krisztus. — ,Ti is azért, édes fiaim, igy végzé a' főpap, 
mindenben iparkodjatok az Ur Jézust dicsérni; én szinte, 
midőn a' szentségeket nektek kiszolgáltatom, tnidőn tanitni 
foglak titeket, midőn inteni, 's midőn, ha szükséges leend, 
megdorgálni, mindég csak Isten' dicséretét 's dicsőségét 
tartandom szemeim előtt , hogy mindnyájunktól egyiránt 
dicsértessék a' Jézus Krisztus mindörökké. Ugy légyen.' 
A' szivből jövő 's épen azért a' szivek' redőibe ható beszé-
det fogják magasztalás között emlegetni sz esztergomi 
hivek. Prédikátió után ő herczegsége a' szószékről h a r -
m i n c z e g y házasulandó párt hirdetett ki. 

Illy adatok után bizton reményijük, miszerint a' nyáj 
is szeretettel simuland pásztoraihoz, 's szilárdulni és erő-
södni fog az együtttartás. 'S ha ez megleend, az egyház 
győzni fog, győznie kell. Isten' szent áldása 's békesége, 
velünk. Z a l k a J . 

lelkesített hajósok, áthatva isteni mesterük' Ígéretétől, azt 
fogják mondani : Előre! Jég és vihar dicsérjétek az Urat, 
villámlás és ti fellegek, áldjátok az Urat. 

Az egyházhozi hü ragaszkodás' nyilvános jeleül te-
kinthető azon körülmény is, mellynek annyira örvendettek 
mindazok, kik a" katholikusokban nem csak nevet, hanem 
élő hitet is keresnek. Ugyanis az ajtatos hivek közül mint-
egy háromszázan vették az Ur Jézus' szent testét magok-
hoz, magának a' beigtatott főpász tornak kezéből ; mig a' 
többi jelenvoltak a' sziv' legnagyobb megindulása, 's a' 
legáhitatosabb lelki öröm között éneklék az ősrégi szép ma-
gyar éneket, az ,Imádunk szent ostyát.' — Ugy szinte a' fő-
pap' magyar nyelven mondott beszéde i s , mellyben olly 
édesen hangzottak, 's a' szivek' belsejébe olly mélyen ha-
tottak az , é d e s f i a i m ' . é d e s h i v e i m ' megszólítá-
sok, leirhatlan erővel birt a' nyáj' pásztoráhozi bizodalmá-
nak, 's szeretetének előidézésére. Ha a' nyáj nem hallgatja 
pásztorának szavát, ha iránta bizodalmatlan : minden tö-
rekvés eredménytelen levegőverés maradand. Azért, kik az 
egyház' igazi erejének kifejtése után sovárognak, a' hit és 
szentségek' erejével iparkodandnak a' jó nyájt pásztoraival 
egy testté alakítani. Mindnyájunknak egy szilárd testté 
kell lennünk, miként egy a' hit, egy az Ur, egy a' kereszt-
ség. Nagy jelentőséggel biró nap volt valóban a' három ki-
rályok'napja az együtttartás' kieszközlésérenézve. Különben 
főpásztorunk népének akkor támadt reményeit napról napra 
valósítja. Azóta már meglátogatá egyenként a' város' tem-
plomait ; nem rég maga jelenlétével megörvendezteté a' 
helybeli papnöveldét; véletlenül megjelent a' vízivárosi 
elemi iskolában is , nyájas leereszkedéssel beszélgetvén a' 
kisdedekkel; ma pedig, Jézus' neve napján, különös lelki 
örömben részosité Esztergom királyi városi plébánia' hí-
veit, miről, inert itt régen nem látott jelenet, kell, hogy 
többet is szóljak. 

Kilencz órakor megérkezett ő herczegsége a' plébánia-
templomba, fogadtatván a' papság-, a' város' tanácsa- és 
a' választott polgárságtól. Temérdek nép jelent meg főpász-
torának ünnepélyes szent miséjére, mellynek végeztével a' 
főpap föllépett a' prédikáló székbe, 's szent Pál' a' kolossa-
beliekhez irt levelének e' szavai fölött : ,Valamit csele-
kesztek szóval, vagy téteménynyel, mindeneket az Ur Jé -
zus Krisztusnak nevében,' (3 , 17.) kenetteljes, 's egy 
egész óráig tartó beszédet mondott, mellyből egypár mon-
datot ide irok. A' gyermekek, úgymond a' főpap, atyjok-
hoz, a' védenczek kegyelőikhez, a' jó barátok jó baráta ik-
hoz szoknak menni, névünnepek' alkalmával szerencseki-
vánataikat elmondandók, 's ez által a' netalán beállott hi-
degséget, megbántást, 's idegenkedést eltörlendők. Megujul 
illyenkor a' már hűlni kezdett szeretet, mellyet a' nyilvá-
nított fogadások még jobban megszilárditnak. Jézus' szent 
nevének ünnepét üljük. Kérdés minő kivánatokkal 's tisz-
telkedésekkel járulunk szent színe elébe '? Azon óhajtással : 
hogy minden szavaink és cselekedeteink által dicsértessék 
a' Jézus Krisztus. — Tanulságosan megemlité továbbá 
főpásztorunk, miszerint magok a' pogányok, cselekedetei-
ket saját bálvány-isteaségeiknek, például Apollonak, Ce-
resnek 's igy tovább fölajánlották, hogy igy ezen istensé-
gek dicsértessenek. Az ó-szövetségben kifejezhetlen erővel 
hivatnak meg mindenek, mik fönt, 's a' földön, 's a' tenger' 
mélységében vannak, Isten' nevének magasztalására, pél-
dául a' ,Benedicite' énekben Dánielnél, vagy a' ,Laudato' 
zsoltárokban. Mennyivel inkább tartozunk dicsérni Istent 
mi, kiknél megjelent maga a' minden embert megvilágosító 
igazi világosság. Azután egy igen megható észrevételt 
tett a' kor' hibáira. Kérdezzük meg, úgymond, a' szemeink 

Vegyesek. 
Az egri főkáptalan főtisztelendő Lévay Sándor' le-

mondásának következtében átalános káptalani helyettesül 
főtisztelendő Roskoványi Ágoston kanonok urat választotta. 

Francziaországban Falloux' oktatási törvényjavaslata 
az álladalmi tanácstól az országgyűlés elébe került, 's 
most van tárgyalás alatt. Midőn ezen törvényjavaslat a' 
kormány' hallgatag beleegyezésével az álladalmi tanácshoz 
utasíttatott : kétségkívül nem egyéb volt a' czél, mint an-
nak ezen elhalasztás által végképeni elmi'llőztetését esz-
közölni. Azonban a' rémitőleg növekvő socialisticus veszé-
lyek, mellyeknek lángjait számos iskolamester segiti szí-
tani, csak hamar azon meggyőződésre hozták az elméket, 
hogy e' bajon provisorius kormányrendeletek nem, hanem 
csak egy átalánosan átható és g/ökeresen megváltozott 
rendszer képes segíteni. A' kormány az iskolamesterekre 
vonatkozó törvényjavaslata' megvitatásakor, mellyen a' 
többség annyi lényeges módosításokat tett, látta, miszerint 
a' rend' minden barátai az organicus törvény' elővételét és 
alkalmazását óhajtják. Igy történt, hogy annak az álladalmi 
tanács általi átnézését maga a' kormány siettetné, 's azt 
megvitatás végett azonnal az országgyűlésnek általadná. 
A' vitát B a r t h e l e m y S t . H i l a i r e nyitotta meg, 
leginkább a' párisi f ő i s k o l a t a n á c s és a' minden 
departementben alakítandó a k a d é m i a i t a n á c s ' 
szerkezetét támadva meg. 

A' turini, mint tudva van, számkivetésben élő érsek 
egy rendelvényt bocsátott ki, mellyben a' lelkipásztorok-
nak meghagyatik, hogy nyilvános imádságokat tartsanak, 
miszerint Isten az egyháznak fejét, a' Bold, szűz' szeplőte-
len fogantatásának dogmatikus elhatározása' érdemében 
mennyei malasztjával megvilágosítani méltóztassék. A' 
spanyol püspöki kar ugyanazon értelemben rendelkezett. 

A' müncheni egyetemnél 1869 tanuló iratta be magát 
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e' tanév' felében. Az uj alapszabályok szerint minden 100, 
's az ötvenet túlhaladó szám után egy-egy tag fog válasz-
tatni a' tanulói bizottmányba, melly czélra már meg is 
rendelte az egyetem' igazgatója a' választásokat. Ezen bi-
zottmány a' tanulóság' mükönyeiil fog tekintetni, 's köteles-
ségében álland, azt képviselni. A' választás közvetlenül 
(egyenes választás) történik, 's a' felebbi szám szerint 19 
bizottmányi tag választandó. 

Az angol lapok arról vitatkoznak, valljon lefolyt-e a' 
jelen század' első fele az 1850-ki u j év' napján, vagy vall-
jon ez csak a' f. évi december' utolsóján történendik-e ? A' 
többség az utóbbi nézetet pártolja ; azonban a' M. Herald, 
kiindulva az előbbi nézpontból, következő, némileg optimi-
sticus visszatekintést hoz : ,A' legközelebbi 50 év egy ha-
talmas változás' tanuja volt Nagybritannia' erkölcsi és val-
lási jellemében. Lemondtunk a' káromkodásról, elváltunk 
az ivásról' ('s mind a' mellett egy európai városban sem 
találkozunk annyi részeg emberrel és asszonyokkal, mint 
London' utczáin.) ,Kicsinségekért nem lőjük többé egymást 
agyon párviadalban. A' gentlemenek nem tartanak többé 
illetlen beszédeket, még ebéd után sem. A' játék már ritkán 
űzetik, 's a' lotteriák eltöröltettek. Emberi lények nem 
akasztatnak többé mint kutyák, tuczat számra.(!) A' házi a j -
tatosság most a' társas élet' szabálya, nem pedig kivétele. 
Templomaink sokasultak, 's jobban telvék imádkozókkal. 
Angol papok nincsenek többé kópéikkal a' vadászaton, mi-
dőn haldokló hiveiknek a' vallás' utolsó vigaszait kellene 
kiszolgáltatniok. Ezen papok nem tekintik többé érdemnek, 
ker. missionariusokat ihletett foltozó vargáknak csúfolni, 
's nem is találnának mint hajdan (Swift és Sterne' idejében) 
valamelly jóravaló lapot trágárságaik' közlésére. A' meg-
váltás' örömhírét a' földnek legtávolabb zugaiba ter-
jesztettük. A' koldusgyermekeket tanodába küldöttük (az 
úgynevezett ragged schools, azaz , ringyrongy tanodák-
ba ; 's mind a' mellet még mai napig is 50,000 gyermek 
teng London' városában minden tanodai oktatás' nélkül. 
A' falusi lakosság' neveléséről pedig tanúságot nyújt 
egy előkerülvény Devonshireben , hol egy magát jósnő-
nek nevező némber Homér' Illiaszszának görög példá-
nyait, mellyeket rejteményfedő — cabbalisticus — könyvek 
gyanánt hirdetett, drága pénzen adta el a' parasztok kö-
zött) . , A' nyilvános kórházakat és mindennemű jótékonysá-
gokat szaporítottuk.' (Azonban Southampton' jótékony in-
tézetében Biggs Anna éhen halt meg. Hát Irhon!),Az elme-
háborodottakat nem vetjük többé alá a' láncz és ostor' fe-
gyének. Az állatok' oltalmára törvényeket alkottunk. A' 
bikauszitásokat és kakasviadalokat eltöröltük. ,Az ököl-
harcz megszűnt hivatás, 's az emberorzás iparág lenni. 
Nem kereskedünk többé négerek' húsával,' (noha egy híres 
iró, Carlyle Tamás még most is védelmezi a' rabszolgasá-
got, azt mondván, hogy a' négerek alárendelt emberfajt 
képeznek, 's igy a' fejéreknek, mint született uraiknak, 
szolgálni kötelesek, hogy ez> k a' közügyek-, müvészetek-
és tudományokkal háboritLinul foglalkozhassanak) ,'s ma-
trózokat sem fogdosunk többé. Vallásosabbak, erkölcsileg 
jobbak, 's ezerszer emberiebbek lettünk ; de ezerszer fel-
világosultabbak is, és pedig nem csupán gázvilágítás által; 
noha ez is az ujabb idő' jótéteménye. Ma egy schillingen 
lehet venni olly könyvet, melly az előtt egy sterlingbe 
került. A londoni hirlap Exeterbe érkezik a' déli falat, s 
Parisba ebéd előtt. Ha gyilkosság követtetik, vagy útitáska 
felejtetik el, kevés perez alatt az ország' egyik végétől a' 
másikig fut a' hirdetés. A' hónap' vége előtt tud juk , mi 
történt annak kezdetén Bombayban. Gondolataink mint egy 
bűvészet által helyről helyre repülnek. A' világ' legjobb 

irodalma a' legegyszerűbb kunyhó' lakosához juthat. A' 
nemzet' kincsei nyitvák előtte. A' paraszt és kézműves in-
gyen láthatják a' legjobb festvényi és leggazdagabb gyűj-
teményi nevezetességeket. Nem fordul elő jelentékeny ese-
mény Nagybritanniában, melly fametszési ábrák által a' 
hét' végéig papírra ne tétetnék, 's 6 penceért az ujdonsági 
bódékban el ne adatnék. Egyetlen-egy hirlapszám mennyi-, 
és minőségileg többet tartalmaz, mint egy egész havi-füzet 
a' század' elején. A' nyomdagépen ezer és ezer lenyomatok ké-
szíttetnek egy óra alatt, miglen a'régi kézi sajtó alig tudott 
százat elkészíteni. Ezek az utolsó félszázad' nagy változásai-
nak némi kiszemelvényei. Az előfordult nagy eseményekről, 
birodalmunk' kiterjedéséről, hatalmunk' növekedéséről nem 
lehet egy hírlapi czikben értekezni. Idősebb körtársak emlé-
keznek még e'félszázad'hajnaláról, személyesen látták Na-
póleonnak légtüneményes hősi pályáját, 's végromlását 
Waterloo' mezőin. Ez volt az ujabb történet' legnevezete-
sebb 's egyszersmind legtanulságosabb időszaka. Ötven év 
előtt sem éjszakon sem keleten nem találiuk biztosnak bi-
rodalmunk'állását. Itthon már remegni kezdtünk Napoleon' 
neve előtt. Indiában tartottunk az afghánok' betörésétől, 
's birodalmunk' kiterjedése csak a' Gumnáig is, kalandor 
és veszélyes ábrándnak látszott. A' jóreményfoka Anglia 
és Hollandia között lebegett. Ausztrália még csak a' felfe-
dezés' előhaladásában volt. Roppant gyarmatbirodalmunk 
bölcsőjében volt, valamint a' mesterség, azt jól kormá-
nyozni, még most is abban van. Reméljük, hogy a' küszö-
bön álló félszázadban megtanulandjuk, mi tevők legyünk 
az első felében megszerzett birodalommal.' Az ágostai köz-
ujság ezekhez e'következő észrevételt ragasztja: „Azonban 
könnyű volna ezen magasztalások mellé árnyképeket is 
helyezni. Daczára a' szellemi és testi kényelmek' szerze-
ményeinek, igaz marad, hogy a' néptömeg durvább és bu-
tább lett, mint Shakspeare és Erzsébet' korában volt, mi-
dőn még le nem alacsonyítva nyomorékos munkagéppé, 
önállóbb szellemmel 's vidorabb kedélylyel is, eltökéltebb 's 
nemesebb életet viselt. Hol vannak a' népünnepek, mene-
tek, színjátékok, zene és táncz, hol az akkori népköltészet ? 
Külső előnyök-, és képezési eszközökre nézve gazdagab-
bak lettek az emberek, 's e' mellett szomoruabbak és pro-
saikusabbak, de lényök' magvában jobbak és nemesebbek 
nehezen." 

Bajorországban a' zsidók' emancipatioja ellen január' 
11-eig 317 felirat nyújtatott be, és pedig 876 község's 
46,036 aláiró ált >1. 178 községnél csak a' tanács, 's ille-
tőleg községi választmány van aláirva. Ebből esik Felső-
Bajorországra 121 f lirat, 283 községgel 's 17,178 aláíró-
val. Alsó-Bajorországra 75 felirat, 250 községgel 's 14,026 
aláíróval; FeLő-Pfalz- és Regensburgra 45 felirat 126 
községgel, 's 6757 -aláíróval; Felsőfrankoniára 3 felirat, 
8 községgel, 's 394 aláíróval; Közép-Frankoniára 16 fel-
irat, 56 községgel 's 1132 aláíróval; Alsó-Frankoniára 21 
felirat, 83 községgel 's 2745 aláíróval ; Svábország- és 
Neuburgra 36 felirat, 70 községgel 's 3784 aláíróval. 

Legközelebb a' franczia nemzeti gyűlést La Plata' ügye 
foglalkoztatta. Platá-nak, másként argentínai köztársaság-
nak azon tartományok neveztetnek, mellyek a' hajdani 
spanyol alkirályság' délirészéből (Rio delà Plata) ke-
letkeztek, 's államszövetséget képeznek, kivéve Para -
guayt és Montevideot. A' köztársaság' alkatrészeit tehát 
következő 13 tartomány teszi : Buenos Ayres, Santa-
F é , Entre Rios, Corrientes, San-Luis, Mendoza, San-
Juan, Riója, Catamarca,Cordova, Estero, Tucuman, Salta. 
Midőn az angolok 1806-ban az Angol- és Spanyolor-
szág között kitört háború' következtében, Buenos Ayrest 
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elfoglalták, segítséget Ígértek a' benszülötleknek, lia ked-
vük lenne a' spanyol uralomtól elszakadni. Ez ébresztette 
fel a' politikai függetlenség' első eszméjét, melly angol ke-
reskedők által, kik a' spanyol egyedáruság alatt sokat 
szenvedtek, mindég tovább terjesztetett. Buenos Ayresben 
1810-ben tört ki először az anyaország elleni harcz, 's 
lassankint minden délamerikai tartományokba elterjedvén, 
1816-ban a' függetlenség' kivívásával 's az európai spa-
nyolok' kiűzésével végződött. Az u j köztársaság 1817-ben 
Dél-Amerika egyesült államainak nevét vette fel, 's 1819-
ben az egyesülés' elvén alapuló alkotmányt adott magának. 
Ekkor azonban kezdődtek a' belviszályok, 's a' köztársaság' 
földe sok évekig a' polgárháború' vérével öntöztetett ! — 
1830-ban Don Juan Rosas választatott el a' platai egye-
sület' elnökeül, és pedig öt évre. De ő részére nyerte meg 
a' nyers falusi népet, mellyből származott, kicsikarta ujab-
bi megválasztatását, 's azóta vas pálczával uralkodik. Nem 
gondolva a' népjoggal, 's megtámadhatlanságára támasz-
kodva, még európai hatalmakkal is daczolt. Montevideo' 
ügyei miatt, mellyet minden áron önállóságától megfoszta-
ni, 's La Platahoz csatolni akar, 1837-ben Francziaország-
gal, 's 1845-ben az angolok- és francziákkal háborúba ke-
veredett. Mind a' két hatalmasság hadihajóival fogta körül 
Platát , elzárta Buenos Ayrest, 's megsemmisítette a' parti 
ágyutelepeket, többre azonban nem mehetett. Ennek kö-
vetkeztében mind az angolok, mind a' francziák külön bé-
két kötöttek Rosas-szal; annál szivesebben, minthogy Fran-
cziaországnak La Plata ' háboruügyei 's Montevideo' védel-
mezése 10—12 év óta 40—50 millióba kerültek. Azonban 
miután Rosas még sem nyugszik, 's Montevideót szüntelen 
zaklatja, ugy hogy az 1841-és 1842-ben ott letelepedett 
9000 francziából alig 2000 maradt már, 's miután Őribe 
tábornok, Rosas' kegyeltje, 12,000 katonával zárta el Mon-
tevideót, mi által a' franczia kereskedelmet is nagy csapás 
érte, melly 1842-ben 20 millió franknyi árukat szállított 
oda, ezért 1848-ki oct. 3 -kánPredour hajóhadparancsnok 
utasítást kapott, hogy ujabb alkudozásokba bocsátkozzék 
Rosasszal. Ó ezt megtette, 's az u j szerződés 1849-ki au-
gustusban érkezett Parisba, melly azonban titkos czikkelyt 
is tartalmaz, t. i. hogy Őribe tábornok, kit Montevideo,és 
a' Rosast gyűlölő Banda Oriental átalánosan f e j 1 e v á -
g ó n a k gúnyolnak, Uruguay' elnökeül ismertessék el. 
Ezen szerződést sokan károsnak találják a' franczia keres-
kedelem-,'s gyalázatosnak Francziaország' dicsőségére néz-
ve ; azért fegyverrel akarják eldönteni ez ügyet, tudván 
hogy Rosas nem hajlandó engedni. A' kormány ellenben 
fegyveres beavatkozás nélkül akarja még egyszer megkí-
sérteni az alkudozást; 's vonakodik egy ujabb háború' vi-
selésére fordítani azon 10 millió frankot, melly a' dec. 31-
ki ülésben 315 szóval 312 ellen e' czélra megszavaztatott. 

A' másod kamarai tanácskozmányok, mellyek Ber-
linben a' polgári házasság fölött tartattak, fölhívnak ben-
nünket, azokról utólagosan is némellyeket közleni, mint-
hogy ezen kérdés' sorsa Europa' egyik legfontosabb orszá-
gában a' keresztény világra nézve közönyös nem lehet. Az 
igazságügyi minister a' kamarában nyiltan megvallotta : 
hogy a' polgári házasság a' nép közt nagy ellenzésre talál, 
és hogy ennél fogva sokkal czélszerübbnek tartja, ez ügyet 
Eveit ' indítványa szerint a' jövő törvényhozásra bízni. Kü-
lönösnek tetszett, hogy a ' cultus-minister az igazságügyi 
ministernél majdnem határozottabban szólott a' polgári 
házasság mellett. Ladenberg tudnillik ugy vélekedett : az 
álladalom azon házasságot, melly csupán (!) papoktól lőn 
megáldva, egyszersmind polgári házasságnak nem tekint-
heti, mióta a' hitfelekezetek az álladalomtól elváltak. La-

denberg azonban itt meg nem gondolta azt, hogy ezen el-
válás mindenesetre soha sem fog annyira megengedtetni és 
követeltetni, miszerint az egyházi és világi hatóságok kö-
zött a' benső összeköttetés és viszonosság megszűnjék. A' 
cultusminister a' polgári házasság iránti aggodalmak felett 
csudálkozását jelentette k i , miután létezik tartomány, 
mellyben a' polgári házasság' állapotára vonatkozó ha t á -
rozatok már rég óta fönállanak, a' nélkül, hogy a' vallá-
sosságra csak távolról is károsan hatottak légyen. 

,,A' rajnai tartományokban a' fogalmak olly tökéle-
tesen megszilárdultak, hogy a' közvélemény egy házassá-
got soha sem fogna megkötöttnek tekinteni, lia az egyház' 
áldását rá nem adta. Hiszem, hogy a' polgári házasság, 
daczára a' törvényes helyeslésnek, Rajnavidékén a' közvé-
lemény előtt mindig concubinatusnak fog tartatni, ha az 
egyház' áldása elmaradt." A' porosz cultusminister-, La -
denberg urnák ezen vallomása nem okfő a' polgári házas-
ságot illetőleg, hanem a' kath. religio' hatalmának indirect 
elismerése. A' polgári házasság a' rajnai tartományokban 
behozatott, mert a' martius előtti porosz kormány benne 
egy eszközt vélt találni, melly által a' rajnai tartományok-
ban uralgó katholicismust aláássa. Hogy mit sem nyert, 
azt a' történelem és Ladenberg' vallomása bizonyítják! 
Miután Ladenberg még megjegyzette, hogy őt több egyhá-
zi hatóság, sőt saját ministertársai is hasztalan szólították 
föl, a' polgári házasság ellen nyilatkozni, Renard grófra 
került a ' sor, ki a' polgári házasság ellen e' következőleg 
nyilatkozott: „Uraim! Engedjék e' tárgy fölött Poroszhon' 
hölgyeit szavazni, és mi nem is tagadhatjuk, hogy ők e1 

tárgynál lényegesen érdekelvék ; hogy ezen ügy az ő kö-
rükbe tartozik, hogy ezen ügy a' sziv' érzelmeit illeti, és 
csupán a' száraz, kutató észszel felette határoznunk nem 
lehet, és én jót állok értté : hogy a' polgári házasságnak 
elmellőzése 9/ln-i6sz többséggel fog birni. IIa ezen szövet-
séget a' szentség' szertartásaitól megfosztjuk, akkor kötel-
mei belső igazolásukat elvesztik, a' zabolátlanság' nyo-
masztó lánczaivá válnak, 's nem lesz semmi erkölcsi a lap-
juk. A' hütelenség akkor nem megszegése többé az eskü-
dött fogadásnak, hanem csupán teljesitlenül maradt czikke 
valamelly szerződésnek. Hajtsuk egészen tűhegyig e' kö-
vetkeztetést, és pedig mi sem igaz, mi ezen próbakövet ki 
nem állja : ugy azon eredményhez jutunk, hogy illyen f r i -
gyek évek-, hónapok-, hetekre ugyan megköttethetnek, de 
azután a' közhivatalnokokra kerül a ' sor, a' bűnöket laj-
stromozni , és a' gyalázat büszkén fölemelkedett fővel, 
hatósági tógába öltözötten, lépdel közöttünk. Önök 
tán azt vetendik ellenem , hogy egy intézmény, melly 
már évtizedek óta fönáll nyugoti tartományainkban olly 
kárhozatos nem lehet , mint a' minőnek előttem feltű-
nik ; önök azt mondandják, mit az igazságügyi minister ur 
már az előtt kinyilatkoztatott : hogy daczára ezen intéz-
ményeknek az egyházi szertartások ott sem avultak e l , és 
a' házasság' köteléke még mindig szentnek tartatik. Öröm-
mel bevallom e' tényt ; azonban e' tény nem azt bizonyítja, 
mit a' jelen esetben bizonyitnia kellene. Már az igazság-
ügyi minister ur megemlitette, és én önöket ujonan figyel-
meztetem : honnan eredt ez intézmény a' nyugoti tartomá-
nyokban? Még a' távolabb nyugotról, a' Rajnán tul, és egy 
igen szomorú időben ! Ezen tény mi egyebet sem bizonyit, 
mint hogy az istenes egyház erősebb vala az istentelen ál-
ladalomnál, 's hogy a' nép' érzülete sokkal egészségesebb, 
mint a' szabadelmü törvényhozás. De végül még egy tény-
re figyelmeztetem önöket. A' 11-dik czikk fölötti szavazás-
nál , midőn az vala eldöntendő, ha valljon az első kamara' 
javítási indítványát elfogadjuk-e vagy nem, azon eredmény 



mutatkozott, hogy 152 voks 152 ellenében állott. Sokan 
önök közül ezt a'vakeset'különös játékának tarthatják; 
én vallásos nézetemnél fogva a' vakeset' illy játékát el 
nem ismerem. és a' nélkül, hogy babonás lennék, e' tény-
ben Isten' Ítéletét látom a' s z a v a z a t - t ö b b s é g e k ' 
becse felett. Én ezen szavazásban Isten' intő szózatát, a' 
,Mane-Tekel'-t látom : H o g y m i s z a v a z a t t ö b b -
s é g e k á l t a l n e m á s í t s u n k , n e v á l t o z t a s -
s u n k , é s t ö r ö l j ü n k e l o l l y a s t , m i ü d v - é s 
h i t á g a z a t g y a n á n t a n n y i p o l g á r t á r s a i n k ' 
k e b l é b e n r e j l i k . Uraim ! ha szavam itt hiában hang-
zanék el, tehát hallgassanak Isten' szavára, melly nem rég 
hangosan és világosan nyilatkozott.' (Bravo!) Miután a' 
baloldal' egy szónoka a' polgári házasságot pártolólag szó-
lott, és megjegyzette : hogy sajnálja, mért nem lép föl a' 
polgári házasság mellett határozottabban a'kormány, Bi s-
m a r k - S c h ö n h a u s e n követ lépett a' szószékre, és 
ekkép ostorozta a' polgári házasságot : ,Én részemről sa j -
nálom, hogy a' ministerium a' történtnél nagyobb terjede-
lemben nem nyilatkozott a' polgári házasság ellen, mert a' 
ministerium most mind a' két rész' sajnálkozását aratja. 
(Vidámság.) Hogy a' katholikusok és protestánsok közötti 
vegyes házasságok' nehéz kérdésének feloldása, a' polgári 
házasságok' behozatala által lényegesen megkönnyittetnék, 
egy részről már azért sem képzelhetem magamnak, mert 
ép a' rajnai tartományokban, hol a' polgári házassá-
gok már fönállanak, törtek ki ezen vegyesházassági vi-
ták lángokban, holott ezek a' többi tartományokban sokkal 
kevesbbé valának indulatosak, ha mindjárt Sileziában a' 
hitfelekezetek' nagyobb kevertségénél a' vegyes házassá-
goknak szaporodniok is kellett. A' polgári házasságot va-
lóságos szükségletül csak a'reformot óhajtó zsidókra nézve 
tekinthetem. Az igazi zsidónak egy keresztény növeli há-
zassága ép olly erkölcsi lehetlenség, mint viszont; ha pedig 
azon zsidók, kik már zsidók lenni megszűnvén, magokat 
hazugul zsidóknak nevezik, azon keresztény nőkkel, kik 
magukat hasonlókép keresztényeknek hazudják, polgárilag 
összekelni akarnak, ugy nem bánom, rájok nézve e' kivé-
telt megengedhetjük. D e m é g i s c s u d á l a t o s n a k 
t a l á l o m , e z e n k e v é s r e n e g á t ' k e d v é é r t t ö b b 
m i l l i ó n y i n é p s é g ' n y a k á b a , m e l l y a p á i ' h i -
t é h e z h ü m a r a d t , i l l y h a l l a t l a n j á r m o t 
a k a s z t a n i . (Bravo!) Nem hiszem, hogy a' tör-
vényhozás' feladata lenne azt, mi szent a' nép előtt, 
tekintetbe sem venni. Sőt ellenkezőleg hiszem , hogy 
ha a' törvényhozás a' népet tanítani és vezetni akar-
ja, feladata oda hatni, miszerint a' népélet' minden viszo-
nyában a' hit' gyámkarjára és a' religio' áldásaira támasz-
kodjék, nem pedig hogy e' kart ott, a' hol még létezik, ha-
szontalan függelék gyanánt visszautasítsa, és igy az egy-
ház és vallási intézmények iránti tiszteletet, hol az mély 
gyökereket vert a' népéletben, aláássa; és ezt azon korban, 
melly vérbetükben jegyzé föl, miszerint ott, hol a' magukat 
felvilágosultaknak nevezett szabadelmüekneksikerült min-
den tényleges hitvallás iránti közönyösségüket a' nagy 
néplömeggel annyiban megkedveltetni, hogy keblében a' 
kereszténységből hitvány söpredékül csak egy kétes moral-
philosophia maradt fön,— miszerint ott csak a'fényesre kö-
szörült szurony oltalmazza a' békés polgárt a' gonosz 
szenvedélyek' rohamától, miszerint ott a' mindnyájok' har-
cza mindnyája ellen nem koholmány. Ha az embert a' jó 
és rossz közötti kinyilatkoztatott különbség- és annak 
hitétől megfosztották, akkor őt ugyan meggyőzhetik arról, 

hogy a' rablás és gyilkosság azon törvények által, mcllye-
ket a' birtokosok vagyonuk és személyök' oltalmául al-
kottak, nehéz büntetésekkel fenyegettetnek, de arról soha 
sem fogják meggyőzni, hogy e' cselekvény magában véve 
jó vagy rossz légyen. Én e' korban néhány világosság-ba-
rátot azon elismerésre láttam jutni , miszerint a' positiv 
kereszténységnek bizonyos foka szükséges a' közönséges 
embernek, hogy az emberi társadalomra nézve ártalmassá 
ne váljék. Meddig az emberiség' vallásának ezen homályos 
vallói azon meggyőződésre nem emelkednek, hogy a' ke-
reszténység' ezen bizonyos fokára épen nekik van legtöbb 
szükségök, addig nem űzhetem ki fejemből azon szomorú 
gondolatot, hogy még távolról sem volt eléggé rossz dol-
gunk ! Vita közben az hangoztattatott e' helyről, hogy Eu-
ropa minket gondolkodó népnek tisztel ! Éz meglehetett 
előbb. (Vidámság.) Az utolsó két évi népképviseletek e' hí-
rünket elrablották ; ezek a' kiábrándult Európának minket 
franczia másolatok' fordítói-, nem pedig önállólag gondol-
kodó emberekül mutattak be. Meglehet, hogy ha a' polgári 
házasság többséget nyerend is, ez arra vezetend, hogy a' 
nép felvilágosittatik azon szédelgés iránt, mellynek most 
martaléka, hogy szemei megnyílnak, ha tőle ősrégi keresz-
tény alapjogainak egyike a' másik után elvétetik : azon 
joga, keresztény módon lépni házasságra, mellyet hite min-
denkitől követel, a' nélkül, hogy alkotmányos szertar-
tásoktól függővé tétetnék. Csak haladjunk tovább is ez 
uton, ugy még megélni reménylem, hogy a' kor' bolond-
hajója a' keresztény egyház' szikláján törést szenved; mert 
a' kinyilatkoztatott Isten' igéje iránti hit sokkal szilárdabb 
a' népben, mint az alkotmány bármelly czikkének üdvezitő 
hatalma iránti hit.' (Bravo! Pisszegés.) Midőn e' tárgy 
szavazatra került, Eveit' indítványa, melly az igazságügyi 
ministertől olly hőn pártoltatott, daczára annak, hogy a' 
legelmésb kamarai tagok ellene nyilatkoztak, elfogadtatott. 
Ezen határozat' következtében tehát a' porosz kormány 
egy különös törvény által a' polgári házasságot behozhat-
ja, és pedig, ha kedve tartja , egészen vagy részenkint. 
Azonban okunk van hinni, hogy a' körülmények olly irányt 
veendnek, mellyek a' kormányokban jobb és magasb néze-
teket ébresztendnek a' kereszténység és religio' jelentősége 
felől, semmint eddig történt. Könnyen megtörténhetik te-
hát, hogy Poroszhonban a' polgári házasságot illető tör-
vény soha alkalmazásba nem jövend. 

Paris dec. 26. Tegnap, Karácsony' ünnepén a' jeru-
zsálemi patriarcha végezte az isteni szolgálatot sz. Margit.' 
plébániatemplomában. A' hivők' ajtatoskodásrai tolongása, 
az egész napon át, tetemes volt. Isteni-tisztelet közben a' 
patriarcha mesterinasok' iskolájának számos növendékeit 
bérmálta meg, melly iskola e' népes városrészben, Melun 
népképviselő ur' buzgalma által alapíttatott és tartatik fön. 

Avignon. Az itt tartott tartományi zsinat befejezte-
tett ép azon magasztos, lélekemelő szertartások' kíséreté-
ben, mellyek a' párisit olly felejthetlenné tették; határo-
zatai a' zsinatnak majdnem mind azon fontos kérdések kö-
rül forognak, mellyek a' parisiban is olly hőlelkesedéssel 
tárgyaltattak és pártoltattak; különösen megemlitendőnek 
véljük azon határozatot, melly a' h i t t e r j e s z t é s i t á r -
s u l a t r a vonatkozólag hozatott, mellyben a' zsinati atyák 
ezen ajtatos társulatnak adott búcsúkat mind újra életbe 
léptetik, ajánlva a' püspökök- és lelkészeknek, hogy azt 
mindenütt megalapítsák, terjeszszék, megyéik és plebá-
niájok' körében mindenkép előmozdítsák. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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I M M A C U L A T A . 
in. 

» 

Midőn annyi vérontás u t á n , az emberi szivnek 
vad ösztöne, az állati rész , melly testünkben bir ja 
magvát , fejledezni indul t ; midőn a' j ó , melly szi-
vünkben vala , miként a' harmat a' nap' melege alatt 
elenyészett, és a' legszelídebb embert is valami rom-
boló dühvágy lepte meg; ezen európai zivatarban, 
midőn ezredéves alkotmányok dőltek össze, fejedel-
mek földönfutókká lőnek, lloma pedig egy istentelen 
pártnak hatalmába kerül t : édes meglepetéssel vesz-
szük IX. Pius pápának e' tárgybani gondoskodását, 
és a' keresztény katholikus egyházak' ajtatos mozgal-
mát, az jimmaculata' szó' használatára nézve. Ollyan 
az egyház , mint a' gyermek ; a' zivatarok 's világve-
szélyek' idején csak ugy nyugszik csendes odaenge-
déssel ártatlanságában, mint a' kisded anvja' ölében. 
Mig a' vi lág, országok 's trónok' felforgatásában tölti 
idejét 's kedvét , mig saját alkotta institutióinak ma-
radványait hány ja , mint hitvány forgácsokat a' vihar' 
ka r j a iba , a' né lkül , hogy helyettök bölcsebbet, 's 
maradandóbb alkotmányt tudna állitani : addig az 
egyház tovább halad hivatási u t j á n , az eszközöket 
keresi és válogat ja , a' mellyek' segedelmével megsze-
liditse a' vaddá fajult emberi-nemet. És annyi világ-
szerencsétlenség között IX. Pius szűz Mariára, annak 
gyarapitandó tiszteltetésére forditja a' forradalmaktól 
hányatott keresztény világnak figyelmét . . . Talán az 
isteni gondviselésnek intő ujja e z , melly véghetetlen 
kegyelménél fogva horgonyt nyújt ez által a' sülye-
dező emberiségnek, a' hanyatló vallásosságnak, hogy 
i d e , ebbe a' mentő szerbe , szűz Maria' pártfogásába 
kapaszkodjunk. Ama' vélemény, hogy a' sz. szűz ere-
dendő bűn nélkül fogantatott légyen, a' romai kath. 
egyházban több százados már. IV. Sixtus pápa 1 4 7 6 -

1. Félév. 

és 1 4 8 3 - b a n adott rendeletei szerint , a' legsúlyo-
sabb egyházi büntetések' terhe alatt megtiltja : hogy 
a' kik e' véleményben vannak , eretnekséggel ne vá-
doltassanak , ha pedig a' szeplőtelen fogantatásróli 
ünnepet még ajtatossággal is megülik, tehát búcsúkat 
is nyernek. A'trienti sz. zsinat, mellyben a' Szentlélek 
által vezérlett egyház ejté hittárgyakbani véleményét, 
az eredendő bünrőli fejezetben (V. ülés) ezeket jegyzi 
meg e' tárgyra vonatkozólag : .Deciarat tamen haec 
ipsa sancta synodus, non esse suae intentionis com-
prehendere in hoc decreto, ubi de peceato originali 
agitur, beatam et i m m a c u l a t a m virginem Mariam, 
Dei Genitricem ; sed observandas esse constitutiones 
felicis recordationis sixti Papae IV. sub poenis in eis 
constitutionibus contentis , quas innovât. ' Nincs tehát 
itt kimondva a' vélemény határozott a l akban , hanem 
mégis már pártfogásba vétetik a' keresztény hivek' 
ezen ajtatos óhajtása. Ujabb időkben V. Pius, V. Pál , 
XV. Gergely és VII . Sándor pápák, adtak ki e ' t á rgy-
ban constitutiókat. Es XV. Gergely megtiltja, nehogy 
valaki a' boldogságos szűznek, Í rásaiban, avagy ma-
gány beszélgetéseiben is, az eredendő bünbeni fogan-
tatását állitsa. Ma, ha az egyház kimondja határozati-
lag e' véleményt, ugy csak szavakat , hangot ád sok 
milliók' meggyőződésének. Mind a' mellett el kellene 
állnunk ezen kimondásnak sürgetésétől, ha az a' h í -
vekben botrányt, vagy megütközést okozna. * ) Miért 

*) Ettől nincs mit tartani. Az ezen hit felé való gravi-
tatio az egyházban olly hatalmas és erős, miszerint 
végigjárva az egész világot, 's megkérdezve minden 
ajtatos és valódi szent keresztény lelket, nem kétel-
kedünk kimondani, hogy ezek' mindegyike ezen hit 
mellett fog nyilatkozni. Azok, a' kik ezen meg-
ütköznek, vagy épen megbotránkoznak , nem többé 
azon ajtatos keresztény atyák, kiknek tekintetéből a' 
trienti zsinat ez ajtatos hiedelem'dogma gyanánti ki je-
lentését abbahagyta ; hanem hithideg josephinerek és 
jansenisták, kiknek véleményére semmit sem kell 
adni. Szerk. 

1 3 
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a' kételkedők' számára, még ezen okokat terjeszszük 
elő megfontolásul. 

Közeledjünk ismét a' Megváltó' szent személyé-
hez. Fussuk be a' kört, mellyben az eredendő büntőli 
megváltás' kérdése fekszik. Üdvezitőnk az örök Isten-
nek fia, az emberi-nem' megváltója képében lép fel. 
Az isteni igazság' kar ján az irgalom lép le a' földre 
a' Megváltó' személyében ; a' megváltás' kedvéért, az 
emberi-nem' sorsának rendében, valami változásnak, 
újjáalakulásnak, javulásnak kellett kezdődni. Üdvezi-
tőnk tehát a' határkő, mellynél az emberi-nem' u j já-
alakulási korszaka kezdődik ; ő egy u j Ádám, u j törzs, 
ősapa a' megváltott emberiségre. IIa ő megváltani jött 
az emberi-nemet, neki tisztának kellett lenni ama' 
,materia peccans"-tól , mellytől a' megváltás történt. 
Felvette ugyan az ember' testét, de annak nem lehe-
tett a' közös emberi test' sorsában lenni, és a' bün' 
magvát magában hordani ; született ugyan asszony 
által, de neki nem lehetett mondani: „ I n p e c c a t i s 
co n e e p i t m e m a t e r m e a " ; a' természet' rende 
szerint az emberi test' szükségeit érezte : de nem bir-
hatá a' bünrei ha j lamot , mint az eredendő bűnnek 
következményét. 0 tökéletes ember volt, de testében 
's akaratjában az erkölcsi méreg, a' disharmonia, meg-
romlott hajlamok, beszennyezett biiningerek nem lé-
tezhettek. Azon testnek tehát, mellyben az Istenfia 
megjelent, romlat lan- ' s tisztának kellett lennie. A' má-
sodik, az emberiséget megváltó, 's újjászülető Ádám-
nak csak ugy kellett t isztának lenni származására, 
mint az elsőnek az éden' kertjében. A' föld, niellyből 
az első emberpár alkottatott, t iszta 'sromlatlan va la : 
még semmi bűnt nein látott, semmi bűnöst nem hor-
dott hátán. Nem áztatta gyilkos kézzel kiontott ein-
ber - 's állatvér, eredeti gazdagsága-, termékenysége-, 
's ifjúságában állott. Neve, értelme: áldás vala. És 
illy földből, illy romlatlan szűz tiszta anyagból jött 
ki az első ember. IIa ez első Ádámmal történt, vall-
jon mit mondunk a' másodiknál? 0 hitünk szerint, 
szinte mint az első ember, közbenjárása nélkül a' nem-
zésnelc született , miután teste nem a' közönséges 
szokás' u t ján férfi 's asszony által jöt t a' világra, ha-
nem Isten által szűz Mária' testéből alkottatott. És e' 
test, alapja Üdvezitőnk' emberiségének, ne lenne tisz-
tább ama' földnél, mellyből Ádám előkerült ? E ' test 
nem lenne ártatlanabb, szüziebb 's romlatlanabb azon 
anyagnál, mellyből a' bünnélküli első emberpár szer-
kesztetett egybe ? Tehát párvonalba tegyük az eredeti 
anyagot a' szűz Mária testével ? Több képesség- 's 
ártatlansággal birt ama' anyag előteremteni egy em-
bert eredeti tehetségeiben, mint szűz Mária teste ? Ah ! 
az nem lehet, hogy azon test, mellyből Üdvezitőnk' 
emberi természete, bünnélküli külső alkotmánya ve-
szi eredetét, az nem lehet, hogy azon alap az erkölcsi 
disharmonia, a' bün' bilincseiben szenvedett légyen. 

Hiszen, ha az első Ádámnak ártatlan, szüztiszta föld-
ből, 's Isten' keze által kellett előlépni, ugy a' máso-
dik Ádám' származási alapföldének még ár ta t lanabb-
's tisztábbnak kellett lenni. A' Megváltónak nem lehe-
tett egy megátkozott földből előkerülnie, születnie ; és 
e' miatt szűz Maria tes tének, mint közvetlen alapa-
nyagnak, mellyre fektettetett Jézusnak emberi termé-
szete, tisztán megőrzöttnek kellett lenni. Szépen mond-
ja egy német iró : ,Die Wurzel des Baumes des Le-
bens durfte nie in ein Erdreich verpflanzet werden, 
in welchem noch das Gift des Todes lag, sondern die-
ses Gift inusste vorher im Erdreiche vertilgt gewesen 
sein, damit es nicht als Nahrungssaft in die Wurze l 
treten könne.' (Augsburger Monatsschrift 1 8 0 4 . 2 2 6 . 
1.) Mind igaz. Jól tudjuk, hogy a' földnemének elha-
tározó befolyása van a' növényzetre, sőt a' gyümölcs' 
i z é t , a' virág' szinét , annak alkotását , idomitását 
gyakran szembetünőleg változtatja. De illyen az em-
beri származás is. A' szülők' véralkata képzi többnyi-
re a' nemzett gyermekek' temperamentumát is. A ' 
gyermekekben látjuk átültetve a' szülői indulatok' k ü -
lönféleségeit a' nemzés' ut ján. IIa tehát szűz Mariá-
nak teste nem lett volna ment az eredendő bűnnek 
gyarlóságai- 's gyengeségeitől, akkor Üdvezitőnk' tes-
tének is kellett volna belőle örökölni valamit , lega-
lább félrészben. a' mennyiben csak asszonytól szü-
letett : igen, daczára annak , hogy az isteni hatalom 
rendkivüli 's természetfeletti uton alkotta ő te t , da-
czára annak , hogy férfitől nem veszi eredetét, mégis 
valamit örökölnie kellett volna a' vitiosus testből, 
mivel szűz Maria' eredendő bün által afficiált testéből 
vevé a' magáét is. Azon emlőt szopta volna tehát, 
mellyben az erkölcsi halálnak mérge rejlett, mellyben 
a' lélek-erény-rend lel volt zavarva, az eredendő bűn-
nek emberi erővel 's akarattal le nem győzhető hatása 
által. Ha tehát szűz Maria eredendő bűnben vala, ugy 
a' bűnös alapból részesült Üdvezitőnk is ; mert test az 
ő testéből, vér az ő véréből, csont az ő csontjaiból.*2) 
De ez nein történhetett, és hogy ez ne történjék, kel-
lett szűz Mariát a' kegyelem' ut ján megszabadítani ez 
erkölcsi méregtől, melly rendetlenségbe hozza az em-
ber' lelkét, szivét, indulatjait . 

Ezen felhozott okokból kettőt kell következtet-
nünk , és pedig : hogy szűz Maria eredendő bün nél-
kül fogantatot t , mert különben részesité vala szent 
fiát is benne ; másodszor : hogy személyes vétektől is 
nient va la , mert különben ismét bele esett volna a' 
bűnnek magva testébe, és erkölcsi romlásnak prédá-
jává lett volna, mint Ádám ; szóval az isteni haragnak 
tárgyává változnék. Ezek visszautasithatlan okok, 

Megvalljuk, ezen physikai következtetés nem birja 
teljes megegyezésünket. Ezen okoskodás szerint, ha 
t. i. abból, mivel nem .immaculatus' testből vette 
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mellyekre az egyház' nagy része is támaszkodik ezen 
véleményében. Hanem nyissuk meg az emberiség' leg-
szentebb könyveit. Ez ama' könyv, mellynek mélysé-
génél a' bölcseség szédül : mellynek emberi hangján 
az Isten' szavát, Ítéletét halljuk, melly magában fog-
lalja, a 'mi t mi fel nem foghatunk: az örökkévalóság- 's 
időt, mellynek fönsége utólérhetlen , 's melly épen 
azért, mert szent , mert csak igazságot tartalmaz, le-
gyen vezérfény a' kérdés' homályában, hiszen annak 
tartalma maga az Isten' szava, akaratja. Az Istennek 
Ítélete az eredendő bün' alkotásának perczeiben igy 
szól a' csábító ördögre : ,Ellenkezéseket vetek közöt-
ted, 's az asszonyállat között, a' te magvad, 's az ő 
magva között, ő megrontja fejedet , és te leselke-del 
sarka után.1 (I. Moy. 3 , 15.) 

Egy titokteljes beszéd, mellyet az első ember-
pár meg nem ér te t t ; első magva a' megváltás' nagy 
reményének, mellyet Isten a' megbukott emberi-nem' 
vigasztalására ejtett ki. Ezen büntetésben, midőn az 
Isten egy állattal látszik foglalatoskodni, derengő vilá-
gosság' emelkedését, egy nagy titokteljes isteni köz-
benjárás ' igéretét l á t j uk , szóval : első alapját a' ke-
resztény egyháznak, melly itt már igértetik, de még 
csak leendő. Homályos szavakban megígértetik itt egy 
aszszonyi uton születendő megváltó ; még ezred évek fo-
lyandnak le, de már az Isten' kegyelme kezdi kiára-
dását kifejezni e' szűz iránt. Az igazságos itélet mel-
lett látjuk irgalmát is az Istennek : .S.iperexaltat au-
tem misericordia judicium.' (Jac. I I . 13.) Tehát ezen 
isteni Ígéret szerint egy asszonynak kellett ellenkezés-
ben lenni az ördöggel, melly annak fejét szétzu-
zandja. De valljon képes-e az asszony szétzúzni az 

eredetét az Üdvezitő, szükségképen következnék, te-
hát az ő teste ,macula'alatt van: Máriára nézve szinte 
csak azt kellene mondanunk, ha csak szüleit, és szü-
leinek szülei is, és igy tovább az eredendő bün' hatása 
alól nem akarjuk kivettekül állítani. A' szeplőtelen 
fogantatásnak titka Mariában az eredendő bün' mocs-
kának Isten által rendkivülileg eszközlött távoltartá-
sában keresendő. Mi e' titkot hiszszük, miután mint 
t. értekező ur czikkének II. pontja alatt érinté, az 
ebbeli ajtatos hiedelem az egyházban minden időben 
és minden helyeken divatozott ; miután mellette szól 
az ellenállhatlanul vonzó kegyelet Isten' anyja iránt, 
mellynek ellenkezője borzadással tölt el, 's gondolatára 
minden romlatlan elme mindjárt első fölfogásakor 
megbotránkozik ; miután végre ide tart a' kath. egy-
ház' összes püspöki kara, azt hivén, hogy Isten, szent 
Fiának kedveért, véghetlen jósága- és bölcseségében, 
az ő édes anyját a' megesett természet' törvénye alól 
kivenni és kiemelni méltóztatott. — A' megváltás' 
ereje visszahat az első emberig. A' patriarchák az 
eredeti bűntől megigazulnak keresztség nélkül, mint 
sz. Pál mondja ,per fidem', és üdvözülnek. Krisztus 
egyedül ,sanctificatus in semetipso/ mások ,per ip-
sum', a' boldogságos Szűz pedig már fogantatásakor 
,propter ipsum.' Szerk. 

ördög' hatalmát, ha neki alattvalója, ha tőle függ az 
eredendő bűnnek szálain ? Ez asszony nem lehetett a' 
gonosz szellem' alattvalója, bilincseit az emberi bűnös 
nemnek , mellyekbe az ördög' csábításai által jutot t , 
nem hordozhatta ; mert e k k o r m e g n e m t ö r -
h e t t e v o l n a a' k i g y ó ' f e j é t , nem kerülhetett 
volna felül az ördögi hatalomnak nagysúlyú nyomása 
alól. 

Mint boa constrictor, iszonyn erejével fogva tar -
totta volna prédáját, mellyet ha kibocsát hatalmából, 
jól tudá, hogy megsemmisítését ír ja alá önhatalmának. 
Olly asszonynak kellett tehát lennie, kitől a' pokol' 
hatalmát összezúzandó Megváltó szülessék, ki szabad 
legyen az ördög' bilincsei alól, ne legyen semmi ré -
sze, 's joga az ő országában. Maga azon mondás : hogy 
magva összezuzandja a' pokol' ha ta lmát , mutatja, 
hogy a' pokol' hatalma felett kellett állania annak is, 
a' ki e' magot a' világra hozandja. És ezen igért asz-
szony, közmegegyezése szerint a' keresztény világnak : 
sziiz Maria, ki midőn méhébe fogadá szent fiát, aláza-
tosságában mondá : légyen nékem a' te igéid szerint. 
(Luk. I. 38.) Soha nem állott ő az ördög' zászlója 
alatt, és a' halálra való döfést akkor tevé rajta, mi-
dőn elfogadá Istentől az anyaiságot fér j nélkül. 
Csak ő mondhatja egyedül az anyák' számában : hogy 
van fia a' nélkül , hogy emberi uton származott volna 
le, hanem csak tőle. És ez isteni magzat' lábaihoz bi -
lincseltetett le az ördög' minden hatalmával együt t ; 
ott nyög tehetetlenségében fájdalmai közt tekerődzve 
mint a' k igyó, és el kell tűrnie a' gyalázatot : hogy 
olly hatalom, mint övé, egy asszony' magva által zu-
zatik össze. Hol a ' t e erőd oh ha lá l? (I. Kor. 15 , 15.) 
hol a' te hata lmad, hol a' te büszkeséged oh pokol? 
Megtöretett egy asszonynak magva által, a' ki fölötted, 
hatalmad' körén kivül állott. Asszonyt csábitál e l , 's 
asszony által semmisülsz meg! . . 

Hogy szűz Maria különös isteni kegyelemben 
részesült a' többi emberek fölött, az Angyal ' ez üd-
vezletéből is világos : Üdvezlégy Maria, m a l a s z t -
t a l t e l j e s . Fontoljuk meg e' szavak' ér telmét; mint 
lehetett ő ,teljes malaszttal ' , ha benne valami részben 
fészke volt az eredendő bűnnek, a' vétek' szennyének ; 
hiszen az eredendő bün által az isteni haragnak tá r -
gyaivá lettünk. Ő birtokában volt a' teljes malaszt-
nak, és abba csak ugy jöhetett, hogy benne semmi nem 
volt, semminek sem kellett lenni, a' mi az isteni ked-
vetlenség' tárgya lett volna. Ő neki tiszta emberi tö-
kélyben kellett lenni , mint a' hogy az emberi-nem 
kikerült a' teremtő' kezeiből, t. i. teljes malaszttal. E z 
angyali üdvezlet fénysugárt vet e' kérdésre , melly 
egész homályos körét a' kérdésnek felvilágositja. Más-
kép nem illik rá az üdvezlés : teljes malaszttal , ha-
csak a' kegyelemnek e' telje alatt nem értjük az em-
beri-nem' eredeti tisztaságát, ártatlanságát. 

1 2 * 
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Az evangelium egy asszonyról tesz emlitést , a' 
ki midőn hallgatta vala Üdvezitőnk' tani tását , elra-
gadtatásában e' szavakra fakadt : Boldog a'méh, melly 
téged hordozott, 's az emlő, mellyet szoptál. (Luk. I I . 
27. ) És Üdvezitőnk nem mondott ellent édes anyja ' 
e' dicsőittetésének. Az Istennek lelke szólott ez asz-
szony által, a' nélkül, hogy tudta volna. Illy mondá-
sokat, 's jövendőléseket enged az Isten gyakran bűnös 
emberek által is tétetni. János evangelista jegyez föl 
illyetén mondást Kaiphásról : ,Hoc autem a semet 
ipso non dixit , sed cum esset Pontifex anni illius, 
profetavit, quod Jesus erat moriturus pro gente. ' (Ján. 
X I . 51.) Miként mondhatta pedig azon asszony bol-
dognak szűz Maria' méhé t , ha az eredendő bűnnek 
magvát magában foglalá ? ha az erkölcsi romlásnak az 
eredendő bűnből származó következései alatt nyögött ? 
Valljon lehet-e boldog a' m é h , inellyre az Isten a' 
fájdalmak' minden nemét átkul k imondá? (I. Moj. 3 , 
16.) melly csak azért szül, hogy a' bűnnek és halál-
nak martalékot hozzon? melly ha fogan, egyszers-
mind a' bűn' magvát hozza csirába ? melly a' halálnak, 
az erkölcsi rendetlenségnek, a' bűnös vad indulatok-
nak szánandó forrása? a' honnan a' fájdalmak lesza-
kadnak , 's áradnak el az emberi-nemre ? Nem — az 
ő méhe tisztább , ártatlanabb vol t , más anyákénál : 
áldott volt maga az emlő is, mert a' tápláló anyai tej, 
mellyen fölnevekedett a' kisded J é z u s , minden erköl-
csi megmérgezéstől ment volt. Az emlő, a' méh, szűz 
Maria' karjai , mellyeken fiát hordozá, egy legdrágább 
's szentebb oltár va l a , mellyen a' világmegváltó és 
Isten egyszersmind bemutattatott az emberiségnek. És 
ezért volt boldog a' méh, melly Üdvezitőnket hordozá : 
az együgyű, de jámbor evangeliumi asszony, öntudat-
lanul nagy igazságot fejezett k i , mellynek értelme 
előttünk, szűz tiszta fogantatására vonatkozik a' bold, 
szűz Mariának. 

Illy alapok azok, mellyekre fekteti a' keresztény 
hívek' sokasága szűz Maria' fogantatásáróli e' tant. A' 
keresztény egyházban, az Isten' anyja iránti tisztelet 
mindig igen nagy volt, és pártfogásába sok nemzetek 
országaikat, koronájukat ajánlották ; 's magyar ha-
zánk nem csalódott e' bizodalmában, inert az isteni 
gondviselés' azon nagyszerű adományát , hogy annyi 
nemzeti veszély közöt t , mig más országok kevesebb 
idő alatt a' láthatárról letűntek, még most is fen 
vagyunk, szűz Mária 'pártfogásának tulajdonítsuk . . . 
Ne űzzetek gúnyt 's nevetséget a' szentek 's főleg 
szűz Maria' pártfogásából, ne kicsinyeljétek ezt ti 
nemzetek, hiszen az élet bizonyítja: mióta felhagytak 
a' nemzetek az egyház' tiszteletével, a' szentek' se-
gedelme e' h ívásával , mióta a' kereszt eltűnt a' 
tanácstermekből, azóta inognak a' statusalapok, 's 
szerte repedeznek ezer éves alkotmányok 'strónok. Az 
egyház e' pillanatban imádkozik, hogy isteni segély' 

u t ján határozzon e'kérdésben; neki tévednie nem lehet, 
ha nyilatkozni log. 'S ha nyilatkozni tanácsosnak 
nem látná, azért e' tárgyban a' h i t , ajtatos vélemény 
élni fog milliók' szivében, 's felkiáltani fogjuk szü-
netlen : „ 0 te szép vagy, és nincs raj tad semmi ina-
kula." (Ének. 4 , 7 . ) P e r g e r J á n o s . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlioii. 
E s z t e r g o m , januar' 25. Örömmel tudósítjuk e' 

lapok' t. cz. olvasóit, miszerint a' legújabb idők' változa-
tos nehézségei miatt működni megszűnt primási törvény-
szék (forum primatiale) f. h. 22-kén már ismét megkezdé 
munkásságát. Ugyan is országunk' fáradhatatlan szorgal-
mú herczeg-primása, a' nem rég történt örvendetes szék-
foglalása után annyira összegyűlt különféle gondjai köze-
pett, az imént érintett napon nagy consistoriumot tartott, 
's három tárgy fölött határozatot hozott. Meg vagyunk 
győződve, miszerint országunk' főpapjának e' szorgalma 
hálára kötelezendi különösen azokat, kik ügyeik' eldönté-
sét olly régen várják. 

F e j é r v á r r ó l . Az ujabb korban félrevezetett népnek 
vallásos oktatása egyik lévén a'legszükségesebb teendők kö-
zül, főt. Farkas Ferencz, székesfejérvári nagyprépost és káp-
talani helyettes, nem késett a' kormánya alá bizott lelkipász-
torokat, közelebb hozzájuk intézett eme' pásztori levéllel 
arra felkérni és serkenteni az Urban ; „ F r a n c i s c u s F a r -
k a s , Abbas S. Nicolai E. C. de Ercsi, Ecclesiae Alba-Re-
galensis I'raepositus Major et Canonicus, Sede Episcopa-
li Alba-Regalensi vacante, in Spiritualibus Vicarius, et 
Causarum Auditor Generalis Capitularis, Lycei Episcopa-
lis Pro-Director, SS. Theol. Doctor, et I. Facult. Theolog. 
penes R.S. Universitatem Pest. Commembrum. Universo 
Clero Saeculari, et Regulari Dioecesis Alba-Regalensis, 
Salutem in Domino ! Occidente, diras inter aerumnas, fu-
riosas caedes, intestina be.lla, cruentaque proelia defluo, 
qui explicit anno, religioni, ecclesiae, clero ac patriae ae-
ternum deplorabili, quinquagesimum Dei miserentis ope 
ingredimur saeculi 19-i annum, Vobis Dilectissimi in 
Christo Fratres ! e piis cordis nostri desideriis longe feli-
ciorem, coelestium thesaurorum gratiarumque ubertate lo-
cupletem, e communibus omnium nostri ad Deum preci-
bus, religioni, ecclesiae, ac patriae ter faustum, fortuna-
tum, atque beatum ! Adeamus igitur Fratres Dilectissimi 
cum fiducia thronum Gratiae Dei, ut in spiritu humilitatis, 
et verae devotionis gratiam inveniamus in auxilio opportuno 
ad depellendos vesani saeculi multiplices errores, profli-
gandas late effusas incredulitatis et immoralitatis turmas, 
ad invicte proelianda contra cohortes tenebrarum proelia 
Domini Dei Nostri ! Equidem Sacrum Christi Ovile Vobis 
vigilibus Pastoribus, Vinea Domini Sabaoth impigris ope-
rariis, Ager Dominicus solertibus agricolis, Christo jugata 
sponsa Ecclesia Vobis crédita est Ministris Christi, Di-
spensatoribus Mysteriorum Dei fidelibus. Ast quam subli-
mia gloriosaque Munia, tam mulia saeva undique pericula. 
Seu etenim ferocem contra ovile Christi malesanorum im-
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petum, seu iniquam Vineae Domini Sabaoth per aggresso-
res devastationem, seu callide seminantem in agro Domini 
zizania inimicum, seu inconsutilis vestimpnti Christi per 
fldefragos discissionem spectemus, undique lucta, labor, 
injuria, luetus ! Sed Deus Miserieordiarum, qui consolaiur 
Nos in omni tribulatione Nostra, dabit spiritum bonum, 
petentibus se; dabit spiritum consilii, sapientiae, fortitu-
dinis, ut stare possitis contra inimicos Crueis Christi, fide 
infracti, spe intrepidi, charitate incensi ! Sane totius ovilis 
Christi sollicitam Vos curam habere oportet, fidelisque po-
puli eruditione parare Domino plebem pcrfectam ; sed cum 
e Divinae Providentiae munere, generatione una prae er-
eunte, generatio altera adveniat, ne posteriorem praesente 
Vestri causa contingat esse vitiosiorem ; imo vero, ut fu-
tura in parvulis et pube Gens Hungara in fide et virtute 
erudita adolescat, et gloriosorum Antenatorum exemplo 
erga Religionem vera Pietate, erga Ecclesiam Christi Ca-
tholicam firma adhaesione, erga Summum Terrae Principem 
intemerata fidelitate, erga Legem summa reverentia, erga 
Humanitatem sincero amore insignia, omni posterilati cla-
rescat, Vestram deposcit Dilectissimi Fratres! zelosam pa-
storalem sollicitudinem. Eapropter admirabili parvulos 
paterae complectentis Divini Nostri Magistri exemplo am-
plectimini sacram incenso studio Muneris Vestri partem, 
Juventutis, ac universae Christianae pubis Institutionem 
ac Educationem, atque Paterno gloriose regnanti Aposto-
liéi Nostri Regis F r a n c i s c i J o s e p h i I. pio Deside-
rio, grande Institutions et Educationis Munus complecten-
ti, zelose cooperari omni pastorali sollici udine contenda-
tis ; hoeque scopo praestitutis jam per Altissimo-i Ordines, 
Dioecesanasque Dispositiones diebus, non tantum cate-
cheticas in Eeclesia publicas Institutiones servare, sed et 
in scholis ruralibus, per singulas hebdomadas pubem in 
theoreticis et practicis Religionis veritatibus omni zelo 
erudire, sicque clementer emanaturas in negotio Institutio-
n s et Educationis Altissimas Ordinationes pro R ligionis 
Decore, Ecclesiae incremento, Principis solatio, Patriae 
utilitate jam Ipsi Vos quaqua ratione praevenientes, fideles 
Vos Christi Ministros, solertes populorum Doctores, di-
gnos Patriae cive? exhibere satagaiis ; memores eos, qui ad 
justitiam erudiunt raultos, fulgere, quasi stellas in perpé-
tuas aeternitates. Daniel. 12. v. 3. Iniqua duorum fere 
annorum, in Patriae Annalibus ab octo et ultra Hungarici 
orbis saeculis haud reperibilia molimina, universis Nobis 
evenisse luctuosa, Nostroque Religioso ac morali sensui 
inimica, lugubres confitemur universi; idcirco Deum Pacis 
et Dilectionis supplicibus exoremus precibus, ut spiritu 
mentis renovatis Ecclesiae filiis, verain animae concédât 
illam, quam mundus dare non potest, pacem ; Nobis autem 
donet Gratiam, qua aliorum saluti intendentes, Nostram 
pariter in timoré et tremore operemur salutem. Eapropter 
Dilectissimi Fratres! orate pro invicem, ut salvemini. 
Jacobi 5. v. 16. Gratia Domini Nostri Jesu Christi cum 
omnibus vobis. Amen. Datum Albae-Regiae, die 20-a De-
cembris, 1849. F r a n c i s c u s F a r k a s, m. p. Praeposi-
tus Major et Vicarius Generalis Capitularis. 

Franczitaország. 
(Karácson' első napja 's a' socialisticus profanatiok.) 

Tegnap ünnepié a' keresztény világ a' legnagyszerűbb ese-
ménynek évfordulatát, melly valaha történt. E' napon szü-
letett tizennyolez század előtt Bethlehem' istállójában az 

emberi-nem' megváltója, első szüleinknek azon a' napon 
megígért Istenfia, mellyben Édenből száműzettek : , 0 Jé -
zus Krisztus' szegénysége, kiálta föl Bossuet, te vagy azon 
szentséges ösvény, mellyen Uram trónjára jutott; te vezet-
ted őt királyságra, mert te vagy az , melly őt keresztha-
lálra vezetted. 0 Istenem! elbámultam, látva téged egy is-
tálló' jászolában szalmán feküdni, megrázódott elmém nem 
volt képes illy megalázást felfogni . . . De mindez olly jól 
illik hozzád! Kell, hogy illyen kastélya, illyen bölcseje, ily-
lyen lakása legyen egy szegény királynak. Mint illik, Uram, 
fejedre a' töviskorona, milly jól áll kezedben e'töredékeny 
nád ! Mindez méltó egy királyhoz, ki uralkodni jő szegénysége 
által.' 'S valóban, a' hit' minden századaiban, milly boldog 
érzelmekkel siettek a' népességek, férfiak, asszonyok, ag-
gastyánok, gyermekek az isteni gyermek'imádására ! Jézus' 
jászola körül egész Europa térdre borult. Gazdagok és 
szegények öszhangzólag doboüni érezték szivüket annak 
szerény jászola körül, ki, hogy Bossuet' szavaival éljünk, 
a' szegénység és háborúságok' király-utján halad, és kísé-
retéhez csak ollyanokat akar számlálni, kik az ő bélyegét, 
tudnillik : ,a' szegénységet és keresztet hordják magokkal. 
Dicsőség Istennek a' magasban, és békeség a' jóakaratú 
embereknek a' földön ! Valóban, c' szent éjszaka alatt az 
ég egész a' földig lehajlott. A' szerencsétlenek, az elha-
gyottak e'világon fölbátorodtak illy megalázásnak látásán. 
Több egy század óta, bölcselők és tudósok egyesültek, 
hogy a' népek' hitét kiirtsák. A' népességek egy része 
megveté az egyház' vezérszövétnekét. Altanitók' szavára 
elfordultak attól, ki a z u t , a z i g a z s á g é s a z é l e t , 
a ' jászol nem volt egyéb rájok nézve példaképnél, és a' 
fölfeszitett Isten emberi hitregénél. És egyszerre mindazon 
pogány tanok, mellyek a' diadalmaskodó kereszt előtt 
mindörökre eltűnni látszottak, újonnan fölmerültek az em-
berek között. Jézus megdicsőité a' szenvedést, megalázta-
tást, szegénységet, áldozatot : , B o l d o g o k a ' l e l k i s ze -
g é n y e k , m e r t ö v é k m e n n y e k n e k o r s z á g a . 
B o l d o g o k , k i k m o s t é h s é g e t s z e n v e d n e k , 
m e r t k i f o g n a k e l é g í t t e t n i . Ö r v e n d j e t e k é s 
v i g a d j a t o k , m e r t n a g y l e s z a' t i j u t a l m a t o k 
m e n n y e k b e n . J a j n e k t e k , k i k m e g e l é g e d t e t e k , 
m e r t é h e z t e k . J a j n e k t e k , k i k m o s t n e v e t -
t e k , m e r t k e s e r g e t t e k é s s í r t o k . ' Napjainkban 
egészen ellenkező tant hirdetnek a' tudatlanoknak, kiknek 
karjaikat a' társadalmi rend' felforgatására használni akar-
ják. A' szelídség, alázatosság, engedelmesség, a' szegény-
ség és szenvedés' szeretete az u j reformátorok által nevet-
ségessé tétettek, ajkaik csak a'lázadást, kevélységet és földi 
gyönyöröket hirdetvén. Ök tagadják a' tekintélyt, átkozzák 
a' szegénységet, 's nem akarják Istentől az egész emberi-
nemre mért büntetésül a' munkát elismerni; és a' pokol' 
sugallatinak engedvén, az ég'választottainak igért örömöket 
már e' világon valósitandóknak állítják. És mégis, utálatos 
kétszinüség ! a' socialisticus hírlapok még ez évben sem 
riadtak vissza a'múltnak méltatlan szentségtelenségei előtt V 
Ilinnők-e? azon lap, mellybe a' pantheista Pierre Leroux ir, 
daczára Proudhon' legújabb nyilatkozatainak, még tegnap 
is isteni mesterünket azon szörnyetegségek' atyjává bátor-
kodék tenni, mellyekkel ők a' franczia társadalmat beun-
dokitják. Igen, ezen álproféták, kik kielégithetlen szenve-
délyeik' őrültségében, a' testiséget akarják trónjára vissza-
helyezni, és kik szüntelen a' földhöz tapadva, hasukat is-
tenné emelték, ezen saint-simonisták, phalanstcrianusok, 
magokat Jézus Krisztus' tanítványainak merik nevezni ! 
Ök átkozott állításaik' gyámolául , szent Mátét , szent 
Pált, szent Jánost merik idézni, hogy részökre csábítsák a' 
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szegény teremtményeket, kiknek eszét megzavarták, de kik 
visszaborzadnának, miként ők tevék, atyáik' hitét megta-
gadni. Illy utálatos cselszövényektől, mellyik becsületes 
ember' szive ne csömürlenék meg? Egyhirlap, a' ,L' O r d -
re ' , melly nem szokott velünk mindenkor egy véleményen 
lenni, maga is felháborodott már ennyi kétszinüség és cynis-
mus felett, és e' következő szavakkal ostorozta a' socialis-
mus' főnökeinek gyűlöletes kontárkodását: „Hasonló ki-
csapongásokkal szemközt ki ne érezné a' szükséget magá-
ban, tiltakozni, és a' szennyes érintkezéstől megoltalmazni 
a' tiszteletre méltó hagyományokat, mellyek fölött az ál-
talunk tapasztalt szörnyű bomladozás' közepette, korunk' 
vigasztalása, és az ujabb nemzedékek' reménye, az egy-
ház őrködik. Millyen hit, millyen erkölcsi érzés, millyen 
józan észre mutat az evangelium' isteni törvényhozójában 
keresni szerzőjét azon szörnyeteges tanoknak, mellyek ko-
runk' betegségét és szégyenét alkotják ? Mire törekszik a' 
socialismus ? Hogy a' szegényt a' gazdag ellen fölfegyve-
rezze ; az emberi természet' legaljasb ösztöneit fölingerel-
je ; az emberi sziv' leghitványabb szenvedélyét, az irigy-
séget, kifejtse; a' nemzet' szellemében, mindazon nagy-
szerű és magasztos érzelmek helyett, mellyek az élet' mél-
tóságát, becsét és dicsőségét teszik, a' legérzékiebb vágya-
kat, a' legdurvább kéjingereket felköltse. Mit mond való-
ban a' socialismus" karéja az embernek, kit czélja oktatni? 
Azt mondja neki : Csak magadért dolgozzál, csak annyit 
termessz, mint a' mennyit emészteni tudsz ; midőn ettél, 
midőn ittál, kérődzél és aludjál, mi közöd a' többihez? És 
tovább : Te későn érkezel a' világ' szinpadjára, a' helyek az 
élet' asztalánál már mind "lfoglalvák; ßgy előítéletet alapí-
tottak meg a' hatalmasok és gazdagok, hogy csak arczunk' 
verítéke vagy apáinak munkás gondoskodása által juthat 
mindenki jólléthez. Ez hazudság: a'szerzett tulajdon mind-
annyi bitorlás; a' föld minden emberé, gyümölcsei egyiké 
sem, a' társadalmi kötés csalás- és tolvajságon nyugszik; 
oszd meg szomszédod' szántóföldét, az épen ugy tulajdo-
nod, mint az övé; az ő miként atyjának munkássága mi jo-
got sem szereztek neki e' szántóföldhez, ez ugy a' te va-
gyonod, mint az övé, vedd el. — És végtére. Mi czélja az 
életnek? Az élvezet. Azt mondják nektek, hogy az ember 
szenvedni, dolgozni, 's m gának munka és szenvedés által 
egy örök életre jogot szerezni jött e' világra. Túlvilági me-
sék! Az anyagi jóllét minden, az örök jövő semmi. Nemde, 
igy szólanak többnyire a' nép' közpénztárának, a' munka' 
rendezésének, a' közdolgo óházak' alkotásának és Icariá-
nak tanárai? És mit mond az evangélium? Legyetek mint 
a' madarak és liliomok, mellyek mindig ruházvák, a' nél-
kül, hogy arról agi:ódn nak. Vessétek meg az életet: ne 
ragaszkodjatok e' halandó testhez! Boldogok a'szegények ! 
Boldogok az együgyűek ! Mi alkotja a' keresztény erkölcs-
tan' velejét, hanem a' testi sanyargatásnak, a' szegénység' 
szeretetének rendszabályai 's miként salesi sz. Ferencz 
erélyesen mondja, az önmegtagadás ? Mit tanít Jézus 
Krisztus mást, mint hogy szivünket a' földi dolgoktól el-
szakítsuk, ésmaminki ak kincseket a'mennyországban sze-
rezzünk? És ti a' I ári mi materialismus' dőzsölései közt 
egy illyen tan' szerzőjének nevét bepiszkolni bátorkodtok! 
És ti pusztító rends-apályaitok közé az evangelium' elveit 
keverni merészlitek! És ti ' gyík czimborátok-, a' kevély-
ség" és irigység' oktatójává lenni vitatjátok egy olly reli-
gio' alapitóját, melly egész terjedelmében önmegtagadás-, 
szeretet- és áldozatkészsé:en alapszik! Nem őrültség, nem 
istentelenség-e ez?" (Ami de la Rel.) 

Franeziaor-zágban az ideiglenes iskolamesteri törvény 
27,000 egyén állását érdekli, kikre nézve eddig az 1833 

évi junius 22-ki törvény divatozott, melly szerint a' köz-
ségi iskolamesterek a' hatósági tanács' előterjesztésére a' 
felsőbb választmány által neveztettek ki, és tétettek le. 
Ezen felsőbb választmány' tagjai pedig voltak : a' inaire, 
plébános, békebiró, tanár, tanító, a' közvádló, az al-
préfét, és 3 kerületi tanácsos. Az u j ideiglenes törvény el-
lenben a'praefectusoknak rendeli alá a' községi iskolames-
tereket. A' préfét nevezi ki a' községi tanítókat a' község' 
hatósági tanácsának kivánata szerint ; ő feddi, felfüggeszti 
's átteszi a' tanítókat ; és a' praefectusi tanács' hozzájárul-
tával le is teheti, fenmaradván azonban a' közoktatási mi-
nisterhezi felebbezés. Az elmozdított tanító nem nyithat 
magántanodát ott, hol azelőtt hivataloskodott. Ha a' taní-
tót a' kerületi tanács függeszti fel, egy hónap alatt a' prae-
fectushoz teendő át ezen ügy, ki végképen határozand. 

Abban, hogy a' tanítókat a' praefectusoknak alávető 
törvény a' socialismus ellen van irányozva, a' nemzetgyű-
lés' minden tagjai megegyeztek ; csak czélszerüsége-, szük-
sége- és igazságára nézve vitatkoztak egymással. Ezen 
törvény, monda Lavergne, minden esetre csak ideiglenes, 
de ha egyszer bevégzett tényül válik, könnyen tartóssá is 
lehet, 's akkor az iskolamesterek mindenkorra alávetvék a' 
praefectusnak. Ok nem csak állásuk' biztonságától fosztattak 
meg, hanem magántanodák' megnyitásától, következőleg 
egy uj keresetforrás' megalapításától is eltiltattak. Ennek 
természetes következtében szemeiket mindig a' politikai 
láthatár felé aggályosan forditandják, látandók, honnan fu j 
a' szél; 's e' helyzetben képesek legyenek tanítványaiknak 
a' polgár' jogait előadni ? Bizonyosan nem. Nyíltan meg-
vallva, e' törvény a' socialismus ellen van irányozva, mely-
lyet mindenfelől vádolni, üldözni és agyonütni akarunk, 
mellyet mindenütt találunk, még ott is hol legkisebb része 
sincs. A' socialismus előli félelem ama' gőzerő, mellyel 
a' kormánygépet mozdítjuk,'s ideje van óvást tenni a' visz-
szaélés ellen, melly dec. 10-ke óta nevével űzetik. Beug-
not ur, bizottmányi előadó, válaszolt, hogy a' bizottmány 
a' törvény ellen felhozott minden szemrehányásokat magá-
ra veszi, mert ő mutatta meg először a' tanítóknak eddigi 
állásából eredt veszélyeket. Az elmozditbatlanság meg nem 
hagyható nekik; mivel ellenkezik a' tisztviselői szerkezet-
tel, hogy az, ki a' közhivataloskodás' legalsóbb fokán áll, 
elmozdithatlan legyen, mialatt az, ki a' tisztviselői rangok' 
legmagasabb fokán áll, elmozdítható. A' mindig elmozdít-
ható maire mellett lehetlen egy elmozdithatlan tanitó. 
Azonkívül pedig a' februári forradalom óta bizonyos töre-
dék politikai propagandistákat és proselytákat iparkodott 
a' tanítókból csinálni. A' ministeri körlevél 1848-ki fe-
bruár' 27-éről a' legveszélyesebb szenvedélyt, a' nagyra-
vágyást, támasztotta fel a' nélkülözés- 's nekiszentelés-
teljes élethez szokott tanítók' lelkében, azt adván érté-
sökre, hogy nem kell szerény munkájokkal megelégedniük, 
hanem törekedhetnek az egyetemi hierarchia' legmagasabb 
polczaira jutni. Egy másik körlevél intette őket, hogy a' 
népességet a' polgárok' jogai- és kötelességeiben oktassák, 
's ez által clubfőnököket csinált belőlök. Az elemi tanitók' 
vasárnapi tanácskozmányai, mellyek azelőtt a' tanmódok-
és tárgyakróli értekezésekre szolgáltak, az izgalom' tüz-
helyeül váltak, ugy hogy a ' jó polgárok kényszerültek azok' 
elnyomatásaért folyamodni. Az államéletnek egy olly fon-
tos ága nem maradhat illyen állapotban. Mi nem tűrhetjük 
ama' fordulatot, mellyet a' demagógia, czélba vévén a' f a -
lusi népességet, a' tanítókban előidézni iparkodik. Sok 
ügynökökre lévén szüksége, a' tanítókhoz fordul, propa-
gandistákat, bűntársakat csinál belőlök, kiket a' rendőrség 
fel nem fedezhet. Ok gyalázatos irományok' terjesztőiként 
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szolgálnak a' demagógiának. Nem akarjuk hogy tapaszta-
latlanságuk' áldozataiul essenek. Az általunk előterjesztett 
törvény csak ideiglenes. Midőn a' bizottmány' kebelében 
fölötte tanácskoztunk, oda nyilatkozott a' minister, hogy a' 
felelősséget az el nem fogadásából eredő következményekért 
elhárítja magától. Mi nem akartuk magunkra venni e' fe-
lelősséget. — D u p r a t P a s c a l ur megtámadja a' tör-
vényt, mert ellenkezik a' tanitás' szabadságával, 's megsérti 
a ' nemzetet. A' közrendnek elég biztosítékokat nyújt az 
1833-ki törvényhozás, mellynél fogva tavai 1800 tanitó 
közül 1200 büntettetett meg. De a' törvény' indokai a' t a -
nitók' politikai nézetei. Pártirományokat emlegetnek, de 
feledik azokat, mellyekben a' republikánusok' egy része 
illy szavakban tétetik ki az ország' gyűlöletének. ,,A' vö-
rös nem ember, ő vörös ; a' vörösnek nincs érzelme az 
igaz, való, szép, jó iránt ; neki nincs méltósága, nincs er-
kölcsisége." A' vöröst egynek tartják a' republikánussal; 's 
igy a' republikanismust számítják be bünül a' tanítóknak. 
A' sajtó- és egyesületi szabadságot már feláldoztátok a' 
végrehajtó hatalomnak, ma a' tanitási és helyhatósági sza-
badságot akarjátok feláldozni, nem sokára utolsó áldozatul 
a' köztársaságot fogják tőletek kívánni. — Utánna szólt 
a' közoktatási minister : Igen, mi megtámadjuk a' socia-
lismust, mert az harcz minden fenálló ellen, az egész va-
lódi társaság ellen, 's megtagadása a' polgári rendnek: 
törvényeinket pedig csak korábbi tudakozódások után ter-
jesztettük elő. Ilogy az eddigi törvényhozásban szükséges 
valamelly reform, abban megegyeznek a' kormánynak min-
den ügynökei ; minden kerületben találtatnak tanitók, kik 
a' legbotrányosabb példát nyújtják, 's mint a' socialismus' 
apostolai vakmerően sikra szállnak. Erről a' közvádlók és 
praefectusok naponkint küldenek be tudósításokat. Néhány 
tanitók' felfogott levelezései dolgokat tartalmaznak, mely-
lyeket megbántás nélkül nem közölhetek ; felolvasom azon-
ban az illető felügyelő' Ítéletét : ,,E' levelekben a' szemé-
lyek iránti hálátlanság a' legszentebb dolgok' megvetésével 
csatlakozik, a' politikai exaltatio legszélsőbb határaig ha j -
tatott, 's csak az erkölcsök' cynismusának enged. 20 év-
vel már zavart hoznak ezen megromlott fiatal emberek a' 
családokba, 's a' társadalmi rend' ellenségeiül válnak. A' 
baj ' gyógyítására heroicus eszközök szükségesek." Az 
egyetem, bel- és igazságügyi ministerium' hivatalnokai 
szükségesnek tartják a' törvényhozásnak e' részbeni vál-
toztatását. Tartozunk a' társaságnak, a' családapáknak, 
sőt a' jó tanítóknak is, a" visszaélések' megszüntetésével. 
A' kik a' tanitási szabadságra hivatkoznak, gondolják meg, 
hogy a' magántanitás megtartja teljes szabadságát, minket 
csak az államtól fizetett ügynökök' tanítása foglalkoztat. 
Az állam' nevében tanitó hivatalnokok legelőször is enge-
delmeskedni tartoznak. — A' nemzetgyűlés elfogadta 352 
szóval 206 ellen az iskolamesteri törvénynek szakaszonkinti 
tárgyalását, melly szerdán kezdődött 14 módositványok' 
beadásával. C a v a i g n a c oda nyilatkozott, hogy a' tör-
vényjavaslat által közvetlenül támadtatik meg a' tanitási 
szabadság. Az első szakasz igy fogadtatott el: „Az elemi 
tanitás minden kerületben különösen a' praefectus' felügye-
lése alá helyeztetik." A' 2-dik §. ugy módosíttatott a' köz-
oktatási minister' megegyezésével, hogy a' községi iskola-
mestereket a' kerületi küldöttség válaszsza, és nevezze, 
melly protestáns vagy zsidó tanítók' kinevezési ügyében, 
a' prot. vagy zsidó egyházi hatóságok' kijelölésére figyelni 
tartozzék. A' 3-dik §. igy fogadtatott el : „Az 1833-diki 
törvény 23-dik §-ban emiitett esetekben a' préfét feddi és 
függeszti fel a' tanitókat ; a' kerületi tanács' meghallgatása 
után le is teheti ; az elmozdítottak felebbezhetik ügyeiket 

a' közoktatási ministerhez ; ha a' kerületi tanács a' felszó-
lítás utáni 10 nap alatt határozatát be nem kiildi, belátása 
szerint járhat el a' préfét." Ezen §. ellen nagyon határo-
zottan nyilatkozott a' közoktatási minister. Végül hatá-
rozatba ment, hogy ezen törvény csak 6 hónapra legyen 
érvényes. 

Guizot folyó hó 9-én egy töredéket olvasott fel az 
akadémiában ,Discours sur 1' histoire de la révolution d' 
Angleterre' czimü munkájából, melly arról értekezik, miért 
sikerült Angliában a' forradalom. 

Belgium. 
Tudva van, hogy a' belga alkotmány a' legszabadel-

mübb mindazok közt, mellyek Európában léteznek, sőt 
szoros összehasonlítást téve, még Éjszakamerika' egyesült 
államai sem versenyezhetnek vele. Az a l a p s z a b a d s á -
gok , mellyeken a ' többi nyugszik, a'következők : a) val-
lás' szabadsága; b) oktatás' szabadsága; c) társulati sza-
badság ; és d) a' sajtószabadság. Az ezen szabadságokon 
nyugvó alkotmány tizenkilencz évig állott fön a' nélkül, 
hogy azon balkövetkezések mutatkoztak volna, mellyeket 
némellyek jósoltak. Ennek bebizonyítására elegendő Bel-
giumnak a' franczia februári forradalom ótai magavisele-
tére utalni. Még minden szomszédtartományok görcsös 
rángatódzásokban szenvedtek, Belgium csendes maradott ; 
a' nép ellenszegülés nélkül teljesité kötelmeit, mellyek az 
adót illetőleg és az uj honvédelmi rendszer' következtében 
rendkívülieknek mondhatók. Ezen belbéke' igazi alapja 
pedig korán sem tulajdonítandó másnak, mint épen a' val-
lás és oktatás' szabadsága által nagy munkássági tért nyert 
kath. egyháznak. Ennek kell tulajdonítani kétségkívül, 
hogy a' communisták és socialisták, minden szónoklataik" 
daczára, Belgiumban sehol, még a' legnagyobb városokban 
sem tehettek hódításokat. ; hírlapjaik egyik a' másika után 
buktak meg; clubbjaik üresek maradtak, egyetlen iskolá-
juk sem birta magát fentartani. A' győzelem pedig, mit jól 
meg kell jegyezni, tisztán erkölcsi fegyverekkel vívatott 
ki, a' nélkül, hogy csak egyszer is rendőri rendszabályhoz 
kellett volna nyuini. Illy bámulatos befolyást gyakorol a' 
kath. egyház, ha szabad ! Hasonló történt a' bibliai társa-
ságokkal. Itt ezen társulatok áruik' eladására határtalan 
szabadsággal bírnak, még sem sikerült nekik , csak egy, 
husz egyénből álló községet is összehozni ; mert a' socia-
listicus clubbok' ellenében a' vallási társulatok ; a' bibliai 
társulatok' oldala mellett a' missiok állanak, mellyek vá-
rosok- és falukban a' püspökök' meghívására jezuiták, re-
demptoristák és világi lelkészek által szabadon és akadály-
talanul tartatnak. A' nép' theoreticus ámításait a' paulai 
sz. Vincze egylet gyakorlatilag győzi le. Még Belgium' 
ügyei Holland'irányában 1839-ben el nem intéztettek, ad-
dig ott pártok nem léteztek. Azóta két párt alakult : az 
egyik, melly szigorún az alkotmányhoz ragaszkodva sza-
badságot akar mindenben és mindenkinek, szabadalmak és 
előjogok nélkül ; 's ez azok' elveitől, kik élén állanak, k a-
t h o l i k á n a k neveztetett el. A' másik párt s z a b a d é i -
ra ü n e k mondja magát; szabadelmüsége azonban egyedül 
azok' elleni oppositioban állott, kik a' kath. egyház' jogait 
az indiffercntismus ellen védelmezték. A' két párt közti 
vita először 1840-ben tört ki élesebben, midőn a' ministe-
rium kizárólag a' szabadelmü pártból vétetett, miután ed-
dig mindég egy vegyes, a' két párt' férfiaiból alakult, kor-
mány állott az ország' élén. N o t h o m b urnák ugyan si-
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került ismét mind a' két elemből ministeriumot al ikitani, 
de ez 1846-ban a' választások' következtében lelépni 
kényszeríttetett, 's azóta ismét Rog ie r , a'szabadelmii párt' 
főnöke kormányoz. Rogier' kormányának első ténye volt, 
olly tisztviselők' letétele, kik kath. érzelmeikről ismerete-
sek voltak, mit a' kath. párt soha sem tett, mint azt a' 
szabadelmü lapok magok is elismerték, midőn ismételve 
azzal dicsekedtek, hogy a' tisztviselők közt kétségtelen 
többségben vannak. És valóban a' tisztviselők' többsége 
vallásilag közönyös ; ugyanazon baj, mellyben minden iná3 
tartomány' középrendje is szenved, és mellynek alapja e' 
rendnek gymnasialis és egyetemi vallástalan képezésében 
keresendő. Belgiumban ezen rend a' 15 éves hollandi ura-
lom alatt képeztetett; ennek alapos megjavítására egy 
egész emberélet, azaz : 40—50 év kívántatik. — E' kor-
mánynak másik ténye volt, hogy a' clerust minden módon 
faggatni kezdette. Mindenek előtt a' templomok és papnö-
veldék' jószágaiba elegyedett, azon ürügy alatt, hogy azok 
rosszul kezeltetnek. A' püspöki irodáktól sok egészen szük-
ségtelen tudósítások- és számadásokat követelt ; a' kijáró 
segélypénzt megtagadta, mert mint mondá, azok nem jól 
használtatnak föl ; az állami pénztárból kiszolgáltatni szo-
kott theologiai stipendiumokat visszavonta, mert a' clerus 
elég számos ; az egyházak' kijavítására, a' helyettességek' 
fizetésének emelésére, vagy felállított uj helyettességek' 
fizetésére az egyház' saját alapjaiból igénybe vett kiadá-
sokat helybenhagyni vonakodott; az államtól fizetett he-
lyettességek' számát kevesbíteni törekedett, mert azok' el-
osztása helytelen, 's egy helyen sokkal több, a' másikon 
pedig kevesebb helyettesek volnának alkalmazva ; végre 
magát az oktatás-szabadsági törvényt is mestámadta. A' 
belga alkotmány az oktatás' szabadságát tökéletesen biz-
tosítja. A' népoktatási törvény, melly 1832-dik évben No-
thomb' ministerium alatt csak három szónyi ellenzéssel 
szavaztatott meg, a' lelkészek és püspöki hatóságok' köz-
remunkálási jogát az oktatásnál, a' tankönyvek' választá-
sánál, és a' nyilvános iskolák' tanitói fölötti felügyelést il-
letőleg, mogerősité. F r é r e ur ezen jogot az által akarta 
megdönteni, hogy az iskolák' papi felügyelőinek fizetését 
a' budgetből kitöröltetni indítványozta ; reménylvén, hogy 
ez által a' felügyelőség önkényt megszűnik, mivel a' felü-
gyelők' utazása tetemes költséget okoz, melyet a' püspö-
kök magok meg nem győzhetnek. — Egy második törvény 
azon j u r y r a , vagyis inkábba' két kamara és ministeri-
um álial kinevezett azon bizottságokra vonatkozik, uvllyek 
előtt az egyetemi tanulók' visgálata történik. Ezen bizott-
ságok' mindegyike 7 tagból áll, kik közül kettőt az első, 
kettőt a' második kamara és hármat a' ministerium nevez 
ki, és évenkint kétszer a' húsvéti és őszi szünnapokban 
gyül össze Brüsselben. Ezen bizottságok előtt mindenki a' 
nélkül , hogy kimutatni lenne köteles , hol és hogyan 
végezte tanulmányait, megvisgáltathatja magát (itt tehát 
a' Francziaországban most eltörölt certificat des études 
nem létezett), és ha a' visgálatot kiállotta, a' szükséges 
oklevelet azonnal megkapja. A' jogászoknak három, az or-
vosoknak öt visgálaton kell átmenni, mielőtt tudori leve-
let nyernek, a' bizottságok nagyobb részint a' négy (most 
a' inechelni megszűntével csak három) egyetem' tanárai-
ból állanak, de magántudósok, gyakorlati orvosok vagy a' 
birói r» nd' tagjai is alkalmazhatók. Ezen intézetnek, mely-
lyet o k t a t á s i vagy e g y e t e m ' e s k ü d t s z é k é n e k ne-
vezn"k, működése 1835-től — 1848-ig, tehát 13 év' foly-
tán a' legkielégitőbb volt, részrehajlási panasz egyetlen 

egyszer sem emeltetett, 's mialatt a' különböző egyetemek' 
tanárainak itteni összetalálkozása őket szorosabban csa-
tolá egymáshoz, az alatt a' visgálatok' nyilvánossága mind 
ezek, mind a' tanulók között üdves vetélkedést idézett elő. 
A' szabadelmü ministerium azonban ezen intézményt is 
megtámadá, javaslatba hozván, hogy tagjainak kinevezése 
egyedül a' ministeriumtól függjön ; mert a' szabadelmü 
urak' fogalma szerint a' szabadság abban áll, lia minden-
ben és mindenki felett csak a' ministerium uralkodik, a' 
család, község, egyház, társadalom pedig merő semmik. 
Ez azonban magok a' szabadelmüek közt is a' kormány 
ellen oppositiot idézett elő, 's a' ministerium nem bátor-
kodók a' népoktatási uj törvényjavaslatot a' kamarák elé 
hozni, esküdrszéki tervezete pedig 1847-ben a' kamara által 
elvettetett. Azonban ennek daczára is folytatá a' kormány 
ebbeli irányát, midőn az 1848-iki februári forradalom La-
jos-Fülöp' trónját megdöntötte, és mint villámcsapás a' bu-
reaukratákat megrázkódtatá. A' félelem nem volt alapnél-
küli ; Belgiumban is van, és akkor még több mint egy köz-
társasági párt létezett. A' ministerium' antikath. iránya 
közelégületlenséget idézett elő, 's csak a' katholikusok' 
szerény és nyilt érzelmei, kivált pedig a' ministerium által 
üldözött párt' a' kiengesztelésnek mindig nyitva álló ke-
délye, menté meg az országot. Minden ellenségeskedés el-
felejtetett. Mindenki az alkotmány- és királyhoz csatlako-
zott, és igy Ledru-Rollin és Caussidiére' kísérletei, Belgi-
umot fellázítani, hajótörést szenvedtek. 

Vegyesek. 
Spanyolországban mult év' december' 5-én a' képvi-

selők' házában Mendizabal' indítványt tön a' még hátralévő 
egyházi javak' eladására. Daczára a' számoknak, miszerint 
a' javak' eladása az álladalom pénztárát ismét milliókkal 
fogná gazdagítani, Murillo Bravo' okoskodása elenyész-
tette ezen aranyozott csábképet, az igazság győzőtt, a' ház 
1^6 szóval 41 ellenében elhatározna, hogy ezen igazságta-
lanság' végrehajtását meg nem engedi. — A' pénzügymi-
nister megjegyzé, miszerint e' kérdés már a' szent-szék 
elébe, van terjesztve, 's ő remélli, nem sokára tökéletesen 
ki fog egyenlittetni. 

I r l a n d . Az örökösödést intéző társulat' utolsó gyű-
léseinek egyikében O'Connell M. J . az Irlandban uralkodó 
egyház' állapota-, és e' szerencsétlen ország' szegénységé-
ről adott némelly tudósításokat. Feltaláljuk ezekben a' 
parlament' rendeletéből készített, és hiteles okmányokból 
merített e' következő statistikai jegyzeteket : Stopford, 
corki püspök, családjának 625,000; Percy, dromorei püs-
pök, 1,000,000; Cleaven pernsi püspök, 1,250,000; Ber-
nard, limericki püspök, 1,500,000; Knox, hillaloei püs-
pök, 2,500,000 ; Fowler, dublini érsek 3,750,000; Beres-
ford, tuami érsek, 6,250,000; Hawkins, raphoei püspök 
6,250,000; agarcasseli érsek, 10,000,000; a' warburtoni 
érsek pedig 12,000,000 franknál többet hagyott hátra. Ék-
ké p a' tizenegy protestáns papfőnök, miután már nejök és 
gyermekeik' szükségeiről is gondoskodtak, végrendelmé-
nyök' világos nyomán : ötven millió háromszáz ötvenöt ezer 
franknyi pénzösszeget tudtak hagyományozni, behajtottat 
azon kath. népességtől, melly közül ezernyi ezeren szoktak 
éhhalállal kimúlni. ! ! 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 



RELI&IO. 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI L A P . 

Budapesten, jan. 31. 1850. 14-. MásodJvi folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az e lőf izetés i dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p . 
Előfizethetni minden pos tah iva ta lná l , P<>«ten ' s zerkesz tőségné l (Jázsef tér , 2 2 2 . sz . ) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : Immaculata. IV. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

I M M A C U L A T A . 

ív. 
A' seb, melly annyi fájdalmakat, annyi zivatart, 

's szerencsétlenséget hoz napjainkban az emberiségre: 
a' vallásosság' hiányából ered. A' keresztény kormá-
nyokat rendszeres harczban lát juk az egyház' autonó-
miája ellen küzdeni. Ez egy mély és szerencsétlen 
baljóslatú félreértésből, vagy a' kornak azon be tews 
irányából ered, melly a' miveltség' mázát arra keni, 
a' ki magát egyháza' elvei-, 's hitágazatainak i rányá-
ban függetlenségbe teszi. Az európai miveltség eme' 
irányán fekszik sorsteljes végzete az isteni gondvise-
lésnek ; mi ezen irányt kevély tudatlanságnak nevez-
zük, melly midőn magát felülemelni hiszi az a' egyház' 
tekintélyén, alapját ezen szédelgésnek, a' balfelfogá-
sokban , a' hittárgyakbani járatlanság- 's keresztény 
philosophiának ismeretlenségében fekteti meg. Ohl 
pedig ezek a' legszerencsétlenebb, megtérithetlen, ugy 
szólván, legmakacsabb ellenségei a' christianismus-
nak. Több reménységgel vagyok egy az amerikai ős er-
dőkben bolyongó indián' szivéhez, hogy azt a' tiszta 
evangéliumnak megnyithatom, mint eme' tudósok' 
eszéhez , mellyet a' pogány civilisationak fénypora 
őszintesége- és egészségéből kiemelt , megrontott. Ó 
benne az ész össze van zavarva a' tévelyeknek annyi 
kötelékeivel, mennyit csak isteni kegyelem képes 
ketté vágni. És ez az oka, hogy Üdvezitőnk már kez-
detben is azt hirdeté : hogy a' szegényeknek hirdet-
tetik az evangelium ; ez az oka : hogy napjainkban is 
az igazhitüség, ajtatosság, egyháztisztelés, az ártatlan 
vallásos érzés a' föld' népénél kapja asylumát. A' fel-
ső rétegek át vannak a' kifinomitott testi kéjek és 
áltanok' mérge által hatva ; az egy avar az emberiség' 
mezején, 's ha azt leseperjük, alatta zöldellő füvet 
fogunk találni a' föld' népében, melly be van ugyan ta-

1. Félév. 

karva a' felső körök' tévelyhulláival, de azért eredeti 
ártatlanságát az erkölcsi 's hitbeli romlás' ennyi ma-
radványai között sem veszti el. És valóban a' h i -
tetlenség' aeolusbarlangja azért zug annyi zivatart 
reánk, mivel a' tudományos világ, minden előhaladá-
sa' daczára az úgynevezett világtudományokban, még-
is szánandó tudatlanság-, 's fogalomzavarban sinlik 
az isteni tudományokban ! Olly szépen, mint igazán 
mondja korunk' egyik legtudósabb férfia, egy nagy 
szellem és bölcs : ,Von allen Einwürfen , die ein Un-
gläubiger macht, ist keiner schlechter, als derjenige, 
der vom Mangel des Begreifens hergenommen ist. ' *) 
Honnan ered eme' nagyralátó könnyelműsége az em-
beri-nemnek az isteni tanok és egyház' megtámadá-
sában? Honnan eme' julianusi ostroma a' világ' úgy-
nevezett illuminatusainak a' christianismus' alaptételei 
ellen? Birták-e a' philosophiát csak egy araszszal is 
tovább vinni, mint a' hová az evangelium annak kör-
vonalait kijelelé ? Kevesebb ti tka van-e a' világnak, 
az Isten, az ember, 's a' világ körü l , mint a' mennyit 
megoldatlanul hagyott a' kereszt' tövénél proclamált 
üdvvallás ? Valljon egy sz. Ambrus, sz. Ágoston, sz. 
Jeromos mellett többet nyomhatnak-e Strauss, Feuer-
bach, Proudhon ? Ezek tegnap érkeztek m e g , és mint 
a' hemzsegő rovarok az egyház' márványfalán tovább 
haladva, tehetetlen dühökben, tudatlan tudományukkal 
ismét letűnnek, mig az egyház' h i t e , tudománya, ' s 
hagyományai épen őriztetnek 's fenál lanak; mert az 
egyház Üdvezitőnk' korától folytonosan é l , és pedig 
egy embernek élete gyanánt annak öntudatával: mig 
ezek a' földi gombának rövid perczei szerint fu t ják 
le pályájukat, erős illatot, 's kábitó szagot terjeszte-
nek , de még az nap rothadásnak indulnak. Ilasonlit 
az ő művök, melly midőn a' könyvárus' boltjában elő-
ször megjelenik, halhatatlanságot igér, de csak addig, 
mig más, megint illy halhatatlan munka az előbbenit 

*) Haller' levelei a' kinyilatkoztatásról. 
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háttérbe nem szorítja; igen hasonlít ezen munkaszor-
galom a' harmadik századbeli romai császárokhoz, kik 
egy napon megkoronáztattak, és le is taszíttattak, di-
csőittettek, és elvérzettek , magasztaltattak 's elfe-
lejtettek. 

Mi ugy hiszsziik, hogy az ,immaculata' tanit-
mány i s , e' fajta emberek' kemény ostromát fogja ki-
állani ; de ettől nem kell vonakodni, mivel csak igy 
fogja kivívni magát a' most csak köz óhajtásban nyi-
latkozó vélemény meggyőződéssé , végre határozattá. 
Az egyház azon tapintattal fog birni , hogy megtudja 
választani az időpontot, midőn e' téren határozatilag 
kellene fellépnie, ő semmit sem szokott elsietve cse-
lekedni. 0 jelenleg imádkozik, hogy felülről világos-
ságot nyer jen , és a' mi imádságainkra az bizonnyal 
meg is adatik. ,Kérjetek 's megadatik, zörgessetek és 
megnyittatik nektek.' (Luk. 11, 9.) Az imádság meg-
nyitja az eget; ,felszáll a' könyörgés, és leszáll az 
Isten' irgalma.' (Sz. Ágoston. Exhortatio ad Com. C. 
38.) Ezt azok' megnyugtatására jegyezzük meg, kik 
ez ajtatos véleménynek mostani stádiumát meg nem 
vár ták , midőn arról van szó : hogy az eddig eléggé 
nyilvánosan élt óhajtásnak valami határozottabb alak 
adassék. I t t minden Szentlélek'tanácsával fog történni, 
mert az egyházban imádságok rendeltettek. Midőn az 
arianismus elterjedt az egyház' belsejében, annyira el 
volt már áradva e' tévelygéssel maga az egyházi rend 
i s , hogy a' tiszta hit valódi veszélyben volt. Az egész 
világ ugy szólván arianus volt. A' nicei zsinat meg-
mentette a' keresztény világot a' hittévelyből. ,Tunc 
Nicena fides conclamata es t , ingemuit totus orbis, et 
arianum se esse iniratus est.' (Hier, contr. Lucif.) A' 
Szentlélek' kezeiben van a' delejtü, ő tudja merre kell 
kormányzani az egyház' hajóját e'világzivatarok közt. 
Mi azt mondjuk ismételve : hogy ez jel a' hitében 
meghanyatlott kereszténységre. In hoc signo vinces ! 
Oh ! milly boldog az, a' ki ennyi világromlás között, 
midőn annyi szív, annyi reménység megtörött, midőn 
e' pillanat lábai mellett, romokban heverve látjuk a' 
múltnak minden institutioit, a' jelen nemzedék' min-
den vágyait , reményeit, — annyi sikereden óriási 
harczok és csalódások u tán , végre talál egy institu-
tiot lelkének számára, melly a' világ' ostroma előtt 
meg nem haj l ik , és a' mellynek boltivei alatt a' leg-
nagyobb világvihar' idején is talál annyi helyet, hová 
gondtalanul lenyugodjék, annyi enyhítő balzsamot 's 
vigasztalást, melly képes hányatott lelkét lecsendesí-
teni. És ez az egyház. Nézzétek őt, az emberi találó 
ész' minden fegyvereivel támadtatik ő meg; a' harcz-
nak tiszteletes jeleit ugyan hordja homlokán, az em-
beri küzdő erőnek nyomai láthatók rajta : de e' seb-
helyek csak dicsőitik, 's emelik nagyságát. Ő maga 
soha le nem győzetett, most is él liasonlithatlan ha-
tással az emberiségre; mig ellenségei lassankint le-

tűnnek a' színpadról, és elfeledtetnek. Az egyház' ha-
talma, ereje, maradandósága hitkincseiben fekszik. 
Es e' téren soha nem fog megtántorodni, mivel a' vi-
lág' végezetéig vele leend Üdvezitőnk, az alpha és az 
omega. És ennyi hittel szivünkben, mi egész odaen-
gedéssel 's nyugodalommal várjuk az egyház' Ítéletét, 
melly a' keresztény egyház' ez uj mozgalmára hozat-
tatni fog. 

A' kath. egyházban az ,immaculata' tant, képei-
b e n ^ ' művész ecsetje által is, emlékezetet haladó idők 
oda láttuk kifejeztetni. A'világgolyó felibe festett szűz 
Maria' képe, midőn a' felett állva egy lábával a' golyót 
körülölelő kigyó' fejére hág , tele van symbolicus ér-
telemmel eredendő bün nélküli fogantatására. Igen — 
ő egy maga az asszonyok között , ki szabad 's függet-
len vol t , és személyére nem vala alá vetve az ördög' 
hatalmának. Fölibe áll, a' világgolyónak, mert felette 
állt az isteni kegyelem' telje által a' többi emberi so-
kaságnak. Nem volt része a' világ' erkölcsi romlása-
's sülyedésében és annak bűneiben. Oda emeltetett, hol 
ős apánk állott a' teremtés' ártatlan napjaiban; és a' 
sülyedés' mélységében, a' hová magával sodorta ma-
radékai t , a' honnan megmenteni jött a' világmegváltó 
bennünket, soha sem volt. Ő az ördögnek harczot 
izen t , a' ki a' világban élt az emberek között , azok-
nak szokásaiban, hajlamaiban, erkölcseiben ; tehát ha 
harczot izent a' pokol' hatalmának, nem lehet neki 
egy vonalban állani a' többi emberekkel, hanem mind-
nyájunk felett az isteni malasztnak talapzatán áll 
érinthetlen magasságban annak hatalma felett , a' ki 
a 'bűnnek bilincseiben fogva tartá az emberi nemzetet. 
És ez értelme annak, hogy a' világgolyó felett áll. 

Hogy a' kígyó' fején lábát nyugosztalja, jelenti 
ama' harcz' szerencsés bevégzését, mellyet ellene ví-
vott. Ez a' győzedelem' jelképe; a' tehetetlenség' 
gyötrő kínai között fájdalmában körülgyűrűzve a' vi-
lágot, mellyet elcsábított, és a' bűnnek megejtett, ott 
nyög szűz Maria lábai alatt , ki megtörte fe jé t , és a' 
kinek sarkába leselkedett. (Gen. III. 15.) Mi módon 
estél alá az égből oh te szép hajnali csillag (Lucifer) ! 
a' földre lerohantál, a' ki megsebesitéd a' nemzete-
ket? . . A' kik téged látnak, hozzád lehajolnak, és 
néznek : nem ez-e a' férfiú, ki felháborította a' földet, 
a' ki megrontotta az országokat? Ki a' világot pusz-
tává te t te , és foglyainak nem nyitotta meg a' tömlö-
czöt? Levonattatott pokolba a' te kevélységed, leesett 
a' te holt tested, moly teríttetik alád, és a' te lepled 
férgek lesznek. (Isaiás XIY. 11 —17.) E ' megbukott, 
legyőzött hatalmon nyugtatja szűz Maria lábát, midőn 
azt a' kigyó' fején tartja. Éva az ördög' akaratja 's 
szavai szerint cselekedett, 's ez által alá esett hatal-
mának ; Maria ellenkezőt tőn, ő ezt mondá az Isten-
nek : legyen az ő akaratja szerint ; és ez által felébe 
kerekedett az ördög' hatalmának. Amott az ördög' 
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csábító szava győzöt t , itt pedig az Isten' igazsága! 
Feltétlen odaengedéssel hódolt a' mély titoknak, melly 
őt szent jegyese előt t , az asszonyi ártatlanságot leg-
sebzőbben érdeklő gyanúba hozza , de mégis Isten' 
szavára indult meg, és győzött : mig Éva azt hagyá 
el, és bukott. Méltán áll tehát a' kigyó' fe jén , mely-
lyet összezúzott. 

A' királyi pálcza, mellyet kezeiben t a r t , méltó-
ságának jelképe az üdvesség' országában. Ave Regina 
coelorum ! Ez juta lma a' szerencsésen küzdött győze-
delemért, ez a' pá lyabér , ,a' legjobb r é sz ' , mellyet 
választott , általa lettünk mi is választott 's királyi 
nemzetté, néppé. (I. Pet . 2 , 9.) A' sceptrum a' ha -
talmat fejezi k i , melly által megaláztatott a' pokol, 
megfenyíttetett ereje, 's korlátban tartatik forradalmi 
's romboló dühe annak, a' ki öröktől fogva hazug volt, 
és a' sötétségben országol. A' keresztény hívek' vé-
leménye szerint, ő szent fiának jobbján v a n , mint a' 
mennyország' megkoronázott királynéja. ,Kicsoda az, 
a' ki feljő a' pusztából gyönyörűségekkel bővelkedvén, 
és az ő szerelmére támaszkodván ?' (Cant. Can. VIII . 5.) 

Még ekképen lát juk szűz Maria' szent feje kö-
rül a' t izenkét csillagot, és lábai alatt a' holdat. A' 
csillagok jelentik : hogy az égnek, az Istennek ma-
lasztjával teljes volt, hogy kivételben részesült a' ke-
gyelem' ut ján, 's fénylett erkölcsében, tet teiben, szár-
mazása- 's fogantatásában mocsoktalanul, mint az égi 
csillagok. ,Kicsoda ctz? íl ki előjő, mint a' felkelő ha j -
nal, szép mint a' hold, választott mint a' nap ?' (Cant. 
Can. VII . 9 ) A' holdnak 's a' csillagoknak fényét és 
ékességét állítja e' szűz felébe 's alája a' művész' ecse-
tével vásznára, hogy jelentse, miszerint az ő eredete 
is illy tiszta, illy fényes, és macula nélküli ! A' hold 
fejezi ki közelségét a' szűznek, mellyel az emberi-
nemhez van szivével, szeretetével, származásával ; a' 
csillagok fejezik ki erényeinek magosságát , az utat, 
mellyet nekünk tört felfelé, 's viszonyát az éggel , és 
a' mellyet olly szépen fejez ki az ének : ,Ave maris 
Stella, Dei Mater ahna, atque semper virgo, felix coeli 
por ta! ' Izraelnek 1 2 nemzetségét is jelenti a 'csil lag-
szám, melly alatt az egész emberi-nem foglaltatik ; 
már e' képet az egyptomi József is látta á lmában, a' 
nap-, a' hold- 's csillagokkal ; és a' mellyet sz. János ' 
.titoklátásaiban megírt ama' asszonyról, a' kitől szüle-
tik egy , ki vaspálczával fog uralkodni a' nemzetek 
felett. (Apoc. 12 . Dan. 12 . Rom. 1 1 , 2 5 . ) És igy 
egészítik ki egymást az álom, a' valóság, a' képpel ; 
a' művész' ecsetét a' hit ' lángjába már t j a , és festi a' 
szívnek val lását , a' hitágazatokat jelképekben. Igy 
festi le magát a' nap a' víz' tükrében ; a' tárgy mesz-
sze magasban van, utolérhetlen ; de létezik azért, mi-
vel szemeinkkel látjuk. A' művész' vásznára szivünk 
's hitünk' egéről tükrözi le magát e' kép , mellyben az 
,immaculata' vélemény olly találólag rajzolva van. 

És végre , bárha diadallal áll a' világ' golyója 
felett szűz Mar ia , feje mégis alázatos iránynyal és 
vonásokban az ég felé emelkedik ; e' kifejezésében az 
arczvonásoknak a' határtalan hála van kifejezve, hogy 
ennyi kegyelemben részesittetett ! Jelentősége az, hogy 
ezen kiváltságos állapotja nem természeti erő' u t ján 
van eszközölve,'s kiviva, hanem azt az isteni malasztnak 
alapján birja, mintha mondaná a' kép : ,Ime az u r -
nák szolgálója, légyen nékem a' te igéid szerint!" 
(Luk. I . 38.) És ugy lön. 

,Egek figyeljetek reám, és te föld hallgasd sza-
vaimat, mellyek a' szüzek' legszentebbikét dicsőitendik. 
És te háborgó bus tenger csendesedjél meg, mert ma-
gasztalni fogja nyelvem Maria 'nevét. ' 

Miként a' kehely, melly az Ur' testét magában 
foglalja, olly tiszta vala ő , olly szent 's illetetlen, 
mint a' lángoló csipkebokor, mellyben Jehova je lent 
meg. Igy dicsőité meg az Ur ' szolgálóját. Millyen a" 
liliom a' tövisek között, ollyan vala ő a' szüzek' sorá-
ban, sértetlenül illatozva nőtt fel. Dicséri 's magasz-
talja nyelvem az urat , hogy megtekintette szolgáiója 
alázatosságát. Ó vala az asszony, a'kinek magva meg-
töré a' kígyó' fejét ; templom vala ő , melly a' szen-
tek' legszentebbikét magában foglalá. Kit foly körül _ 
ennyi dicsőség, kit ékesit ennyi szentség, ki hason-
ló hozzád oh szüzek' szüze ? Mint a' cédrus a' L i -
banon' hegyén magasztaltatott ő fel, és mint a' Cyp-
rus a' Sionnak magasain ; mint a'pálmafa, melly Kádes' 
tetőjén emelkedik, és mint a' jerikói rózsa, melly a' 
szelek' szárnyain felkapva a' tengerpusztákba esik, és 
virul. Mint a' szép olajfa dus illatú gyümölcsökkel 
megrakva a' mezőn, mint a' vizparti platánfa az ut -
czák' hosszában, mint a'fahéj, és bájosan illatozó bal-
zsam, és mint a' myrha adta ő a' jó illatnak gyönyö-
rűségét. Mint a' tenger , mellynek felületén a' vihar 
barázdákat has i t , és a' förgetegtől ide 's tova csap-
kodva, mégis megtartja medrét : ugy élt ő az emberi 
társaságban, a' legjobb részt választva, dicsőséggel 
futotta meg pályáját . Ki mondja meg a' fák' számát, 
az ágakat, 's leveleit ? Ki a' tenger' halait, 's a' víz-
cseppeket ? Ezerszer áldoznék le a' n a p , 's senki meg 
nem számlálná. És ennyiek valának szűz Maria' é r -
demei. A' ki az oriont meggyujtá, és a' világ' sarkait 
épité, a' ki a' szeleknek szárnyat adott, és villámaival, 
miként az ostorral csattog, a' ki az évezredes Siont, 
miként a' fűszálat, rengeti meg pillantásaival, azt 
szülte ő. 

Oh te Jeruzsálem' dicsősége, te Izrael ' vigasz-
sága! Az Ur megerősített t éged , 's általad semmivé 
tevé ellenségünket. Áldott leszesz azért közöttünk 
mindaz napig, meddig az emberi-nem élni fog. Áldott 
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vagy te a' te Istenedtől Jákobnak minden haj lékában, 
mert minden nemzet között, melly a' te nevedet hall-
j a , felmagasztaltatik éretted Izrael istene , a' mi jó 
Is tenünk ! #) P e r g e r J á n o s . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

*) Belső öröm- és ajtatossággal vettük és adtuk a' t. 
szerzőnek ezen értekezését. Meg vagyunk győződve, 
miszerint e' nehéz, annyi legmagasb ós legsubtilisabb 
kath. bittani dogmákkal kapcsolatban lévő tárgyról 
nem lehetett volna érzékenyebb hivői kegyelettel és 
költőibb, megragadóbb modorban értekezni, mint a' 
hogy ezt a' t. szerző ur tevé. És az értekezés' ezen 
magasabb fellengző modorának tulajdonítjuk, hogy 
abban ollyatén egye3 kifejezések is fordulnak elő, 
mellyeknek dogmatikai nem praecisus voltán né-
mellyck fönakadhattak ugyan, (mint p. o. Krisztus' 
kettős természetéről lévén szó, ,a' két természet' ve-
gyületében'-féle kifejezésen;) azonban az egész szö-
veg azoknak teljes és szigorún kath. értelembeni 
használásáról tévén bizonyságot, csak arról győznek 
meg újra, hogy isteni titkokat emberi nyelv kirebegni 
nem képes ; 's hogy e' téren sokat csak azért mondunk 
vagy nevezünk el igy avagy amúgy, mivel máskint 
nem tudjuk. Van azonban az értekezés' II. pontja 
alatt egy állitás, mellynek irányában t. olvasóinknak 
tartozunk azon kötelességgel, hogy arra vonatkozó 
saját érzelmeinket is nyilvánítsuk. T. szerző ur mond-
ja : ,az egyház nem azt tanitja, mintha (a' bold, szűz) 
h o l t a u t á n f e l t á m a d v a a z é g b e v i t t e t e t t 
l é g y e n , h a n e m h o g y s z e n t l e l k e a' m a g a 
m é l t ó h e l y é t , a z o n n a l a' t e s t ' k i m ú l á s a 
u t á n , e l f o g l a l t a s z e n t fia' o l d a l á n á l . É s eb-
b e n á l l o t t k i v á l t s á g a 'stb ' Megvalljuk, 

hogy ha szűz Mária' mennybefölvitelét illetőleg több 
nem történt, min ta ' mennyit t. szerző ur állit: ugy 
ebben mi kiváltság sincsen. Ide irjuk a' llorenczi zsi-
nat' határozatát, melly az unió' decretumában előre-
bocsátva, tehát magáénak téve a' lyoni zsinat' követ-
kező szavait : ,Credimus . . . illorum animas, qui post 
baptisma susceptum, nullám omnino maculam incur-
runt, eas etiam animas, quae post contractam peccati 
maculam vei in suis corporibu3 vei iisdemeorporibus 
sunt purgatae, in c o e l u m m o x r e c i p i , ' — még 
hozzáteszi: ,et i n t u e r i clare i p s u m D e u m t r i -
n u m e t u n u m , s i c u t i e s t . ' Az egyház'ajtatos 
hite, szűz Mária' mennybefölvételét illetőleg, kétségen 
kivül abban áll, hogy nem szent lelke csak, mi min-
den elváló és justificált lelkek' rendszerinti sorsa, ha-
nem egyenesen szent teste is vétetett föl mennybe. 
Ki hallott valaha valamelly reliquiáról a' Bold, szűz' 
testéből ? Még csak nem is koholtak egy illyet, 's miért ? 
mert az összes kath. egyházban, minden hívekben, 
mindenütt és mindig azon meggyőződés élt, hogy a' 
Bold. Szűz szent testével együtt felvétetett mennybe. 
— Végre, miután t. szerző ur értekezésében ez úttal 
a' h a g y o m á n y o k a t mellőzte , a' gyengébbek' 
megerősítésére eleve is ide irjuk, hogy a' Bold, szűz' 
szeplőtelen fogantatásának bebizonyítására, a' keresz-
ténység' bölcsőjétől kezdve egész sz. Bernardig, kinek 
idejében kezde először e' tárgyra nézve némi ellen-
szegülés nyilvánulni ( m e l l y azonban az i m m a c u -
l a t á n a k ma csak ugy nem praejudicálhat, mint 

Francziaország. 
Az oktatási törvényjavaslat érdekes vitákat idézett 

elő a 'franczia nemzetgyűlésben; f. hó' 17-én Barthélémy 
Saint-Hilaire, Parisis püspök ur és Hugo Victor foglalták 
el egymásután a' szónokszéket. Barthélémy őszintén vallja 
meg, hogy ő a' tanítás' szabadságának barátja. Ö azonban 
nagyon becsületes ember, semhogy ne érezné a' szükséget 
annak bevallására, valljon miként érti ő e' szabadságot. A' 
t a n í t á s ' s z a b a d s á g a (ezek saját szavai) m é g n e m 
s z a b a d s á g t a n í t a n i ! A' jelen alkotmány alatt minden 
polgárnak van joga szólni, irni, nyomtatni, hírlapokat szer-
keszteni, egyetemes szavazat által minden közügyek' el-
döntésében, sőt a' legfejedelmiebb hatalmak' kiválasztásában 
is részesülni. De a' bölcsészet, görög és latin nyelv, nyelv-
tan, irás, olvasás' tanítását illetőleg, egészen máskint, egé-
szen ellenkezőleg áll a' dolog. Ez olly hivataloskodás, 
melly szükségképen az állam által nevelt, elfogadott, ok-
tatott tanítóknak tartatott fen. 'S ezek közül is csak annyi-
ban választhatnak a' családok, mennyiben ez az államnak 
tetszésére lesz, mellynek joga mindig, mindenben 's min-
denre nézve, legfelsőbb, teljes, átalános és mindenható. — 
A' családok' joga, ismétlé Barthélémy, alsóbb 's alá vau 
rendelve az állam' jogának; azt nem lehet 's nem kell más-
ként gyakorolni, mint az álladalom' működése alat t , 's 
ama' feltételek mellett és határok között, mellyeket az ál-
ladalomnak kitűzni tetszik. — Parisis ur, langresi püs-
pök, a' javaslat mellett szólt. Az ő tiszta, igaz, szilárd 
's engesztelő beszéde a' legbecsesebb vigasz volt sokra 
nézve,'s a'nemzetgyűlés határozataira a'legjelentékenyebb 
befolyást fogja gyakorolni. Beszédét alább közöljük. Utána 
szólt Hugo Victor, 's a' gyűlölet, büszkeség és istentelen-
ség' baromi kilobbanásainak világánál, láthatták a' többség' 
tagjai a' jelennek veszélyeit 's a' jövőnek fenyegetéseit. 
Láthatták honnan jönnek, miként keletkeznek, 's meddig 
érhetnek a' társadalomellenies szenvedélyek ; 's tőlük függ 
megítélni, valljon olly időben élünk- e, mellyben a' legpó-
riabb ész is, magasztosabb érzelmek' hiányában, megen-
gedhetné, hogy a' szabály, rend és földi béke' elve ellen 
uszittassanak vagy legalább ingereitessenek e'szenvedélyek. 
Mély visszatetszéssel hozzuk emlékezetbe e' hihetlen és 
türhetlen taglalgatást, mellyet majdnem két óra hosszant 
kellett hallgatni. IIa Barthélémy ur nem soeialista, Hugo 
Victor ur sem az ; ha az előbbi tiszteli és szereti az egy-
házat, az utóbbi is oda nyilatkozik maga részéről, hogy 
tiszteletével betakarja! Az egyik ép ugy pártfogolja az 
egyetemet mint a' másik; az egyedáruságnak e'két bajnoka 
egyenlően hiszi, hogy a'javaslat az emberi észrőli lemondás, 
's hogy korunk nem bírná el a' tanitás' szabadságát. Ezek 
ugyanazon tanok, ugyanazon ellenmondások. Hugo Victor ur 
Francziaországból Olasz-, 's Olaszhonból Spanyolországba 
utazott, ó papságot, jezuitákat, pápákat, inquisitiót öt 
milliónyi áldozataival (! !), papi pártot, egyházat, dogmá-
kat, csuha alá menekülő kormányt, 's mindenféléket em-
legetett. Bántalmak, hizelgések, gúnyok, történelmi hazug-

nem a' hittudósok' valamelly hit- vagy erkölcstanróli 
vitatkozásaik ezen tan' utóbb dogmauli emeltetésének), 
több mint 40 szent atyát és egyháztanítót idézhetni. 

Szerk. 
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ságok, kikelések, káromkodások, ez mind jó volt neki. Az 
elnök rendreutasitása nem használván, végre a' türelmet 
vesztett többség viharos felkiáltás által erélyesen mutatta 
meg neki, milly gyanúsaknak látszanak előtte ezentúl con-
servativ állításai, 's a' szónoknak nem maradt egyéb hátra, 
mint a' forradalmiaknak őrült tapsolásai, mellyek méltán 
büntetését vagy jutalmát képezendik, valamint ezt hasonló 
alkalommal olly jól mondta neki Montalembert. 

P a r i s i s u r , langresi püspök körül-belül igy szólt : 
A' jelen törvényjavaslat az olvasztás, alkudozás' törvénye. 
E' szavak jól hangzanak a' keresztény fülben; mert a 'val-
lás mindent szeret, mi a' béke- és egyességre emlékeztet ! 
Sietek azonban kimondani, hogy nem a' vallás ajánlotta 
ezen olvasztási javaslatot, hanem a' politika.Nem kárhoz-
tatom a' politikát, hogy illyen eszméje volt. Én ellenkező-
leg azt állítom, hogy a' vallás, szabad sugalmára hagyat-
va , nem ezen alkudozás, hanem a' szabadság' törvényét 
terjesztette volna elő. Aztkövetelik, hogy az egyház szö-
vetségbe lépjen az egyetemmel a' társaság' megmentése 
végett. Nem visgálom, valljon jó eredményei lennének-e 
az illyen rendszernek. De igenis állítom, hogy az egyház, 
szabad sugalmára hagyatva, megmenthette volna a' népe-
ket illy segédeszköz' hozzájárulta nélkül is. Jelen körül-
ményekben tisztelem a'aszándokot ; talán hasznos kísér-
let rejlik e' szövetségben, azonban veszélyekkel jár, 's na-
gyon félek, hogy e' fegyverszünet a' harcz' megujulását 
idézi elő. Illyen felelősséget nem kivánok az egyháznak ; 
mert a' vallás egyetem nélkül is megállhat ; oktatás' dol-
gában az egyháznak csak szabadságra van szüksége. Az 
egyetem vallás nélkül képtelen valamit alapítani Franczia-
országban. (Megindulás.) Ezt mindjárt megmutatom. A' 
mostani egyetem első forradalmunk' szivében , a' kath. 
egyetemek' romjaiból emelkedett fel. Kiindult pedig az ész' 
emancipatiójának, minden vallások és u j tanok' felszaba-
dításának elvéből. Ezen elvből élt 's él napjainkban is. 
Ezen elvre hivatkozott tanárainak hírlapja, t. i. a' gondol-
kodás' szabadságára. (Félbeszakasztás.) Ezen elv állt az 
oktatás' uj organisatiójának, a' császári egyetem' rendezé-
sének élén. De nem azért foglalkoztak akkor az oktatás' u j 
tervezetével, mintha az oktatás hiányzott volna ; hanem 
mert vallásos és katholikus volt. Azon időig megmutatta 
az egyház, hogy ő tanitás' dolgában senkire sem szorult; 
segédforrásai hatalmasak valának; 's magában Paris váro-
sában 589 alapítványa volt. 

A' VI. év frimaire l - jén azt mondák a' törvényhozó 
gyülekezetben : ,A' forradalom előtt elégségesek voltak a' 
szerzetes gyülekezetek a' tanításra . . . ük papokat, tör-
vénytudókat, orvosokat, hivatalnokokat, harezfiakat, vár-
noktiszteket képeztek.' El van tehát ismerve, hogy a' val-
lás, csupán saját segédforrásai által, minden segély' hozzá-
járulta nélkül hatalmasan tanított. Volt azonban egy nap, 
midőn az uralkodó párt egyetlen-egy hibát hozott fel ta-
nítása ellen, hogy tudnillik vallásos és igazhitű! Ekkor 
u j , de terméketlen csirák bugyogtak fel romjai fölött. 
Talleyrand fejezte ki 1791-ki septemberben, az alkotmány' 
kikiáltása után, az első eszméket egy híressé vált jelentés-
ben , mellyek e' csirákat tartalmazzák. Ó ajánlá, hogy ele-
mi , másod- és kerületi tanodák állíttassanak ; 's azt k í -
vánta, hogy a' gyermekek ne taníttassanak többé az evan-
géliumból , hanem az alkotmányból, ne a' katéra, hanem 
az ember és polgár'jogaira. Ez tehát 1791 óta, legalább 
csirájában, az egyetemi alkotmány.'S nem fölösleges meg-
jegyezni, hogy Condorcet volt az első, ki a' tanítókat köz-
hivatalnokoknak nevezte. Lacanalt, Maratot, 's mind azo-
kat, kik velők az általam megmutatott csirának fejleszté-

sén munkálkodtak, felülmulta Danton, ki először merte ki-
mondani azon természet elleni szót, melly a' Barthélémy 
ur által felállított elvek' elkerülhetlen alapja, az álladalmi 
és családi jogok' egyetemes kezessége körül. Ideje van, 
mondá Danton, kikiáltani ama' nagy elvet, hogy a' gyer-
mek a' k ö z t á r s a s á g é , m i e l ő t t a' c s a l á d é v o l -
na . (Különféle zaj.) Danton' rendszere elfogadtatott Ro-
bespierre által, 's IX. évig tartott, a' concordatum' idősza-
káig. 'S mit alapítottak a' törvényhozók ? Semmit, semmit. 
A' collegiumok bezárattak, de semmiféle intézet nem pó-
tolta helyöket. Kísérletet tettek egy normális (felső képző) 
tanoda' teremtésével; mellybe 200 ifjú hivatott, 's kitűnő 
tanitók egyesültek ; azonban mindjárt eleinte olly vissza-
élések támadtak benne, hogy maga a' convent ujabb hatá-
rozat által önmunkáját megsemmisítette. Emlékezünk még, 
milly fájdalmas érzelemmel mentünk keresztül azon elha-
g y o t t intézetek' csendes termein, mellyeket azelőtt élénk 
és szorgalmas ifjúság látogatott. (Helyeslés.) Meg van mu-
tatva, hogy az ész' emancipatiójának rendszere , melly tíz 
évig foglalta el egyedül a' tért , mitsem hozott elő. Egy 
kitűnő férfiú, kinek nagyszerű szavát ki sem f ledé még 
el , néhány sorokat i r t , mellyeket engedelmökkel felolva-
sok : ,Ideje, irá Portalis ur, már egyszer komoly oktatást 
adni : oktatás nélkül nincs nevelés ; nevelés nélkül nincs 
erkölcsiség. Tíz év óta olly oktatást nyernek a' gyermekek, 
hogy semmi fogalmuk sincs az igazról és igaztalanról. In -
nen a' leggyászosabb visszaélések. Ha összehasonlítjuk az 
oktatást azzal , a' millyennek kellene lennie, sírnunk kell 
a' jövő nemzedékeket fenyegető sors fölött.' A' concorda-
tum visszaállította a' cultust. Ez az első consul és Jézus 
Krisztus' helyetnökének részéről bátorság' müve volt. (Meg-
indulás.) A' cultus' visszaállítása után szükséges volt ren-
dezni a' közoktatást. Mihelyt az I806-ki törvény által az 
egyetem megalapittatott, az azonnal a' szabad gondolkozók 
találkozási helye, 's keresztényiden tanoda lön. Napoleon 
látván mindjárt eleinte az egyetem' meddőségét, beakará 
hozni a' vallási elemet, 's hozzá csatolt egy hitszónokot. 
Ugy látszik előttem, hogy két tény uralkodik minden 
egyebeken. Az első az , hogy az egyetem nem volt egyéb 
mint Talleyrand, Condorcet, Danton és Robespierre' esz-
méinek életbeléptetése. (Ellenmondás a'baloldalon.) Royer-
Collard azt mondá 1817-ben : ,az egyetem a' forradalmi 
tanodák fölébe helyeztetett, hogy egyesítse eszméiket, 's 
egy egészet képezzen belölők.' A' második tény az , hogy 
Napoleon látván ezen skeptikus bölcsészeti tanoda'meddő-
ségét, életet akart beleönteni, csirát vetvén bele. 'S való-
ban különös látványul is szolgált a' világnak egy tanári 
testület tanok nélkül. íme, uraim, ezt láttam a' császárság' 
lyceumaiban, és a' restauratio' collegiumaiban ; 's ugyan 
ezt látom ma önök lyceumai- és collegiumaiban. (Helyes-
lés. Zaj a' baloldalon.) íme ez történik szükségképen még 
ma is a' dolgok' ereje által. (Félbeszakasztás.) Önök csu-
dálkoznak, hogy a' népben hiányzik a' kötelesség' érzete ; 
de birhatja-e azt hit nélkül? Ne kisértsék meg önök, a' 
vallást felelőssé tenni mindenért, a'mi történik. A'vallást az 
elnézi, tür i , de hogy megtisztelje, soha ! Mi az oka mind 
ezen bajoknak? Az egyetem, egyedül az egyetem, melly 
a' vallás' tagjainak együttmunkálását hivja fel, mert ezen 
együttmunkálás mellett terjesztheti csak kétesdi tanait, 's 
mert szüksége van a' vallás' czimerére, hogy a' család-
apák' bizodalmát megnyerhesse. Hogyan ! Negyven év óta 
birja az egyetem segédtársul a' hatalmat ; ő diadalmasko-
dik , 's még sem alapíthatott egy valódilag bölcsészeti 
collegiumot ! Miért van ez ? Ah ! hiszen mindnyájan 
tudják önök, hogy a' tiszta ész iránti tiszteletűk' da -
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czára, Francziaország nincs önök' képmására alkotva, 
mert a' vallás, melly gyakran távol van az erkölcsök-
től a' jellemek' gyengesége vagy politikai elsodrások 
miatt , a' szivek' mélyében él ; mert sz. Lajos' hite min-
dig kering a' francziák' lelkében! (Jobboldalon: Nagyon 
jé, nagyon j<5 ! Baloldalon nevetés.) Azon collegium, melly-
nek homlokzatán ezen fölirat állna : „itt nem taníttatik a' 
vallás," elpusztult collegium lenne. (Megindulás) Nem 
uraim, nem a' vallásnak van szüksége önökre, hogy tanít-
son, önöknek van szükségük a' vallásra. Ezen szövetség 
nem a' vallás, hanem önök' kedveért inditványoztatott ; 
nem a' vallás terjesztette elő e' törvényt, 's történjék bármi 
is, felelőssége mentve van. De azt fogják talán kérdezni, 
valljon ezen megjegyzések után a' törvény ellen szavazok-
e ? Engedjék meg, uraim, emlékezetbe hozni, hogy itt sze-
rencsém van kettős jellemet képviselni; alkalmam leend 
még kimondanom, mit gondolok e' törvényről, mint politi-
kus. Önök megengedték ma, hogy a' vallási érdek' nevé-
ben szóljak. Önök tehát azt kérdik, valljon elfogadom-e a' 
javaslatot a' vallás' érdekében ? Ha a' javaslat mint ked-
vezés nyujtatik nekünk, akkor visszavetem; ha mintáz 
önfeláldozás' alkalma terjesztetik előnkbe, elfogadom. 
(Nagyon jő ; nagyon jó !) Ez a' meggyőződésem. Uraim, 
elegendőleg gondoltam már meg, mit érnek a' vallásnak a' 
politika' kedvezései. Ments meg Isten, hogy a' bukott kor-
mányokat feddjem, 's főleg azt, mellyet minden tisztele-
temmel környezek. De el nem feledtem, hogy 1822-dik év 
óta 1828-ig a' papságra akarták ruházni az egyetemi ha-
talom' egy részét; ez kedvezésnek tekintetett. Azóta növe-
kedtek a' valláselleni szenvedélyek , 's végre oda jutot-
tunk, hogy ujabb akadályokkal akarják éreztetni ezen, a' 
vallásnak engedményezni szándokolt állítólagos kedvezé-
seket. Visszatérve a' kérdéses törvényre, kétségtelen hogy 
miután felügyclési tanácsokat akartak állítani a' közokta-
tásra nézve, teljesen igazságos volt, hogy a' papság is ve-
gyen azokban részt méltányos arány szerint. 'S épen ezen 
szükség nyugtalanít engemet. A' három vagy négy püspök, 
ülve a' felső tanácsban, más 24 tag között, mellyek' több-
sége nem osztja a' legbensőbb, legszentebb, leghajthatla-
nabb meggyőződéseket ; a' megyei püspök, koczkára téve 
szavazatát az akadémiai tanácsban, a' megye' kebelében, 
hol kell, hogy e' szavazatnak mindig megmásolhatlan be-
folyása legyen ; a' papság alkalmaztatva mint másodrendű 
kerék, 's azt hitetvén el a' hívekkel, jelenléte által, hogy 
papi rendszer van a' dologban, ezek nyugtalanítanak en-
gem. Ez nem kedvezés, hanem veszély, mellyen azonban 
az egyház diadalmaskodni tudand. — Ha már most azt 
mondanák : a' jelen körülmények nem engedtek más rend- ' 
szert választani ; mi megismerjük, hogy ez nem a' vallás 
hanem a' politika' munkája, 's kérjük hogy a' vallás segít-
sen bennünket, a' társaság' érdekének 's a' hon' üdvének 
nevében : akkor aztmondandjuk : A'kereszténység az önfel-
áldozások'nagy tanodája, nemcsak szolgái-és barátai-, ha-
nem elleneire nézve is. Ha valamelly nép azt mondja az 
egyháznak : jöjj, szükségünk van reád ; te jót tehetsz ve-
lem. Az egyház nem visgálja, valljon háramlik-e reá, szol-
gáira vagy gyermekeire tisztelet, kedvezés, hatalom; ő 
ezen egyszerű szót mondja : hivnak, hogy jót tegyek, én me-
gyek. (Ilosszu tapsok.) Önök azt mondják, hogy a' javas-
lott rendszerrel, ha elfogadjuk és együttmunkálunk, jót 
teendünk a' honnal, nyugalma-, biztossága-, jóllétére néz-
ve : mi hiszünk önöknek, mert hitelességök kétségtelen ; és 
egy férfiú, kinek nagyeszüségét csudáltuk, kinek jellemét 
szerettük, Falloux ur, szinte ezt mondá. Más kitűnő fér-
fiak, régi barátaink, ugyanezt mondják. E' helyzetben, 

csak ezt válaszolhatjuk : készek vagyunk jót tenni. (Viha-
ros félbeszakasztás baloldalon.) De még egyszer ismétlem, 
ne mondják önök, hogy mi kívántuk e' vegyes helyzetet ; 
hogy kedvezést mutattak irántunk. Önök emlékeznek ama' 
fiatal pásztorra, ki hona' óriás ellenségével megütközendő, 
mondá, hogy ő elsőbbséget ad mezei fegyvercinek a_' király' 
fegyverei fölött. Az egyház is mindig igy van. Ö szent 
pásztori botjával, és szabadon gyakorlott erkölcsi tekin-
télyével él. (Megindulás.) Azonban a' kérdés' fontossága, 
ós személyes helyzetem' komolysága miatt el nem hagyha-
tom e' szószéket némi fentartások nélkül. Először ugyanis 
fentartom magamnak, hogy a' törvényben meg fognak ma-
radni némclly bizottmányilag elfogadott rendelkezések, 
mellyeket elkerülhetlenekül tartok a' vallás' szabadságára. 
Másodszor : hogy a' tani határozatok, mint például a' tan-
könyvek' megállapítása, ha világi bizottmányok által, a' 
püspökség' képviselete mellett is, hozatnának, ne köthes-
sék a' püspökök, mint lelkipásztorok' lelkismeretét, 's ne 
gátolhassák tanításukat. Harmadszor : hogy ez uj ösvény, 
mellyre lépünk, 's hogy előre ki nem számithatjuk minden 
eredményeit ; ha tehát a' tapasztalás azt mutatná, hogy 
ezen eredmények gyászosok a' hitre nézve, szabad legyen 
a' püspököknek e' törvénytől elállni. *) (Helyeslés.) 

(Rövid közlés.) Thiers' beszéde után a' voks' kimene-
tele iránt többé kétség nem mutatkozott. Mindenki nyug-
talansággal várta a' viták' befejezését. Az ügy el volt 
döntve. A' többség soha sem találtatott még olly compact-
nak. 642 voksoló közül 455-en szavaztak Falloux'törvény-
javaslatának első fölolvastatása mellett, 's 187-en ellene. 
Montalembert nem tette meg jelenleg azon hatást , mellyet 
más illy alkalmakkor eszközölni szokott. Nem csuda e'tárgy-
ról már igen sokszor beszélt. 

— Az éjféli mise szent Magdolna' templomában nagy 
pompa- és fénynyel mondatott el. A' templom' tág öle fél-
tizenkettő óta áhitatteljes néptömeggel telt meg. Azon pil-
lanatban, mellyben az óra éjfélt ütött, a' vallásos isteni 
tisztelet a' szokásos szertartások szerint megkezdetett. Az 
orgona' magasztos hangjai, az ajtatos szivek' föllengző éne-
kei a' templom' boltozata alatt ég felé emelkedtek. A' há-
rom egymást követő mise elvégeztetett. Egy megható szó-
noklat után, mellyet szent Magdolna' templomának lel-
késze tartott, az Oltári-szentség osztatott ki. Hat pap nyúj-
totta a' szeretet' kenyerét, és közel három negyedóra hosz-
száig tolongtak a' hivek az Urnák asztalához. Minden ál-
lapotú, korú és sorsú emberek egyesültek e' szent köteles-
ség' teljesítésére: kézművesek, népképviselők, házi urak 
szolgáikkal ugyanegy időben vették magokhoz Jézus Krisz-
tus ' szent testét ; gyermekek aggastyánvok közé keverve a' 
religio' áldása alatt ugyanegy oltár' zsámolyánál találkoz-
tak össze. 

*) Erre ugy sem k ö t e l e z v é k . F a l l o u x ' l ö r v é n y j a v a s l a t a biztosítja 
a' családok , testületek és egyház ' jogait a> oktatásra n é z v e , 
's e' mellett az álladalini oktatást is mindezen e lemek' b e f o -
lyása é s őrködése alá he lyez i . Bármilly pillanatban van é s 
l esz valamel ly c sa lád - , tes tü le t - vagy egyháznak ki fogása az 
álladalmi oktatás é s neve lés ellen : azonnal v isszaléphet , i n -
tézetet állithat, gyermeke i t saját e lvei szerint neve l t e the t i ; 
mit az ál ladalom erre n é z v e magának föntartott, az a' l eg fe l -
sőbb , egyedül csak a' tanári k é p e s s é g é s közerkölcs i ség ' 
tekintetéből g y a k o i l a n d ó f e l ü g y e l é s . Nagy siker már az is , 
ha az egyetem'oktaiás i ej iyedárusága megtöret ik. Az e g y h á z 
e' törvényjavas la t által, e g y r é s z r ő l semmit sem veszt abból , 
mivel az előtt birt: másrészt pedig sok uj jogokat nyer , é g 

sok régi bi l incsektől szabadul meg . Szerk. 



I l l 
— A' choierai árvák' különös osztályát segítendő 

jótékony egylet alakult Paris városának első kerüle-
tében. Neve : , A' choierai árvák fölött őrködő és atyáskodó 
egylet.' Élén néhány tiszteletben álló férfiú á l l , és a' ft. 
párisi érsek, ki a' jótékonyság' minden cselekedeteit buzdí-
tani, feladatául tűzte ki magának, ezen egylet' tiszteletbeli 
elnökségét elfogadta. Ezen egylet' czélja fölséges; a' gon-
doskodása alá fogadott gyermekeket földmivelőkké képez-
teti ; ennél fogva csak olly gyermekeknek van szentelve, 
kik már egy kissé megnőttek. Ezen egyletet nem kell ösz-
szekeverni azzal, melly ,A' choierai árvákon segitő egylet' 
neve alatt már előbb ft. Quélen párisi érsek által alapít-
tatott, és ez évben a' mostan kormányzó érsek által ismét 
megujittatott. Ez a' megyei főnök' elnöklete alatt alakított 
választmány által igazgattatva, annyi minden korú és nemű 
gyermeket fogad föl, mennyit pénzforrásai felfogadni meg-
engednek. Ez évben 1100 folyamodó közül 400-at fogad-
hatott föl. 

L y o n . Parisból jövő 's a' Propagandához Romába 
utazó Oregon' Wancower nevű szigetének püspöke, ft. 
Demers ur dec. utolsó napjaiban érkezett hozzánk. Még 
tán emlékezni fogunk, hogy Demers volt az, ki több mint 
tiz év előtt Blanchet úrral, jelenleg Oregon-City'érsekével, 
küldetett e' rengeteg vidékre, és miután e' két buzgó apos-
tol déli Amerikának roppant szárazföldét szörnyű veszé-
lyek közt beutazták, ők valának az elsők, kik a' világ' e' 
részének vad lakosai közt a' keresztény hitet megalapítot-
ták. Ismerjük az általok aratott sikert, és a' polgáriasulás-
nak ez időtől számítandó előhaladását. Demers püspök a' 
nagy papnöveldében szállott meg. A' főpap Canadából va-
ló, igy tehát származására nézve franczia, 's életének leg-
jobb korában van. Megyéjét, melly talán legszegényebb az 
egész világon, majdnem csupa vademberek alkotják, kik 
közül némellyek emberfalók ; föladata az, hogy ezeket is a' 
hit- és társadalmi életnek megnyerje. Ezen kivül nincs 
Demers püspöknek papsága, ninca temploma, nincs kápol-
nája, nincs iskolája, sőt még lakása sem. Ugyancsak sz. Ire-
naeus nevű papnöveldénkben tartózkodott ft. Timon ur, 
Buffalo' (egyesült államok) püspöke i s , ki roppant, egy 
milliónál több lakost magában foglaló megyéjében, 70,000-
nél több, minden nemzetbeli, de leginkább szegény katho-
likust számlál. — Ez év' utolsó hetén körünkben tisztel-
tük ft. Hassun ura t , a' konstantinápolyi kath. örmények" 
prímását, és kevés nappal ez előtt ft. Valerga urat, Je ru-
zsálem' latin szertartású patriarcháját. Mindezen kitűnő fő-
papok vagy ő szentségétől jönnek, vagy pedig hozzá utaz-
nak. Mindnyájan ösztönözve érzik magokat, a' keresztény-
ség' tiszteletreméltó fejedelmének kifejezni benső részvétü-
ket az ő szerencsétlenségét, és csudálatukat az ő erényeit 
illetőleg, és ugy gondolkodnak, hogy a' szentséges atyának 
áldása annál l'oganatosb lesz Istennél, minthogy az a' há-
borúságok által megedzett lélekből fakad. 

Vegyesek. 
Ó szentsége IX. Pius, a' porticii palotában f. h. 

7-kén tartott titkos consistoriumban, mélt. Earner Antal 
kegy. kinevezett győri, és Ranolder János kegy. kineve-
zett veszprimi püspököt praeconisálni méltóztatott. 

A' szentséges atya mult évi dec. 8-áról minden olasz 
püspökökhöz egy köriratot intézett, mellyben őket hathatósan 
felhívja, hogy a' socialismus és communismus, és az ezzel 
összefüggő protestáns propaganda' törekvéseinek teljes 

erejökből álljanak ellen. Mi e' nevezetes pápai okiratot ed-
digelé nem közöltük, mivel azt eredetiben kívánjuk adni, 
's külföldi lapjainkkal még mindig olly rendetlenségben va-
gyunk, hogy a' körirat' vége meg van ugyan, de eleje és 
közepe még mindig hiányzik. 

A' dicséretesen ismert ,Katholik' czimü egyházi fo-
lyóirat R i f f e l Gáspár és S a u s e n Ferencz' lemondá-
sával, Dr. H e i n r i c h és M o n f a n g urakban uj szer-
kesztőket nyert , 's negyedrét helyett nyolezadrétben, 's 
nem is egyes számokban, hanem f é l h a v i füzetekben, mint 
a' ,Historisch-Politische Blätter' jelenik meg. 

A' bécsi katholikus központi egylet' (Centraiverein) 
elnöke Schwarz ur , a' másodelnök néhány választmányi 
tagokkal együtt, januar' 14-én a' bécsi herczegérsekhez j á -
rult, 's neki az egylet' megváltoztatott szabályait azon ké-
réssel nyujtá át, hogy azokat áttekinteni, 's a' netán szük-
ségeseknek látszó javításokat, a' választmány közrehatá-
sával eszközölni méltóztassék. O herczegsége biztosította 
az egyletet, hogy arra, mint a' melly az egyház' jövőjére 
olly nagy befolyást igér, folytonos figyelmet, és gondot for-
ditand, 's észrevételeit is rövid időn közlendi. Válaszában 
különös nyomatékkal szólt az egylet' hatáskörének meg-
szabásáról ; kijelentvén meggyőződését, miszerint az egy-
let' iránti ingadozása is onnét származott, mert tulajdon-
képeni czéljához, mi a' hit' fölélesztésébcn, az erkölcsi-
ség' gyarapításában, a' megtámadások' rendreutasitásában, 
jótékonyságban 'stb. áll, nem elég határozottsággal ragasz-
kodott. 

A' linczi püspökhivatal megkereste az ottani község-
tanácsot, lenne a' színházra szigorú fölügyelcttel, 's olly 
botrányos színdarabokat, minő a' „Mönch und Soldat" 
czimü, adatni ne engedjen. Az érdemes Geineinderatli azon-
ban az emiitett darabot botrányosnak, és eltiltandónak nem 
találta; és ezt szótöbbséggel! — E' színdarab már a' 
pesti n é m e t színpadon is megfordult. 

A' mainzi lapok megerősítve közlik azon hirt, hogy ő 
szentsége a' mult évben mainzi püspökül választott gies-
seni tanár, Schmidt urnák, ebbeli méltóságábani megerő-
sítését határozottan megtagadta légyen. — 

A' szászországi német katholikusok' ismeretes vezére, 
Bauer Edvin Dr. ur visszavette tanitmányát, mellyben 
Krisztus'istenségét tagadta; és Dr. Ilarlesz'jelenlétében 
kijelenté, hogy az evangelica confessiora át tér; minek kö-
vetkeztében a' zwickaui gymnasiumhoz tanárul nevezte-
tett. 

A' krakkói polgárság petitiot intézett ő fölségéhez a' 
zsidók'emancipatioja ellen; mellyben azt iparkodik bebi-
zonyítani, hogy a' zsidók, ha a' keresztényekkel teljes jog-
egyenlőséget nyernek, rövid időn az álladalmat és országot 
egészen hatalmukba keritendik, 's igy nem csak az iparos 
keresztényeknek, hanem a' keresztény miveltség- és er-
kölcsösségnek is romlását okozandják. 

Döllinger mult év' dec. 25-én helyeztetett vissza 
tanári székébe. 

L o n d o n . Nehéz képzelnünk a' katholicismus' elő-
haladását Angolhon' fővárosában. London' külvárosai- és 
környékében tiz év előtt épült és akkor igen is terjedelmes 
kápolnák, elégtelenek magokba fogadni az ajtatoskodo hí-
veket, kiknek száma naponkint növekedik. Mindenütt szük-
ségessé vált a' kápolnákat templomokkal cserélni föl, mely-
lyeknek nagyszerűsége az ujan megtértek' hitét és szerete-
téthirdeti. Tudva, hogy milly csekély a' gazdag kath. csalá-
dok' száma Angolhonban, csudálkoznunk kell, midőn mintegy 
varázsvessző által látjuk fölemelkedni a 'városok- és fal-
vakban a' religio' emlékmüveit, mellyek izlésök és épité-
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szetök' gazdagsága által az anglicanismus' legszebb tem-
plomaival vetélkednek. 

Az , 0 e s t err . V o l k s f r e u n d ' ez idei első számá-
ban egy legközelebbről Poroszországra vonatkozó jóslatot 
é r in t , ' s abból különösen azon verseket közli, mellyek 
egyenesen a' mostani porosz királyt illetik, azon magyará-
zat' kivonatával együtt, mellyel e' jóslatot Dr. Meinhold, 
hires protestáns iró, Leipzigban 1849-ben Fritsehe-nél 
megjelent munkájában, fejtegeti. Nem lesz talán e' lapok' 
olvasóinak érdektelen, ha a' dr. ur' fejtegetéséből valamit 
közlünk. Herman apát még 1234 év körül megjősolá, 
milly sorsa leend a' le h n i n i kolostornak, 's a 'mark-
brandenburgi (a' mostani porosz állam' központja) kor-
mányzónak. A' történetbuvárok, 's köztük különösen dr. 
Meinhold' nyilatkozata szerint, eme' jóslat' korábbi időkre 
vonatkozó kijelentései egy betűig beteljesedtek. Im szabad 
fordításban' ezek azon versek, mellyek Brandenburg' mos-
tani kormányzójára, IV. Frigyes Vilmosra, egyúttal Német-
ország' egységére, 's a' kath. egyházra vonatkoznak : 

, V é g r e e' törzs ' utolsója v ise lendi a' kormánypálczát , 
Izrael i szonyú halállal bünhesz tendö zavart okozand , 
E s a ' n y á j v i s szanyerendi pász torát , é s Németország királyát . 
Mark elfelejtendi minden s z e n v e d é s e i t , 
Lehnin és Chorin újra fö lépülnek , 

'S a' papság régi f é n y é b e n f o g d i sz len i . ' 

Az első verset némellyek oda magyarázzák, hogy a' porosz 
uralkodó házból IV. Frigyes Vilmos lesz az utolsó király. 
Mások, köztök Meinhold is azt mondják: IV. Frigyes Vil-
mos Poroszországnak utolsó p r o t e s t á n s k i r á l y a 
l e s z , mert a' próféta' igéi szerint Mark 10 protestáns 
uralkodó alatt szenved. Mellyik igaz ezen két fejtemény 
közül, vagy talán mind a' kettő igaz-e, a' jövő fogja meg-
mutatni. A' második vers által mindenesetre nagy kata-
strophe látszik jövendőltetni. A' magyarázók' nagyobb ré-
sze szerint e' szavakkal egy, Poroszországban nem sokára 
kiütendő forradalom jósoltatik, mellyet demokraták és zsi-
dók (Izrael) fognának támasztani. E'forradalom aztán rom-
bolásai által a' kedélyek' olly átalakulását eredményezen-
dené, hogy a' népek a' kath. kereszténységben keressenek 
vigaszt, szabadulást és megnyugvást ; ép azért a' követ-
kező versben mondja a' próféta, hogy a' pásztor vissza-
nyerendi nyáját, Németország meg királyát. Dr. Meinhold, 
e' hires protestáns iró, azt mondja : a' szavak' elhelyezé-
séből világos, hogy a' katholicismusra térés előbb fog meg-
történni, és azután nyer Németország' királyt. Ugyan ő igy 
folytatja tovább elmélkedését, 's protestáns rokonihoz 
irányzott fölhívását : „hogy itt a' ,pásztor' alatt nem mást 
kell érteni, mint a' P á p á t , az a' jóslat' egész szövegéből, 
's abból is kitetszik, hogy az ősz szerzetes a' kolostor' föl-
épüléséről, 's a' papság' hajdani fényének visszatéréséről 
szól. Ez azonban egy, a' n a g y L á t h a t a t l a n ' székéből 
intézendett merész fogás, a' Gagner-féle ismeretes fo-
gásnál ezerszerte merészebb fogás nélkül nem történ-
hetik, miként ezt Holzhauser' szavai is erősitik. Az emberi 
lomhaság szintolly ellentörekvéses, mint az emberi tekin-
tetek, és főkép a' szokások. Sokan könnyebben birnak 
szabadulni meggyökerezett hibáiktól, mint meggyökerezett 
eszméiktől, bármilly fölületesek és nyomorultak is legye-
nek azok ; 's nem egy falusi pap (prot.), ki egy nyomorú-
ságos hivatali irnok előtt földig meghajol, 's mély alá-
zatossággal lesi parancsait, azt hiszi, rögtön a' guta ütné 
meg, ha még egyszer a' pápa' szellemi zsarnoksága alá 
kellene jutnia. Sőt nem csak a' falusiak, hanem a' prot. 

papságnak legnagyobb tömege is, ezt hiszi szinte ez óráig !" 
Igen, de ha a' porosz állam' minden óracsinálói, három-
száz éven keresztül nemzedékről nemzedékre, félbeszaki-
tatlan 's kifáradhatlan egymásutánban megkísértették vol-
na az aranycsinálást, 's e'kísérlet egyátalán nem sikerülne, 
nem lenne-e okosság abba hagyni az egészet ? És íme ép 
igy vannak a' mi theologusaink (prot.) ; háromszáz év óta 
szakadatlan, és kifáradhatlan egymásutánban keresik a'tisz-
ta tanitmány' aranyát ; mit azonban ép' olly kevese talál-
tak föl, mint nem a' tiszta alkotmány' aranyát. De mindez 
nem teszi okosabbakká őket, hanem ha én vagy más a' 
közelebb megtartandó generalis synoduson illykép' szóla-
nék : „Uraim, nézzék csak miképen a' világ' legpraktiku-
sabb népe az angol, a' dissenterek' örökös szaporodásába 
belefáradva, a' puseysmusban az ős egyházhozi átmenetelt 
keresi, átlátva, hogy a' protestáns olvasztó kemenczéből, 
az ő hierarchiájuk' daczára sem csöpög arany. Uraim, ve-
gyék fontolóra e' népnek, még jobb, vegyék fontolóra egy 
Leibnicz-, Müller János-, egy Napoleonnak 's más nagy férfi-
aknak, a' kath. egyházra vonatkozó nézeteiket ; — szi-
vünkre tévén kezünket valljuk meg, hogy igaza volt Gre-
goire püspöknek, midőn azt monda : ,a' protestantismus 
többé soha sem leend az, a' mi azelőtt volt ; de az sem 
marad, a' mi most; egy ellenállhatlan ösztön végéhez ra-
gadja azt.' Határozzanak elvégre uraim, 'sne fáraszszanak 
továbbá is azzal, hogy a' tiszta tanitmány' vérét a' danai-
dák' rostájával méregessük! Ha mondom én vagy más 
igy szólnánk ama' tudós urakhoz : fogadok, olly roppant 
zajt ütnének, mintha ég és föld leszakadni készülnének, 's 
ugyancsak sietnünk kellene, hogy ép fülekkel kimenekül-
jünk a' teremből." És miután, folytatja Mèin-

hold, azt a' mit a' rábeszélés, bárminő legyen az, kiesz-
közleni nem bir, t. i. a' tömeges visszatérést az ősegyház-
b a , a' fegyver sem képes kieszközleni : kell hogy valami 
igen rendkivüli történjék." Legyünk— folytatja az érintett 
lap, a' közel jövőben nagyszerű eseményekre elkészülve ; 
ezek megtanitandnak bennünket, hogy a' valódi javakat, 
mellyek után az emberiség törekszik, egyedül csak a' ke-
reszténység, csak Krisztus által lehet elnyerni. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' Haynaualapra: Vikolinszky János 1 frt 50 kr t ; 
főt. Cherrier Miklós posonyi kanonok 15 f r t ; a ' tarnowi 
kárvallottaknak ugyanaz 15 frtot p. p. 

A' tarnowi kárvallottaknak; nm. Nádasdy Ferencz 
kalocsai érsek 100 frtot p. p. Ugyanazoknak Kőváry J á n o 3 
tari plébános 2 ; valamint a' Haynau-alapra szinte 2 frtot p. p, 

A' , F i g y e l m e z ő ' előfizetőihez. 
Azon kedvező körülménynél fogva, hogy ittmaradá-

som hosszasabb ideig meg van engedve, ezennel tisztelettel 
értesítem t. cz. előfizetőimet, miszerint a' visszafizetés' dol-
gát már magam kezelem, és a' mint e' lapok folyó hó' 15-
diki számában is hirdettem, minden előfizetőnek egyenes 
kívánságára, a' szerkesztői vagy postai nyugtatvány' elő-
mutatására, vagy ezek' híjában egy puszta megkeresés'kö-
vetkezésében is, jövő február' 15-ig kész vagyok az előfi-
zetési dijnak 1 fr. 30 kr. levonásával visszaszolgáltatására, 
vagy azzal a' kivánt mód szerinti rendelkezésre, kijelent-
vén egyszersmind, hogy csupán postahivatali reclamatiókat 
tekintetbe venni nem fogok. V i d a K á r o l y . 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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T Á R T A L O M : A' régi classicus irók a' gymnasialis iskolákban. — Nyilt levelezés. IV. — Egyházi tudósítások. 

A ' r é g i c la s s i cus irók a' gymnas ia l i s iskolákban. 

A' classicusok és a' sz. a tyák' i ratairól nálunk is 
történt nyilatkozások, hiszszük, szomorúsággal ve-
gyes örömmel töltötték el többek' szivét : örömmel, 
hogy a' sz. atyák' iratai tanodáinkba behozatni a jánl -
t a t n a k , mellyeket eddig kellő méltánylás' hiányából 
onnan kifelejtettünk ; do szomorúsággal is, mert sokan 
túlmagyarázván a' Religioban (36. sz.) olvasottakat, 
a ' pogány classicusokat a ' tanodákból egyoldalulag k i -
küszöböltetni óha j t j ák , mi a' classicusokróli fölfogá-
sunkkal , az eddig lefolyt ker. századok' történetével, 
's tán önmagunk tapasztalása- 's javával merőben el-
lenkezni látszik. *) Miért is tétova nélkül ide ír juk a' 
legbensőbb meggyőződésünkből folyó vallomásunkat : 
mi az utóbbiaknak tovább is az i f jak ' kezébeni szük-
séges megtar tását ; 's az elsőknek az egyház iránti 
kegyelet 's lelkünk' java sürgette behozatalát kérve 
kívánjuk : nem látván által — a' kath. egyház' szelle-
métől lelkesült tanítók' vezetése mellett — az alig pó-
tolható pogány irók' akár erkölcsi, akár politikai ve-

*) A' pesti közpapneveldében előadásokat tartó tudós 
püspök' véleményének világos kimutatása végett, 
ideírjuk az érdeklett előadásból e' tárgyra vonatkozó 
szöveget, mellyből kitűnjék, miszerint az előadó püs-
pök ur csak azon egyoldalúság ellen kel ki, és joggal, 
melly szerint gymnasialis rendszerünkből a' keresz-
tény elem tökéletesen kifelejtetett, 's a' görög és ro-
mai classicusok' egyedüli érdembevételével a' keresz-
tény literatura feledékenységbe, ne mondjam, megve-
tésbe jött, a' nevendékek az azon Írókban magas mi-
veltségi polczon mutatkozó emberi ész' bálványozá-
sára, nagy kárával a' keresztény philosophiának, ra-
gadtattak, 's igy általuk pogány gondolkozási szel-
lemmel töltettek meg. íme a' szöveg : „Cur a scholis 
nostris humanioribus ecclesiasticorum auctorum scrip-
ta neglecta, vei plane contempta cernimus ? Cur non 
Minutii Felicis, Sulpitii Severi et Lactantii purus et 
elegáns sermo resonat in scholis nostris ? Quid pecca-

/ . Félév. 

szélyes voltukat. Ugyanis a' classicus irók majd áta-
lában conservativ szellemű statusférfiak voltak, kik, 
mint nálunk rövid kivonatokban kezeltet tek, if jaink' 
keblét föl nem dúlhatták, ha nem is említjük, hogy a' 
gyakran hangoztatott kiküszöböltetése a' latinságnak, 
épen nem volt alkalmas a' tanulókat túlságos elősze-
retetre vezetni a' classicusok iránt. És vegyük csak 
kezünkhez Cicero, L iv ius , Tac i tus , Vi rg i l , Horátz ' 
'stm. i rományai t , 's magunk korát lelendjük bennök 
ecsetelve u g y , mint azt jobb érzelmeink néha tenni 
kívánnák. Már pedig a' mondott Írókból szemelték ki 
többnyire az üdvesen féltékeny jezuiták ama'helyeket , 
mellyek mostanig a' tanuló ifjúság' kezén forognak, 
tisztázottan minden erkölcs- 's a' természeti jó haj la-
mokat rontó czikkektől , sőt illyen egyes szavaktól is. 
Nem tagadjuk, hogy még ezen kivonatokban is, p. Ne-
p o s - , Svetonius- 's Ciceróban is ollyan helyek talál-
tatnak, mellyek az imént folyó időkben i f j a inka t , illő 
értelmezés' hiányában , szomorú rajoskodásra ingerel-
hetik, kellemetlen külfelszólalást okozhatnak, 's mely-
lyeket azért az óvatos tanitó mellőzend ; az is igaz, 
hogy az ó ('s uj) pogányoknál divatos 's megrögzött 
nézet szerint : status és vallás, haza és egyéniség ugy 

vere Aurelius, Prudentius, Paulinus, Nolanus, Sedu-
lius aliique ornatissimi poetae christiani, ut magi-
stri" (inkább a' rendszer' alkotói) „his uti exemplis 
detrectarent ? Cur s. Cypriani doctissimas una ac 
pietate plenissimas lucubrationes, cur Hyeronimi ex-
cultissimas et praeceptis honestae vitae refertissimas 
epistolas juventuti legendás non tradunt ipsi viri ec-
clesiastici, quibus illius commissa est institutio ? Eccur 
non possent elegantissimae et disertissimae orationes 
s. Ambrosii, s. Augustini, s. Hilarii Chrysologi, aut 
graecae s. Gregorii Nazianzeni p e n e s C i c e r o n i s 
f o r e n s e m e l o q u e n t i a m juvenum instruere mores, 
animosque ad fidei et pietatis amorern, ad sanctorum 
admirationem excitare ? . . . . Haec secum túlit pro-
fanus seculi nostri spiritus, ut a scholis nostris lati-
nis arceretur, quidquid christianum est etc. . . 

Szerk. 
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egybeforrnak, hogy a' ker. vallás sürgette személyes 
jogoknak semmi nyoma; — de ha illy classicus szel-
lemben értelmeznék a' pogány írót, valljon nem saj-
nálnók-e az illyen keresztény tanodát ? nem volna-e 
ez' elnevezés kincsünkkeli vétkes pazarlás ? Hol a' 
szép tudomány olly távol megváltatlanul tenyészik, ott 
felejtették, hogy a' mi a 'pogányoknál jó, a z a 'mienk; 
ott a' sz. atyák' legszivrehatóbb 's legdöntőbb helyei 
csak ugy nem fogják a' kivánt sikert előidézni, mint 
a' még olly gyakori, de illő lelkesedés nélkül, kegysze-
rekkeli élés nem, a' hithideg embernél. A' classicusok-
ban is csak u g y , mint az egész világban, a' természe-
tesen jó és szép, de a' bün miatt vészthozó földi és 
szellemi termény, megváltásra várakozik a' szellem ál-
tal — Krisztusban. Ne gondolja azonban senki, hogy 
mivel a ' classicusok nem katholikus, azért tehát már 
antikath. szellemben olvastattak 's érteimeztettek lé-
gyen : hisz ez a' mélyebbre ható fölfogást 's feszült 
búvárkodást tételezi fö l , mit azonban a' latin nyelv' 
eddigi pangása , 's a' sz. atyáknak szintúgy, mint a' 
latin classicusok' mellőzése mellett, bebizonyítani nem 
lehet. IIa tehát megengedjük, sőt magunk is állítjuk, 
hogy az ifjúság' nagy részét pogány szellem hatá ál-
tal : ennek bibéjét máshol véljük rejleni , 's e' felőli 
szerény véleményünket ezen sorok' végére halasztjuk. 

De fel téve, hogy a' sz. atyák kizárólag adatná-
nak az ifjúság' kezébe, — ezek is szükségképen von-
nák utánuk a' classicusok' olvasását. Mert azon dicsé-
ret, mellyel a' classicusokban jár tas elődeiket 's társai-
kat magasztal ják, 's másoknál is különösen i f jaknál 
sürgetik (SS. Greg. Nyss. de vita Moysis T. l . p . 2 0 0 . 
August, de doctr. ehr. 1. II . n. 6 0 . — Chrysost. de Sa-
cerd. I. — Basil. T. I. hom. 24.) , ellenállhatlan csáb-
bal vonzaná a' jelesebb lelkeket a' nekik megtagadtak 
fe lé ; nem is emlitve a z t , hogy elleneink hivatva érez-
nék magokat, egyházunk' gyaláztatásán kivül, i f ja ink-
nak az ollyan munkák' kézbesitésére, mellyek vezető 
nélkül a' legnagyobb lelki pusztításokat teremnék. 
Millyen érzelem fogná el az i f jú ' szivét, ha ellenünk 
p. sz. Gergelyt (1. 5. in 1. Reg. c. 13 . ) felütve, ott ol-
vastatná vele : „Maligni spiritus a' nonnullorum cor-
dibus discendi desiderium tollunt, ut et saecularia ne-
sciant, et ad sublimitatem spiritualiuin non pertingant. 
Aperte quidem daemones sciunt , quia dum saeculari-
bus Uteris instrui inur , in spiritualibus adiuvamur." 
Vagy sz. Ágostont (de Civ. D e i , 1. 18 . c. 52 . ) : „An 
ipse (Julianus) non est Ecclesiam persecutus, qui 
Christianos liberales disciplinas docere ac discere ve-
tuit ?" — mellyekhez holta után Socrates szerint 
(1. 1. c. 15 . 16.) azonnal 's örömmel fogtak a' ker. 
i f j a k ! Es ezen szokáshoz tovább is ragaszkodott az 
egyház akkor is, midőn kebelében classicusokat pót-
lani vélt irók' bőségében volt, szükségelvén mindenütt 
a' studia liberaliakat mind a' sz. a tyák , mind a' sz.-

irás' helyes felfogására; de egyszersmind az idézett 
sz. atyák' intését is hangoztatva : ,Quantum satis est'. 
,Ne quid nimis' ! Innen magyarázható, hogy az ősko-
lostorokban a' sz.-atyák' iratai mellett , a' classicusok 
mint legnagyobb kincsek őriztettek , 's már akkor 
jegyzetekkél ellátva az if jak ' kezébe adattak, valamint 
ezt sz. Beda, Anselm, Hrab. Mór, Alcuin és számtalan 
egyebek' iratai 's a' középkori zárdák' egész története 
hirdeti. Nem is túlzás Mabillon' (De studiis Monasti-
cis c. 1. 2 . 3.) bizonyítása, hogy a' középkor' rendes 
zárdái classicus miveltségnélkül fen sem is állhattak; 
's továbbá, hogy a' pogány írók' szorgalmas forgatása, 
nem csak nem ártott egyházias szellemüknek : hanem 
hogy az egyházban épen akkor tündököltek szent élet 
's külre üdves hatásuk á l ta l , midőn nálok a' classica 
literatura okszerűen miveltetett ; a' jobb szellem' ha-
nyatlásával pedig ez is kezük alatt nyomorúan el-
törpült. 

Következett egyházunkra a ' legszomorúbb idő, 
midőn különösen a' humanisták által (p. Hutten Ulrik, 
Erasmus, Buzer, Vizel 'stb.) a' 15-dik században szi-
tott szakadás azt felhivni látszék a' pogány irók' le-
tiltására, mit némellyek' nézete szerint tett is a' t r i -
ent! sz. zsinat ama' tiz szabályaiban de Libris prohib. 
reg. V I I . : ,Antiqui vero ab ethnicis conscripti propter 
sermonis elegantiam permittuntur ; nulla tarnen ratione 
pueris pvaelegendi erunt ' ; ha csak azt az előre bocsá-
tott : ,L ibr i , qui res lascivas seu obscoenas ex pro-
fesso tractant aut docent . . . omnino prohibentur1 ' , 's 
a' köv. reg. VII I . ,Libri, quorum principale argumen-
tum bonum est, expurgati concedi possint ' , 's az egész 
egyház' ellenkező gyakorlata , de különösen a' jezuita 
társulaté nem ellenzenék. Ugyanis sehol sem sürget-
tetett — a' sz. atyákat kizárólag — a' classica lite-
ratura ugy, mint épen a' jezuiták' iskoláiban mindjárt 
a' trid. zsinat után mind Romában , mind a' többi or-
szágok' gondjukra bízatott tanodáiban ; és ezen csak 
egyszer és sikertelenül megtámadtatott * ) , különben 
háboritlan rendszerökhez ragaszkodtak az 1 8 4 7 - i g 
fenálló freiburgi példányintézetben, 's mostanig a'bel-
giumi szabad kath. tanodáikban. Mondottuk k i z á r ó -
lag', mert a' Freiburgban előadatni szokott tanulmá-
nyok' jegyzéke szerint (1. Les Jésuites du Collége St. 
Michel. Lausanne , 1 8 3 4 , 5 9 — 7 0 . 1.) a 'negyedik 
nyelvt. osztályt kivéve, hol csak is az aranyszájú sz. 
János' Eutropiusérti beszéde említtetik, sehol és sem-

*) Ezt tevéka'H. p. Blätter 1843-ban (12. köt. 541 .'sk. 
1.), mint hisszük, a' legjobb szándokból, Ventura Jo-
akim' rábeszélésére , ki tizenöt évig volt jezuita tár-
sainak ekkép gondolt árthatni, minekutána politikába 
keverései miatt, rajta túladni kényszerültek. Ez az 
emiitett czikk- 's az ellentorlásnak : Karl, Soc. Jesu. 
Die alten und die neuen Schulen. Mainz, 1846 ; va-
lamint némelly' Romában történteknek veres fonala. 
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mi intézetükben a' sz. atyák' nyomára nem jöttünk, 
használaton kivül lévén a' hajdan can. sz. Jánostól 
szerkesztett ,Thesaurus Hieronymianus' is. Hogy ez 
igy van , arról mi 1847-ben szemtanuk voltunk az 
emiitett schweizi 's belga intézeteikben. Megvalljuk, 
ez fájt lelkünknek, mert régtől táplált reményünket 
meghiúsítva láttuk ott, hol azt az ,antiqua sapientia 
cum Religione' szövetségében kielégíthetni méltán 
hittük. De azért p. a' freiburgi 8 0 0 főnyi ifjúság 
mégis a' legjámborabb, szerény, szorgalmas és vigke-
délyü volt. Ezen lelkület'titka fölött csudálatunkat je-
lentvén, bevezettettünk az ifjúság' négyféle sz. társu-
latainak ugyanannyi kápolnájába, 's örömünk nagy 
volt hallani , mikép távol lévén a' tanítóktól minden 
utálatos szaglárkodás, e' társulatok' mindenike, az if-
jak választotta egy elnök 's két alelnök alatt, nálok a' 
leghathatósb 's meggyőződésük szerint egyedül üdves 
fék, mellynek az atyák csak főszálait tartják kezök-
ben, törhetlen szigorral rekesztvén az intézetből ki 
minden féketunt rontó fiat. Már az illyen vallásos 
nevelés, mellyet még az osztályok' gonddal kiszemelt 
könyvtáraik is elősegítettek, magától vezeti a' növen-
dékeket a' sz. atyák' irataihoz, valamint ennek kitűnő 
példáit Montalembert- 's O'Connellben l á t juk , melly 
utóbbiról tudva van, hogy neki sz. Ágoston 's arany-
szájú sz.-János voltak előpéldányai. Ugyanilly' 's 
hasonló sikerű sz. társulatokat találtunk a' löweni 
egyetemnél 's Belgium' többi intézeteiben is, de a' sz. 
atyák' munkáinak kivonatait itt sem — egyet kivé-
ve, 's ez a' mechelni ,Seminarium puerorum', hol több 
év óta, annak főigazgatója ft. Van-IIelmen, az i f jak-
kal szavaltatja el a' classikusok' jelesebb helyeit a' 
sz. atyákéval, a' világiak' nagy örömére és sokszor 
könyekben nyilatkozó épületére , kik különösen az 
épületes szónoklatok miatt ott számosan megjelenni 
szoktak. Sokak' felszólítása, mellyhez a' mi esedezé-
sünk is járult , elhatározá a'szintolly szerény mint tu-
dós férfit an thologiájának kiadására, mellyet mint e' 
nemben legjelesebbet bátorkodunk ajánlani, 's minél 
számosabb megrendelésére az illetőket kérten kérni. 
Czime ez : ,Flores e Patribus et Scriptoribus Eccle-
siae latinae selecti, ad usum juventutis Humaniorum 
literarum studiosae. Mechliniae. Ex typographeo Van 
Velsen-Van der Eist. 1 8 4 8 . XVIII . 3 7 9 . 1.' Ára 2 
ftr 3 0 kr. p. p. Gyűjtője valóban nagy avatottsággal 
szemelte ki a' szónoklatilag legszebb helyeket, mely-
lyeket annál liaszonvehetőbbekké teendő, a' szónok-
lattan' igényei szerint bő tárgyjegyzékkel 's jeles ész-
revételekkel (sajnos ! francziákkal) ellátott. Használa-
tából ki fog tűnni az is, hogy a' pogány archaeologiát 
a' sz. atyák, ker. apologeták 's vértanuk' életrajzainál 
nélkülözni nem, de igenis szivet 's lelket ébresztőleg 
használni lehet 's kell. Adj Isten ! hogy ezek mellett 
mindnyájan belássák a 'ker . régiségtan' szükségét, va-

lamint ez több franczia 's belga papneveldékben, Ou-
din' (Manuel d'Archaeologie chrétienne, religieuse, ci-
vil et militaire 3-e edit, approprié á la Belgique. Bru-
xelles, Wahlen. Eredeti kiadás : Paris, Lecoffre, 1845.) 
nyomain, néhány év óta előadatik. Végre , hogy az 
egész helyes összehangzásban legyen : óhajtjuk, hogy 
a' szónoklat- 's költészettan, az ,Anyai nyelv' tanrend-
szere' szerzőjének, az átalános elismerést nyert 's val-
lásos Girard' ,Préceptes de Rhetorique tirés des meil-
leurs auteurs anciens et moderns' szellemében átala-
kíttatnék; Feneion, Massillon, Bossuet-ből vett pél-
dák megtartatnának, vagy a' sz. atyákból pótoltat-
nának ; és a' ker. költőkből is illő gyűjtemény szer-
kesztetnék; akkor ideje leend az első gyűjtemény' 
társát ajánlani : ,Delectus ex operibus apologeticis 
Patrum latinorum. In usum scholarum Philosophiae. 
Mechliniae., 1848 . ' Ára 1 frt p. p. Nehogy azonban 
szemünkre vettessék , hogy a' kicsinyeket felejtjük, 
jobbnak nem tudtában ajánljuk az alsó négy nyelv-
tani osztálynak : Ventura , Joach., Bibliotheca parva, 
seu graviora et elegantiora opera vet. SS. lat. Eccl. 
Patrum ad usum juventutis christianarum literarum 
studiosae. Romae, ex officina xenodochii S. Mariae 
Angelorum, 1 8 3 9 . 8r. XVI. 3 4 4 . 1. Ára az eddig 
megjelent első kötetnek csak 1 fr t p. p., 's használa-
táról utmutatást ád az elősző, magában foglalván ez 
1. kötet sz. Jeromos' az ifjak' értelméhez mért kisebb 
munkáit 's leveleit a' négy alsó osztály, Helvidius és 
Vigilantius elleni iratait a' szónoklattanulók' számára. 

Ez ajánlatunk csekély tégla kiván lenni tá-
maszfalában sokat szenvedett egyházunknak, melly-
nek belcsarnokait kiüritni mindinkább törekszik a z u j 
pogányság' mételye, 's mellyben az ifjúságot is szen-
vedőnek vallottuk. Nézetünk szerint ennek nem a' 
hajdan nyereséggel mivelt classicusok voltak kovásza: 
hanem a' folyó század' nyilványos 's magán életé-
ben átalán kürtölt, 's a' tanodákban is nevelés- 's ta-
nitási alapelvül elfogadott üres, mert vallásnélküli 
eszme, melly mindnyájunkon zsarnokoskodik. Ugyan 
is nem az Isten' szerelmére, melly minket hit 's re-
mény által itt elégedettekké, ott fen örökké boldogok-
ká akar tenni, vagyis nem az élő gyakorlati vallásra 
fektettetett az egész ker. nevelési és tanitási épitmény : 
hanem inkább talán Quintilian 's Plinius Sen. (vagy 
is azon korú i rók, midőn az istenek' tekintélye náluk 
is le jár t , 's a' csupa ,honestum' ,honestas' maradt,) 
tanácsát követve, a' világ' kivánata szerint, a' ,becsü-
letre, becsületvágyhoz támasztatott az if jú élete, egész 
jövője ugy , mintha az emberi természet önzéstelen 's 
még romlatlan volna. Szerencsétlen ifjaink ezernél 
többször hallották a' ,becsüld magadat', a' ,becsületes 
ember légy' egyoldalú szavakat, 's ők ábrándképet 
csinálván magoknak, ainugyis elég nagy képzelő te-
hetséggel lévén megáldva, hiúság, dacz, kora férfias 
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modorban, az elöljárók' kevély mérlegezésében, fogal-
mukat haladó dolgokbai beleszólásban, torz érettség-
ben véltek találni becsületet; szóval a' kereszténység 
határozta, 's a' nevelés is részben szükségelte helyes 
becsületvágy helyett, nagyravágyó, hirszomjas lett. E n -
nek szomorú következménye lett a' tanodákban mind-
inkább szétporló, mert alapjában megingatott 's mér-
gezett erkölcs, fegyelem és szorgalom ; divatba jövő 
szemfényvesztés, az i f jak ' vigkedélye helyett föltű-
nő önző komorsága, 's a' tanodákat hagyottak' jellem-
telensége. Hiszen sokan közülök még az annyira-
mennyire féken tartatott iskolábai j á ra tukkor , sem 
birták vallásuk' erkölcsei tanát, p. az imádságról meg-
egyeztetni a' szállásukon, talán szüleiknél is ellen-
kező divattal ; a' tanitó iránti tiszteletet, a' papok' le-
szólásával; az egy igaz egyházróli hi tet , a' vallási 
közönyösséggel ; az iskolai becsületet, a' nyilványos 
becsülettel ; az önbecset a' jó lelkismeret' tanúságával; 
az öndicséretet az Isten' dicsőségével; 's Csak a' vi-
lághozi alkalmazkodás adta meg a' vélt főkincset ! 
Mi volt azért természetesb, mint hogy a' tanodát el-
hagyva, végkép a' korszellem- 's ennek változó elvei-
nek, a' nyilvános vélemény- 's ennek kedvencz hír-
lapjainak hatalmába estek, mivel igy , 's egyedül igy 
véltek becsületet, ezeknek megvetésével pedig gyalá-
zatot val lani , vagy legalább is semmibei számittatást 
tűrni. . . í m e , ez uton hozatott vissza a' régi szelle-
miebb pogányság, mellyben senki' tekintélye, tör té-
neti joga 'stb. meg nem fontol ta tván, az mit sem 
nyomott ; mert egyénisége az egyenlő minden- vagy 
semmiségben egyesnek számíttatván , a' sokaság-
ban elenyészett, boldog lévén csak az , ki hivtelen 
hirre ju tván, a' nagy tömegből kitűnt. Ezek' ellenében 
a' szabad önhatározat , lelkismeret- 's jellemrőli ke-
resztény fogalmak , ismeretlen 's gúnyolt potentiákká 
sülyedtek ; és a' pogány Seneca' tanácsa (de Ira 1. 3. 
c. 41. ) csak egy különcznek paradoxuma : ,Conscien-
tiae satisfiat; nil in famam laboremus; sequatur vei 
ma la , dum bene merentes. At vulgus animosa mira-
tur , et audaces in honore sunt : placidi pro inertibus 
habentur . . . Nihil habet in se utile teter ille et ho-
stilis affectus; at omnia e contrario mala , ferrum, 
ignes : pudore calcato caedibus inquinavit manus, 
membra liberorum dispersit. Nihil vacuum reliquit a 
scelere, non gloriae memor , non infamiae metuens. 
i n e m e n d a b i l i s , c u m e x i r a i n o d i u m o c -
c a l l u i t . ' Ez könyekig szomoritó kilátás eltévedt 
testvéreinkre nézve ; de mellyet mindennapi tapaszta-
lásunk igazol! Okát keressük? ,Minden büneséstől 
könnyen emelkedik föl az, ki teremtője segítségét kéri; 
de a' kevélységből bukotton mi sem segit, mert a' ke-
vély igen nehezen jut bűnének elismeréséhez , vagy ha 
ezt meg is ismerte, ő nem siet az orvoshoz, hanem ma-
ga magán akar segitni.' (S . Ambr. Ep. ad Demetriadem.) 

Azért , mi tagadás benne, az emiitett szellem mellett, 
nem csak a' classicus, de a' többi tudomány is csak 
ellenségeink' szaporítására szolgált, 's ha az elsőt k i -
tiltani kivánnók, ugy a' többin is ('s különösen a' tör -
ténelmen, mert ebből szedik ellenségeink az előpéldá-
nyokat albumukba,) kárhozatot kellene mondanunk 
addig, mig a' ker. vallás mindnyáj okat át nem ihleti. 
A ' hiba nem a' tudományban, hanem a' kezelésben 
rejlik. S z t a c h o v i c s R e m i g , 

sz. Ben. r. áldozópap. 

*2) Részünkről a' classicus Íróknak iskoláinkbóli kikü-
szöböltetését, mint azt az illető tudósítás alá tett 
szerkesztői jegyzeteinkből kitetszik, nem kívánjuk, 
hanem csak, hogy azok a' keresztény nevelés- és ké-
pezésnek helyesen alárendeltessenek. Midőn bécsi le-
velezőink' egyike a' cultusministerium által közzétett 
középtanodai tervezetről először tett lapunkban em-
lítést : mi arra azon észrevételt tettük, miszerint az 
bennünket átalában véve kielégít ; egy hiányát tudjuk 
azonban, — és ez, kimondjuk most: a' k e r e s z t é n y 
k é p e z é s i e l e m n e k , t u d n i l l i k a' k e r e s z t é n y 
r é g i s é g t a n n a k , a ' k e r e s z t é n y e g y h á z t ö r t é -
n e l e m n e k , és a' k e r e s z t é n y e g y h á z i r o d a -
l o m n a k e l m e l l ő z é s e . Ha ezeknek a'gymnasialis 
tantárgyak közé való fölvétele mellett más nem szó-
lana is, elég volna az: m i s z e r i n t ö rök g y a l á z a t 
a ' m o s t a n i k e r e s z t é n y e k r e , hogy midőn a ' b a -
byloniai, aegyptomi, palmyrai 'stb. régiségekre, a' 
chinai, mongoli, eskimói 'stb. szokások és erkölcsök' 
történeti ismertetésére, a' görög és romai pogány iro-
dalomra annyi gond fordittatik, olly szorgalmatos 
előírások adatnak ki, mint teszem az emiitett minis-
terium' tervezetében : addig a' keresztény istenesség 
és kegyelet sugallta müvek, szokások, erkölcsök, ese-
mények egészen elmellőztetnek, megvettetnek, any-
nyira sem méltattatnak, hogy a : történeti és földlei-
rási leczkék' modorának előírása közben, az azokrai 
bővebb figyelem legalább ollyképen köttetnék szivére 
a' tanítónak, mint az a' görög és romai történelem-, 
szokások- és irodalomra nézve történik. Azt akarják, 
hogy jó keresztényekké váljanak a' tanuló ifjak : de 
én kérdem, hogyan volna ez lehetséges saját magunk' 
ismerete nélkül ? Nekem az élet' fáklyájánál merített 
lélektani meggyőződésem az, hogy az összes gymna-
sialis nevelésnek és nevelési reformnak nem lesz soha 
óhajtott keresztényi sikere, lia az osztályokba a' ke-
resztényi képezés' fönemlitett elemeit be nem viszszük. 
— Ugy vagyunk, fájdalommal kell ezt megvallanunk, 
mintha szégyelnők, hogy keresztények vagyunk. A' 
szent képek, szobrok, könyvek, szobáinkban, mulató 
termeinkben, kertjeinkben elhelyezve, vagy forgatva, 
a' világ előtt miveltségünket, a' korrali haladásunkat 
vonnák kétségbe ; azért nem kellenek, mi kihajigál-
tuk azokat, 's helyöket a' mythologia' torzképeivel 
pótoltuk, mellyeknek egyes példányaira egy ártat-
lan, illyesmivel először találkozott ifjú rá sem nézhet 
a' nélkül, hogy tagjaiban a' kéjinger' húrjainak exal-
tatióját ne érezze. Igy lévén, aztán ne kívánjuk, hogy 
az ifjúság még keresztény erkölcsökkel is birjon, en-
gedelmes, alázatos és béketűrő legyen, a' szenvedé-
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Nyilt levelezés. 
IV . 

. B é c s , januar' 27-én. Midőn két évvel ezelőtt 
amaz örökké nevezetes lázroham dörgött végig nyugati 
Európán, akkor elérkezettnek hittük az időt, hogy az egy-
ház hivatásának gyakorlását egész kiterjedésében foganat-
ba vegye ; azt hittük, hogy az igaz religio elleni oppositio, 
szabadon fejlődhetvén 's gátolatlanul, nem sokára eléri 
extremumát, mellyből csupán ismét az egyházba lehetend 
átlépnie ; azt hit tük, hogy itt az elhatározd nyilt harcznak 
órá ja , mellynek kiküzdése u tán , a' keresztnek diadalmi 
zászlaja alá gyülend az összes civilisait világ. Azonban 
csalatkozánk. Az emberiségen átok fekszik, regeneratiója 
csak v é r által történhetik. Hogy az emberi-nem a' pokol' 
rablánczából kiszabadittassék, Istenembernek kellett meg-
halni; hogy a' szabadság 's üdvesség' evangeliuma elter-
jedjen , milliók' vérének kellett elfolyni ; hogy ezen evan-
gélium örök diadalmat vivjon ki a' sötétség' hatalma fö-
lett, vérnek, tán még több milliók' vérének keilend elárasz-
tani a' kárhozat terhelte földet. E' szomorú meggyőződé-
sünk ama' tapasztalásnak szülötte, miszerint a' szellemi 
eszközök, mellyek a' mindinkább elhatalmasodó gonosznak 
meggátolására 's kiirtására használtatnak, vagy hatásta-
lanok , vag nem létesíthetők, 's pedig ismét az időnek sze-
rencsétlen conjuncturái miatt. Igy például, a' rettenetesen 
elharapódzott társadalmi romlottság' orvoslására, a' kath. 
egyletek' eszméjét üdvezeltük panacea gyanánt. A' bécsi 
nép' lelkesbjei is összeállottak,'s daczára az antichristianus 
napi sajtó' minden gyanúsításainak, daczSra a' mindenfelől 
tornyosodó nehézségeknek, szép jövővel biztató társulatot 
alapitának. Ez egylet magában foglalta a' bécsi papság' 

sek közt Istenben 's a' gondviselésben megnyugodni 
tudjon, kötelességeért, mellyet hite sugall, a' kínpad-
ra is készen álljon, az igazi erkölcsi nagyságot, ne a' 
szenvedélyek, bosszú, gyűlölet, megvetés' kitörései-
ben, hanem ezeknek Krisztus'kedveérti legyőzésében, 
az önszeretet' fékezésében, az önakaratnak Isten' aka-
ratjábani föladásában helyezze. . . . A' mit kerestünk, 
nyertünk: tudnillik önhitséget, szenvedélyességet, 
daezot, dicsvágyat, büszke kiliivó lelket, féktelen ha-
zaszeretetet, ellen- és bosszuállási erélyt; olly erények, 
mellyeket a' mustrául fölállított Mutius Scaevolák, 
Brutusok, Catók 's Cornelius Neposféle hősök bőven 
föltüntetnek, —'s mellyek' ellenkezője a' miszenteink-
ben olly nagyszerű vonásokban van visszatükrözve, 
hogy én hiszem, miszerint teszem sz. Cyprian' vérta-
nusága, sz. Ignácz' szenvedései, szent Athanáz' küz-
delmei 'stb., jól és élénken előadva, olly benyomást 
képesek az if jú kedélyére tenni, mellyre az egész éle-
tében megemlékezendik, 's megtanulandja többre be-
csülni azokat, kik önmagokat igy tudták Isten' ked-
veért meggyőzni, semmint azokat, kik, mint Cicero 
vagy Seneca, rabszolgai lélek' jelének álliták, magát 
megbosszulni elmulasztani. — Miért mi korunkban a' 
kath. egyház' első nevelési föladatának tekintjük : a' 
keresztény tanodákba, ismét keresztény ismereteket 
hozni be : hogy ekként a' kereszténység' belbecsének 
érzete a' keblekben föltámasztassék, az erkölcsök 
ezen vallás nyújtotta megható példányainál képez-
tessenek, és a' kath. egyház' civilisatioi érdemei 
hálával, ragaszkodással és hűséggel párosult elisme-
résben világszerte tündököljenek. Szerk. 

virágát, apostoli buzgalomtól, a' vallás és szent szabadság' 
szeretetétől ihletett férfiakat, magában foglalta a' lakosság' 
minden vallásos elemeit. 'S ki hitte volna, hogy magában 
foglalja enyészetének magvát is ? Az egylet reményteljesen 
fejlődött, 's midőn a' rongeanismus itt is föl kezdi ütni 
kárhozatos fejét , megmutatta életrevalóságát 's kitűnő 
hasznosságát, mert működésének sikerült az u j philoso-
phia' e'szörnyes szüleményéről az álarezot lerántani, 's azt 
a' világ előtt egész bohózatszerüségében föltüntetni. Azon-
ban a' tagok azt hitték, miszerint nekik nem csupán az 
egyháznak külső elleneivel szükség megvivniok, hanem 
azon benső akadályokat is el kell mozditaniok, mellyek az 
egyházi szabadság' kifejlését gátol ják, habár ezek' a ' 
hierarchia' felsőbb rétegeiben léteznének is. Minden-
ki tudja, hogy II. József' szelleme a' birodalomnak német 
tartományaiban leginkább gyökeredzett meg, 's hogy rend-
szerének következtében, sok helyütt olly férfiak jutottak az 
egyházi kormányra, kik a' status' mindenhatósága iránti 
hódolatuknál fogva, az egyházat is, mint annak alázatos, 
's kegyelméből élődő szolgálóját tekintették, 's kik ennél-
fogva igen nehezen tudtak megbarátkozni a' gondolattal, 
hogy az egyház magát az őt átölelő gyámkarok közöl eman-
cipálja, 's régi a n y a i jogait visszakövetelje. Az egylet 
tehát azt vélte, miszerint hivatása azt kívánja, hogy ezen 
fölfogási modorral, mellyet közönségesen bureaukratismus-
nak neveznek, lándzsát törjön, még azon esetre is, hahogy 
ez által a' magasabb régiók' nem tetszését vonná magára. 
Innen történt, hogy a' választmányi gyűlésekben gyakran 
nem csak panaszos, hanem megrovó hangok is emelkedtek 
az egyházi, minden szabadabb életmozgalmat elnyomó 
bureaukratia ellen, 's pedig — fájdalommal kell megval-
lani —- néha az egyházi előjáróság iránt m i n d e n k o r 
köteles tiszteletnek mellőzésével. Midőn ez utóbb az egylet' 
lapjába is átszivárgott, nyilvánossá's gyógyithatlanná lön az 
érsek és egylet közötti szakadás, mellynek vészes volta 
akkor tünt ki, midőn az ostromállapot' bejöttével az egy-
let' működése a' választmányi gyűlések' megtarthatására 
szoríttatott. Ekkor átlátták az illetők, hogy az érsek' párt-
fogása nékül semmire sem mehetni ; a' választmány kül-
döttséget nevezett az érsekhez, melly tőle a' történtekért 
bocsánatot kérjen, 's pártfogásaért esdekeljen a' kormány-
nál, miszerint az egylet továbbra is kifejthesse munkálko-
dását. E' küldöttségnek semmi sikere nem lévén, az egy-
leti lapnak szerkesztősége, melly mint említők egy két ki-
fakadása által elégületlenségre adott okot, visszalépett, a' 
választmány' azon tagjai , kik kifogásra adtak alkalmat, 
visszavonultak, mire az érsek kiengesztelődöttnek mutat-
kozott, de az egylet' körülményei változatlanok maradtak. 
Mint hallottuk e' napokban uj küldöttség járult, az egyleti 
elnök, Schwarz éjszakamerikai consulnak vezérlete alatt 
az érsekhez, hogy őt fölkérje j miszerint az egylet' ügyét 
gyámolítani kegyeskedjék, 's a' kormánynál számára mü-
ködhetési szabadságot eszközöljön. Eredménye a' küldött-
ségnek még nem jutott tudomásunkra. *) 

A' másik eszközt, vallási és társadalmi tekintetben 
annyira zaklatott korunk' gyökeres orvoslására, a' pro-
gramm tünteti előnkbe, mellyet az idevaló theol. kar kia-
dandó tudományos folyóiratának előrebocsátott. A' tudo-
mány is elhagyta, nem különben mint az élet az ösvényt, 
mellyet neki az Üdvezitő 's egyháza kijelölt : mindkettőt 
ez ösvényre visszatéríteni, különösen a' tudományt a' val-
lás' igazságaival megegyeztetni szükséges, hogy szebb jö-

*) L. a' ,Religio' ezelőtti számában a' ,Vegyesek' küzt. 
Szerk. 
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vőnek bizalommal nézhessünk elébe. Ennek eszközlése leg-
inkább egyesült erőtől, tudományos testületektől várható, 
millyenek az egyetemi theol. karok, mellyeknek ismét azzá 
kell lenniök, a 'm i hajdan voltak; a' kath. tudományosság' 
ápoldáivá, 's fensőbb areopággá, melly a' theologiai téren 
tekintélyt képezzen. E' nézetből kiindulván a' bécsi theol. 
kar, theol. folyóiratnak kiadását határozta meg, mellynek 
létesítésére 's emelésére nem csak a' kebelében létező ké-
pességeket, hanem a' birodalom' minden theol. karait 's t a -
nító testületeit fölhívja. Iránya e' folyóiratnak szigorúan 
egyházi leend, a' nélkül, hogy a' tudomány' szabad mozog-
hatása gátoltatnék. Tartalma négy fő részre oszlik ; az első 
önálló tudományos 's gyakorlati értekezéseket; a ' 2-dik 
irodalmi bírálatokat 's ismertetéseket; a' 3-dik közlemé-
nyeket az egyházi életből, különös tekintettel a' jelenkor' 
egyházi okirataira ; a' 4-dik a' bécsi theol. kar' történetét 
tárgyalandja. Nyelve német, kivételesen latin ; évenkinthat 
füzetet nyujtand két kötetben, 's megjelenik S c h e i n e r 
bibliai tanár, 's H ä u s 1 e tudor' szerkesztése alatt. 

Püspökeink' kineveztetése még mindég késik, mi an-
nál sa jnosb, minél sürgetősben igényli hazai egyházunk' 
állapota a' rendes főpásztori gondviselést. Mi nem tudjuk, 
melly okok szülhetik e' késedelmet, de azt tart juk, hogy az 
egyház' javának tekintete előtt minden mellék nézetet 
háttérbe kellene szorítani. Ezen egyházi közjót tekinté 
Schwarzenberg herczeg 's salzburgi bibornokérsek, midőn 
a' neki ajánlott prágai érsekség' elfogadását a' mult nyá-
ron itt tartott püspöki tanácskozmány' határozatainak a' 
ministerium általi elismerésétől tette függővé. Isten áld-
j a meg értté a' buzgó főpásztort, kit egyébiránt is a' biro-
dalom' leglelkesb főpapjainak egyike gyanánt mutathatunk 
be olvasóinknak. Az ő határozott föllépésének köszönhető 
az i s , hogy a' pragai seminarium iránti határozat megmá-
sittatott, 's e' szerint az ezentúl is nem a'hadisten, hanem 
a' békeszeretet és üdvcsség' Istenének szolgáit nevelő is-
kola lesz. Iskoláról lévén szó, eszünkbe jut , mit néhány 
nap előtt ha l lánk , 's mi az ujabban behozott tanulási sza-
badság' czélszerüségét igen jellemzőleg tanúsítja. Miután 
t . i. az tapasztaltatott , hogy az egyetemi rendes tanárok' 
előadásait igen kevés tanuló látogatja, szükségesnek lát-
szik minden tanulónak ülését pontosan kijelölni, hogy an-
nak jelenléte vagy kimaradása azonnal észrevétessék ! ! 

Jövő februarhónak elején fényes egyházi ünnepnek 
nézünk elébe : Bécsnek berezegi érseke, Milde Vincze ô 
kegyelmessége, aranymiséjét tartandja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
P e s t , febr. 2. Tegnap érkezett városunkba óhajtott 

fris egészségben a ' primás-érsek ő herczegsége ; mint gya-
nít juk, a' lelkipásztorkodás, nevelés és jótékony intézetek' 
a' fővárosbani állapotának megtekintése, és különösen a' 
leopoldvárosiak' számára egy u j szentegyháznak állításá-
ról közelebbi értekezés végett. Ma a' belvárosi plébánia-
templomban személyesen végezte az isteni-tiszteletet az ösz-
szetódult nép' legbensőbb épületére. 

N a g y v á r a d , jan. 27. Méltóságos és főtisztelendő 
Delinger János, választott dulciniai püspök, nagyváradi 
d . sz. t. székesegyházi olvasókanonok 's lyceum' igazgatója, 
ma reggeli öt órakor az örökkévalóságba átköltözött. 

Benne a' trón, a' haza tántoríthatatlan polgárát, az egyház 
rendithetetlen hüségü oszlopát, a' megye a' buzgóságnak, 
ajtatosságnak tükör példáját , a' tudomány fáradhatatlan 
ba rá t j á t , a' szenvedő emberiség bölcs tanácsadóját 's jói-
tévő atyját vesztette el. Porai nyugodjanak békével ! 

Olaszlion. 
Mint már emiitettük IX. Pius szentséges pápánk leg-

közelebb főpásztori körlevelet bocsátott az olasz clerus-
hoz, mellynek egyik része tüzetesen az egyháznak ellenei 
ellen van fordítva. A' socialisták és communisták képezik 
az ellentábort. Ezek között az előbbieket vádolja, hogy 
alattomos fondorkodással az olasz nép előtt a' kath. hitet 
gyanúsítják, azzal azt meggyülöltetni törekednek, szerte-
szét virágos szóözönnel kiemelvén, mintha a' kath. vallás 
akadályul állana az olasz nép' hirének, nagyságának és 
jóllétének kivívása- 's megalapításában, fenhangon sür-
getvén, hogy Olaszhon' fényét és dicsőségét, mellyel a' 
régi, vagy is pogány időkben birt, egyedül a' Protestan-
tismus' alapelvei 's boldogító ( 0 vallásszabadsága által le-
hetend ismét felderiteni. ,Nem tudja az ember, igy szól a' 
körlevél, mi a' legutálatosabb illy állításokban, a' dühöngő 
istentelenségnek csalárdsága-e,vagy a'szégy entelen hazudsá-
gok' szemtelensége. Távol attól, hogy a' kath. hitvallás az 
olasz népnek illy kárt okozzon, bizonynyal egyedül a' kath. 
vallás' intézeteinek köszönheti fönmaradását azon hajdan 
időkben, mellyek, mint tudva van, Assyria-, Chaldaea-, 
Media-, Persia- és Macedóniának népeit feltartózhatlan 
erővel taszították" le a' világtörténet' cselekvő színpa-
dáról. ' IIosszu sorban előszámlálja ezek után a' körle-
vél azon szemlátomásti hasznokat, mellyek a' kath. val-
lásból az olasz népre háramlottak, aunyi szép basilikának 
felépítését, annyi ker. emléket, annyi bárminemű és nevű 
intézeteket, részint a' vallásos gyakorlatokra, részint az 
ifjúság' nevelésére, részint a' művészet, tudomány és iro-
dalom' emelésére : ,mert a' ker. religio a' valódi bölcseség' 
tanítója, az emberiség óvója, minden erények' anyja, kiir-
togatá az olasz nemzet' kebeléből a' vérengző hírvágyat, 
lecsillapitá a' harcziasságot, mellynél fogva hadszokott 
elődeik' nyomdokán folytonos háborúval foglalkoztak, ide-
gen népeket nyomasztó járom alatt tartottak, számosakat 
az azon korbeli hadijog szerint, hasonlólag a' vadon né-
pekhez, a' legnehezebb rabszolgaságban kínoztak ; ellenben 
megismerteié velők a' szent religionak isteni tanjait , el-
lenállhatlan buzgósággal ösztönözte őket igazságkiszol-
gáltatásra, ajtatos és emberiségi érzetekre, könyörületre, 
Isten 's ember iránti jámborságra, kegyeletre, szeretetre. 
És fájdalom, találkoznak az olaszok között nem kevesen, 
kik a'fondor tanítások' csábédje által elszédítve, örömmel 
szövetkeznek ezen, saját sorsuknak sőt egész Olaszhonnak 
boldogságát 's jóllétét aláásó új í tókkal , jobban mondva, 
bujtogatókkal ; összeesküdnek arra a' czélra, hogy a' h a -
za' ügyét teljesen bebonyolitsák, a' jó rendet fölforgassák, 
•és a' virágzó hont a' szerte harapódzó socialismus- és com-
munismusnak általjátszák. És ezek tudván, hogy kárhoza-
tos törekvéseik nem fogják a' kath. egyház' jóváhagyását 
megnyerhetni, tudván, hogy a' kinyilatkoztatott valláshoz 
mitsem szabad hozzáadni, 's mitsemattól elszakítani; erő-
megfeszitéssel párosult törekvéseiket oda irányozzák, hogy 
a' protestantismus' tanait csábító színben tüntessék elő, 's 
a' gyengéket sz. oltárainktól eltántorítsák. Hatalmas, noha 
nem u j támadóhoz folyamodnak, midőn a' hithagyó refor-
merek' példájára, az olasz népet a' sz.-irás' szabad magya-
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rázatával csalogatják. Innét indulnak ki a' socialisták' 
rendbontó bujtogatásai. Volt-e hitujjitó, ki magát és taní-
tását a' sz.-irás' rutul elferdített szavaival nem törekedett 
mentegetni, ajánlani'?' Következnek az eszközök, mellyek-
kel ezek ellen harczolni kell, és atyai intések azok' szor-
galmatos és lelkismeretes felhasználására. 

A' ,L'Ami de la Religion' szerkesztőjéhez egy levél 
intéztetett Piemontból, melly igen fontos tudósítások-és 
részleteket tartalmaz azon veszély felől, melly ott a' köz-
oktatást fenyegeti. Lehetlen e' sorokat valóságos érdek 
nélkül olvasni: ,.Szerkesztő ur ! Igen csudálkozom, hogy 
ön a' katholikus világgal még nem tudatta a' turini vallás-
és oktatásügyi mínisternek hihetlen önviseletét, mellyet ön 
méltatni tudand az itt következő hiteles előadás után. 
1848-diki oct. 4-én az akkori közoktatásügyi minister, 
Boncompagni ur, Carlo-Alberto elé a' közoktatást illető 
ollyan törvényt terjesztett aláirás végett, mellyben az első 
czikktől egész az utolsóig az egyházról egy szóval sem 
tétetik említés. Csalatkozom; az 50-dik czikkben szó van 
az egyházról, de csak azért, hogy tudtára adassék, misze-
rint se a' közoktatás- se a' nevelésbe ne avatkozzék ; hogy 
még a' hittudományi és vallási tanárok, vagy a' collegiu-
mok' lelki igazgatói- és hithirdetőinek kinevezésébe sincs 
beleszólása ! Ekkép egy, majdnem kizárólag katholikus or-
szágban, nem tudjuk, ha a' hittudomány orthodox papok 
vagy protestáns ministerek, rabbinusok vagy voltairianu-
sok által fog-e előadatni. Püspökeink figyelmeztették a' 
ministert a' törvényben rejlő szakadály és eretnekség' 
csirájára : de Boncompagni igen rosszul bánt az egyház' 
főnökeivel, sőt még ezen is tul lépett. Boncompagni ur 
doctrinaire. Bukása után Cadorna, demokrata ügyvéd fog-
lalta el helyét. Ez a' közoktatás' rendezése-, vagy inkább 
felbomlasztásához fogott Minden tartományban az okta-
tás' pályáján teljességgel ismeretlen embereket nevezett ki 
felügyelőknek, u. m. ügyvédeket, orvosokat, sőt még gyógy-
szerészeket is , kik tanfolyamukat se végezték be. Soha 
sem láttunk illy esztelenségeket. Ez működési módja a" 
haladás' ministerének. Cadorna után a' közoktatási minis-
ter' székére egy szardiniait, Mamelli urat láttunk lépni. 
Ez a' püspökökhez elég illedelmes vagy inkább eléggé hí-
zelgő leveleket irt; de a' képviselők' kamarájában elég 
gyenge volt az egyház és szerzetes rendeket ostromló de-
magógokat mindenkor pártolni, sőt többet : mult november" 
folytában a' parlamentnek a' másod oktatást illetőleg olly 
törvényjavaslatot terjesztett elő, melly semmivel sem kie-
légítőbb Boncompagniénál. Szerencsénkre püspökeink, pap-
jaink és minden igazán kath. polgártársaink sokkal ke-
vesbbé hajlandók mint valaha illy követeléseknek hódolni. 
Reményijük, hogy a' forradalmi szellem által fejünk fölé 
támasztott romboló zivatar után, országunk végtére visz-
szautasitandja az álnok és veszélyes csábításokat." — Pié-
mont' katholikusai, folytatja a' ,L'Ami de la Religion', az 
oktatás' szabadságát követelik, mint mi ; de ép ugy mint 
mi nem viseltetnek liiu előítélettel a' köz- vagy hivatalos 
oktatás iránt. Minden országban, hol hivatalos oktatás lé-
tezik, és hol a' k a t h o l i k u s o k r o p p a n t t ö b b s é g b e n 
v a n n a k , és zsebeikből járulnak annak fentartásához, a' 
l e g k e v e s b , a' m i t k í v á n h a t n a k , a z , h o g y e z e n 
o k t a t á s n é l k ü l ö k és e l l e n ö k ne k e z e l t e s s é k . 

Francziaország. 
Januar 18-án, irja az ,Ami de la Rel.', Montalembert 

ur hozta a' nemzetgyűlés elébe nemes és hatalmas szóza-

tát. Nem kell dicsérnünk a'szónok' ékesszólását, nagy eszü-
ségét, és sikerét. Nem is fogjuk megkisérleni olly beszéd' 
benyomásának leirását, mellyről a' legtökélyesebb gyors-
író is csak gyenge eszmét nyújthatna. De az egy-
háznak legodaengedőbb fia, jogaink' összehasonlithatlan 
bajnoka, a' kitűnő férfiú, ki első közülünk szentelte életét 
a' tanitási szabadság' védelmének; ki pályájának fényes 
fellépése óta meg nem szűnt az egyetemnek vészes egyed-
árusága ellen harczolni ; ki olly sokáig folytatta és igaz-
gatta a' küzdelmet, inkább fel volt jogosítva és küldetve 
mint bárki más annak megmondására, miért viselt olly so-
káig háborút , 's miért egyez meg ma a' békében. Neki 
elő kellett adnia a 'bajt , melly a 'háborút szükségessé tette, 
és az orvosszert, melly egyedül teheti lehetségessé és t a r -
tóssá a' békét. A' baj ! Ali ! az mindenütt van. Montalem-
bert ur nem titkolta el ; az még a' családok' körében is l é -
tezik, mellyek nem haboznak gyermekeiket minden erkölcsi 
veszélyeknek kitenni, fentartva maguknak a'jogot, hogy 
későbben a' közpénztárra, mint közös zsákmányra, vadá-
szatot tarthassanak. De e' baj főleg a' közoktatásban re j -
lik, melly mindig készítette elő a' forradalmakat, szabad-
elvűeket képezvén a' restauratio , republicanusokat a' j ú -
liusi kormány , és socialistákat az 1848-ki köztársaság 
alatt ; melly lent községi tanitók által a' socialismust, fönt 
pedig annyi egyetemi tanárok által a' soeialismusra vezető 
rationalismust és kétesdiséget taní t ja , melly tanítványait 
minden fokozatokon ismeretekre, de nem a' kötelességek-
re oktatja, melly nem eszöket, hanem büszkeségöket eman-
cipálja ; melly végre megrontja leikökben az Is ten, szülők 
's álladalom iránti tiszteletet ! A' gyűlés többször szakasz-
totta félbe tapsaival a' szónokot, 's a' hegypárt borzongott 
szavának csapása alatt, midőn napjaink' r e t t e n t ő k i s 
s z ó n o k a i t az első forradalom' nagyszerű bűntetteseivel 
összehasonlította, 's az emberré lett Isten' vallását azzal, 
mellyet a' socialismus nyújt a' tömegnek a' magát Isten-
nek felvető ember' vallásában ; 's ő felkiálta, hogy ,a' soci-
alismus és katechismus között, nincs középút.' De halljuk 
miként szólt maga. M o n t a l e m b e r t : Uraim az előttem 
szóló ellenvetette a' törvényjavaslatnak, hogy nem mond 
mindent, mit mondani akart, hogy nem őszinte. Remény-
lem, hogy e' kétely eltünendik lelkéből, ha szerencsém lesz 
tőle meghallgattatni. Húsz év' folytában viseltem háborút 
a' hivatalos tanitás ellen, mellynek védelmét önök épen 
most hallották ; 's egy év óta alkudoztam e' tanitás' régi 
védőivel egy békekötés iránt, mellyet ma elfogadás végett 
önök elébe terjesztünk. A' baj mellé orvosszert akartunk 
felhozni. Elő fogom adni a' bajt és az orvosszert. Önök 
mindnyájan valószínűleg magyarázták Titus Liviust, mind-
nyájan el is feledték, mint én. Emlékeznek-e Phalerea' os-
tromának elbeszéléséről ? Midőn e' város a' romaiaktól os-
tromoltatott, "s mármár eső félben volt, kivezették a 'város ' 
ifjúságát az ellenséges táborba, 's átadták az ostromlóknak, 
íme, épen azt tette Francziaországban az egyetemi oktatás. 
(Ellenkezések a' baloldalon.) Tudom, hogy vannak becsü-
lendő kivételek; de mégis azt mondom, hogy a' közokta-
tási egyedáruság ezt tette. Igen, az oktatási egyedáruság 
kiadta, átalában, az ifjúságot a' várt ostromló ellenségek-
nek ; a' franczia ifjúság kiszolgáltatott nekik. A' közokta-
tás minden kormányok' elleneit hozta elő. A' restauratio 
alatt szabadelvűeket, a' juliusi kormány' idejében repabli-
canusokat, 's a' köztársaság alatt socialistákat képezett. 
(Nagyon j ó ! nagyon jő!) Uraim, minap azt mondák, hogy 
nagyon nehéz a' socialismust meghatározni ; mind a' mel-
lett meg fogom kisérteni a' socialismus' magyarázatát. (Zaj 
a' baloldalon. Jobb oldalon : csendesen ! csendesen !.) En-
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gedjék meg , lia figyelemmel akarnak hallgatni, senki sem 
fogja mondhatni, hogy valakit megtámadtam volna. A' 
gyakorlati socialismus alatt ama' pártot értem, melly a' 
februári forradalom utáni napon a' háromszínű ellen a' vö-
rös zászlót tűzte k i ; ama' pártot, melly május' 15-én 
betört e' terembe, minket belőle kiűzött, és a' gazdagok' 
rovására ezer milliót követelt ; ama' pártot, melly j u -
nius' 24-én csatára kelt a' társaság ellen, 's több táborno-
kainkba került a' legnagyszerűbb császársági csatáknál ; 
ama' pártot, melly junius' 13-án törvényen kivül helyzett 
bennünket, melly ma az adó és tőkék' eltörlését követeli; 
ama' pártot, melly szüntelen u j sarjadékot talál az össze-
zúzott nagyravágyás-, megsértett önzés- és tönkretett lé-
teiben (megindulás) ; végre ama pártot melly egy szép 
nappalon a' társaságot valamelly csincsapás által meg-
semmisíteni reményli. (Igen ! igen !) íme ezt nevezem gya-
korlati socialismusnak. (Nevetés jobboldalon. Csend a' 
hegypárton.) E' mellett van még elméleti socialismus. Ez 
olly szellem, melly soha sem elégszik meg semmivel is, 
melly minden reformot megragad, mint a' zendülés' alkal-
m á t ; melly az 1789-dik év után az 1792- és 1793-at, 
julius után a' köztársaságot, 's az alkotmányos köztársa-
ság utáni napon a' socialis respublikát akarta. (Nagyon 
jő ! nagyon jó !) Ez az elméleti socialismus. Jól tudom, 
hogy ezt haladási szellemnek nevezik ; de én ezt a' halál, 
vagy is inkább a' forradalom' szellemének nevezem. Mi, 
többség . . . én nem fordulok a' kevesebbséghez, mert ő 
szükségleg jónak találja azt, mit én rossznak tartok . . én 
kizárólag a' többséghez fordulok. . . . Mi többség, ide kül-
dettünk, legyőzendők a' socialismust, a' forradalmi szelle-
met a' törvények-, az eszmékben. Azért csatlakoztam tehát, 
mióta itt vagyok, minden rendszabályokhoz, mellyek' vég-
czélja a' socialismus' legyőzése. Junius' 24-ke előtt óvást 
tettem a' socialismus ellen, visszavetvén a' vaspályák' el-
kobzásának törvényét. Minap, az elemi tanitók iránti tör-
vény mellett szavaztam, mellyben megvallom, nem volt nagy 
bizodalmam. Én tehát minden antisocialistikus rendszabá-
lyokkal szövetkeztem. De mindig mondtam, hogy minden 
orvosszerek hatástalanok leendenek, ha fölibök nem tétetik 
valamelly mély gyógyszer, melly a' dolgok' gyökéréig has-
son. 'S e' gyógyszer abban áll, hogy vallásossá tegyük, hogy 
adjuk vissza a' vallásnak a' nevelést a' szabadság által. 
Én nem akarom a' bajt mutogatni, hanem csak jellemezni 
azokra nézve, kik nem tudnak vele jól számot vetni. A' 
baj ez, 's a' februári forradalom óta világos. A' februári 
forradalom és következményei felrejtették előttünk, hogy az 
egyetem' egyedárusága rosszul sikerült, hogy az ifjúság a' 
társadalom ellen neveltetett, hogy a' nyilvános nevelés al-
jas rangú fenhéjázások, vágyak, sovárok' sokaságát teremti, 
hogy növendékei' legnagyobb részét két osztályba sorozza, 
középszerűek- és elégedetlenekre, sőt sok ugyan egy idő-
ben mihd a' két osztályhoz tartozik (nevetés), hogy végre 
embereket képez, kik mindenre alkalmasak, de semmire 
sem jók. (Ujabb nevetés.) Ez nem csak az elemi, de a' 
másod oktatásra nézve is igaz. Legtiszteltebb collegáink' 
egyikének fia, Broglie Arthur, munkát irt e' tárgyról, 
mellyben olvasom : ,Az irodalmi baccalaureatus' oklevele 
a' társadalomra intézvényezett váltó, mellyet valamelly 
közhivatalnoksággal kell kielégíteni; ha a' váltó a' lejárat-
kor ki nem fizettetik, akkor az adósságfogsági levél, forra-
dalom,' (Megindulás.) Ez olly igaz, hogy nincs századunk-

ban egy kormány is, melly az általa nevelt nemzedék'törek-
vésének ellenállhatott volna. B a r t h é l é m y : És a' kormá-
nyok' hibái? M o n t a l e m b e r t : Kérem tisztelt collegámat, 
engedjen folytatnom. Én technikai részletek' terén akartam 
volna neki válaszolni, de ma kifogytam az idő- és erőből. 
Későbben ismét találkozunk. (Nevetés.) Ma csak a' po-
litikai oldalt veszem tekintetbe. 

Az egyetem' bűne az, hogy eltörölte az ifjú nemzedé-
kek' keblében a' tekintély iránti tiszteletet, eleinte ugyan 
az Isten, azután a' család és álladalom' tekintélyének tisz-
teletét. Innen ered a' baj. Az ifjak taníttatnak a' tudo-
mányra, de nem a' kötelességre. Szószerint az észt, de va-
lóságban a' büszkeséget emancipáljuk ; az alázat elfojta-
tik, 's a' dölyf' felkeltése által oda jutunk, hol jelenleg ta-
lálkozunk, ama' feloldhatlan feladathoz: kiengesztelni a' 
társadalmi rend' fentartását a' dölyfnek kicsapongó eman-
cipatiójával. Az orvosszer abban ál l , hogy a' nevelésbe 
vallás hozassék be a' szabadság által. Mi nem akarjuk az 
észt meggyilkolni, hanem szabályozni, fegyelmezni, salak-
talanitani. (Gúnyos nevetés a' baloldalon.) Hol van már 
most a' rend és polgárisulat' ereje ? mert hiszen a' polgári-
sulat fenyegettetik. Ezen erőt a' tulajdonnak véghetlen fel-
osztásában 's az elemi oktatásban vélték feltalálhatni. Én 
hiszem, hogy a' tulajdon' felosztása sokat tett a' baj ellen; 
de az elemi oktatást illetőleg azt hiszem, vitatkozásaink 
után, hogy meg van mutatva, miként erre, mint a'minket fe-
nyegető barbárság' betörései elleni akadályra, nem szá-
molhatunk. Kicsoda védelmezi tehát a ' rendet falvaink-
ban ? minthogy elmellőzve a' számos kivételeket, mellyeket 
mindig kész vagyok elismerni, az elemi tanitó nem védi 
többé a' rendet, kicsoda védelmezi tehát azt mindnyájunk' 
megismerése szerint ? A' lelkész ! (Nevetés a' baloldalon.) 
Itt van a' kérdés' feneke, életoldala. Én azt mondom, hogy 
a' falusi lelkészek képviselik a' rendet, még azokra nézve 
is, kik nem élnek velők, a' mint az a' restauratio alatt 
mondatott. Ők képviselik az anyagi, politikai és erkölcsi 
rendet. Az mondatott, hogy Francziaországban két, majd-
nem egyenlő hadsereg van, mintegy 40,000 katonát szám-
lálva mindegyik, a' tanitók és lelkészek' hadserege. Még 
egyszer kérdem, valljon a' tanitók' hadserege védendi-e a' 
rendet. Vannak közöttök jók; ismerek közölök jeleseket. 
De sokkal több a' középszerű. De egészben véve, ez egy 
elitélt testület. Lássuk millyen az ellenkező hadsereg. A' 
falusi lelkészek között vannak néhány rosszak, 's néhány 
megvesztegetvék a' demokrat és socialis katholicismus ál-
tal, mi még rosszabb a' demokrat és socialis köztársaság-
nál. (Vidámság.) Van közöttök sok középszerű ; 's nem is 
állitom, hogy mindnyájan ördögök és angyalok. De egész-
ben véve, ez kitűnő testület, csudálatosan működő a' tár-
sadalomért ; ez a' r e n d n e k e g y e d ü l i v é d s á n c z a . 
(Különféle megindulás.) (Folyt, köv.) 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' tarnowi kárvallottak' felsegélésére : Méltóságos és 
főtisztelendő Girk G y ö r g y püspök és kalocsai kanonok 
6 frtot 30 krt ; ugyanazoknak nt. Simunchich Ignácz pest-
leopoldvárosi plébános 2 frtot p. p. 
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Társadalmi bajaink 's a5 g y ó g y s z e r . 

Europa' több ezredéveket túlélt társadalmi épü-
lete az utolsó években hatalmas megrázkódtatáson 
ment keresztül; ropogott az 's ingadozott mint egy 
ősépület, melly alatt a' föld reng, vagy mellynek ta-
lapját az árviz mosta el. Mi csuda h á t , ha ezerek 's 
száz ezerek, félvén a' rozzant 's összeomlással fenye-
gető házban lakni, belőle kiköltöznek, 's tul a ' széles 
Oczeanon magoknak u j 's bátorságosabb hazát 's há-
zat keresnek. Az itt maradtak pedig hangos panasza-
ikkal töltik be az eget 's földet, 's a' föloszlásnak in-
dult társadalmi rend' sirdalát, búsongva éneklik. A' 
kormányok panaszkodnak alattvalóiknak a' törvények 
iránti tiszteletlenségök fölött, és lázadásra való ha j -
landóságuk mia t t ; az alattvalók a' túlságos adó t , a' 
a' politikai jogok' megtagadását kesergik ; a' gazdag 
a' tulajdon' szentségét látja megtámadva ; a' proleta-
rius a' tulajdont rablásnak tekinti ; szóval mennyiféle 
az érdek , annyiféle panaszt hallunk. 'S m i , kik az 
európai convulsiók' szemtanúi voltunk, kik l á t tuk , ,,a' 
forradalom' rettenetes következéseit; kik láttuk a' ha -
jótörést szenvedett lelkek' háborgását , a' hanyatló er-
kölcsiséget, földúlt családiasságot, elmék' őrjöngését, 
vak szenvedélyek' rohamát , kioltott ezernyi életet, 
fölforgatott hazát, összezúzott kedélyeket ; kik láttuk, 
a' régi civilisaló intézmények' forradalmi fölforgatá-
sával, mint kezdének tünedezni a' társas miveltség és 
haladás' minden elementumai : religio, tudomány, ke-
reskedés, ipa r ; " mi, mondom, koránsem akarjuk tagadni, 
hogy Europa, ezen nagy test, be teg , súlyosan beteg, 
's ha a' véghetetlen kegyelmű Isten nem segit raj ta , 
nem sokára a' haláltusát küzdi. Mindezt tagadni nem 
lehet. Megszűnik ott a' rideg skepsis, hol az élet han-
gosan mint a' mennydörgés, hirdeti az igazságot. De 
noha az emberek ezen igazságnak, mint tagadhatatlan 
ténynek, elismerésében egyetértenek, messze eltérnek 

/ . Félév. 

egymástól, midőn szomorú állapotaink'okát feltalálni, 
's azokat pragmaticus összeköttetésökben földeritni 
iparkodnak. Olaszhon' szabadelvű népboldogitói a ' 
pápa' világi fejedelemségében vélik rejleni társadalmi 
bajaink' okát ; Proudhon, Blanqui, Louis Blanc 's con-
s o l e s a' birtok' aránytalan elosztásában; a' porosz 
herczeg néhány pap 's iskolamester' kötelesség-mu-
lasztásában; a' német demokraták az ultramontánok' 
reactionalis törekvéseiben ; mások az iskolai rossz 
rendszerben, melly alatt ők az iskolának azegyházzali 
összefüggését é r t ik ; 's még mások egyéni álláspontuk 
's szivök' gerjedelmei szerint más és más fönáiló in-
stitutiókban keresik, 's vélik föltalálni társadalmi ba-
jaink' forrását. Ezen változó fölfogás szerint változnak 
az eszközök is, mellyeknek használása a' nép' boldog-
ságának előmozdítására czélba vétetik. Népképvisele-
ten alapuló alkotmány, felelős kormány, sajtószabad-
ság, respublica : ezek korunk' jeligéi, 's az átalános 
boldogság, sokak szerint , legbiztosabb eszközei. A' 
kísérlet megtörtént ; de a' siker nem felelt meg a' vá-
rakozásnak, sőt a' baj szaporodott; a' kérdés bonyo-
lultabb lőn. Az éhező tömeg, a' proletariátus nagy 
részvéttel csatlakozott a' politikai mozgalmakhoz, 
mert általuk sorsa' javulását remélte ; a' forradalmak' 
vezetői őtet ezen reményében megerősítették; ,csak 
legyen szabadelvű alkotmányunk, mondák ő k , ugy 
minden nyomornak vége van ; a' föld akkor paradi-
csommá válik. ' A' szegény nép hitt a' csábító szózat-
nak, 's ,alkotmány'-t rivalgott. De ime, mi történt. 
A' megrázkódtatott társadalmi rend megcsökkenté a' 
bizodalmat, a' közlekedést. A' birtokos, lehetséges jö -
vendő sorsát fontolván meg , vagyonát visszatartóz-
tatta, kiadásait a' legszükségesebbekre szorította, ada-
kozásait megszüntette. Ekkép a' termesztmény nem 
talált vevőre; a' kézműves m u n k a , a' szorongatott 
segély nélkül volt. Az átalános keresethiány 's pénz-
szűke miatt az adós sem birt kötelezettségeinek eleget 
tenni ; vagy ha birt i s , nem tette azon reményben, 
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hogy valamelly u j törvény által alólok fölmentetik; 
e' mulasztását pedig a' rossz időkkel mentegette. Mi 
lőn ennek a' következménye? Dologtalanság, kereset-
hiány, minden üzlet 'fenakadása, átalános elszegényedés, 
elégületlenség 's csüggedés még azon családokban is, 
hol előbb jóllét 's megelégedés honolt. 

Ugy látszik, a' kornak, mellyben élünk, föladata : 
megmutatni a' világnak, hogy semminemű államalak 
sem képes az emberi boldogságot megalapitani ; hanem 
hogy erre más, magasabb erő kivántatik. A' nép ed-
dig hitt vezetőinek, nyomasztó sorsa' javulását u j ál-
lamalaktól várta ; de ha egyszer megismerte tévedését, 
ha egyszer átlátta, hogy sem sajtószabadság, sem tár-
sulati, sem választói jog, sem népgyűlés, sem czifra-
beszédek, sem népfölségiség, nem képes az éhezőket 
kielégiteni, a' mezíteleneket ruházni , a' szomorúakat 
megvigasztalni, a' betegeket ápolni : bosszút fog állani 
ámitóin, 's a' legkétségbeesettebb eszközökhez nyúlni. 
Látták is sokan a' közelgő veszélyt, 's ennek útját ál-
lani dicsérendő buzgósággal iparkodtak. Szebbnél 
szebb tervek készitettek, mint lehetne a' nép' anyagi 
jóllétét előmozdítani. Még ezen tervek' szerzői egész 
átalánosságban szólnak, azt hinné mindenki, hogy ők 
a' nép' azon boldogítói, kik a' kenyérszaporítás' titkát 
találták föl. De ha ajánlataikat a' gyakorlati téren 
kisértik meg , lehetetlen nem mosolyogni. Egyik az 
adó' czélszerübb rendezése á l ta l , másik különféle ta-
karékpénztárak által, mások ismét a' munka' rendezé-
se által, a' negyedik kivándorlások által, ez védvámok 
által, amaz szabad kereskedés által akar segíteni. Ezen 
tervek több vagy kevesb értékkel b í rnak , némellyek 
közülök hasznosak is lehetnek ; de társadalmi bajaink' 
nagyságát tekintve, elvesznek, mint a'vizcsepp a' nagy 
tengerben. 

Nem is lehet csudálni, hogy az említett külső 
gyógyszerek az európai társadalom' betegségén nem 
igen segítnek. A' ki elfogulatlan szemmel nézi a' vi-
lágot, nem fogja tagadni, hogy a' világ belső beteg-
ségben sinlődik; el fogja ismerni , hogy mi szellemi 
betegségben szenvedünk, hogy az emberek' egész gon-
dolkozásmódja ferde irányt vett. Melly igazságból ön-
kényt foly azon következtetés, hogy külső eszközök, 
legyenek azok különben még olly jók 's czélszerüek, 
i t t mit sem segítnek. Valamint tehát a ' figyelmetes 
orvos, mielőtt üdvhozó gyógyszereit alkalmazza, elő-
ször a' betegség' okait iparkodik kipuhatolni : ugy mi 
is minden előtt korunk' betegségének okait kifürkész-
ni, 's azt a' maga eredeti kutforrására visszavezetni 
feladatunknak tart juk. (Vége köv.) Bl. F. 

A d a t o k a' s z e n t f e r e n c z - r e n d i s z e r z e t ' 

t ö r t é n e t é h e z h o n u n k b a n . 

Magyar hazánkban többféle szerzetnek adatott 
a lkalom, hivatásához képest működni, lelki erejét és 
intézetének szent szellemét kitüntetni. Állításomat 
mind a' még létező, mind a' már rommá vált kolos-
torok eléggé bizonyí t ják, a' történet pedig erősíti. 
Hazánk minden időben (ha a' lázadások' szakát kivesz-
szük) elismerte a' szerzetek' bokros érdemeit; mert 
látta ernyedetlen müködésök' gyümölcsét, érezte, sőt 
élvezte a' fáradságuk szülte megbecsülhetlen hasznot. 
I t t csak a' ferencziekről akarok részletesen szólani. 

Isten látja szivemet, és tudja, mennyi küzdelem-
be került magamat e' sorok' írására határozni. A' sze-
rénység' alázatosság- és szegénységgel bélelt palástja, 
ha a' fedhetetlenség' zsinórával köttetik meg, a' magán 
ember' legerősb pa jzsa , édes tulajdona, a' béketűrés' 
fölemészthetlen anyaga, melly mély hallgatásban mu-
tatkozik , az üldözésekben ,Domine ignosce e i s ' - r e 
fakad. Ha Mutius mondhatta : ,et facere et pati fortia, 
romanum est' ; a' szerzetes tettel b izonyí t ja , hogy ,et 
facere, et pati fortia, religiosum est.' 

Azonban ha a' ,Religio és Nevelés' 1 8 4 8 -d ik 
évi folyamát olvasom, 's abban a' szerzetekről több 
egyházi kerületek' közzétett nyilatkozatait, határozat-
ba ment indítványait visgálva fontolom, nem szólnom, 
nem lehet ; mert tudom szerzetem' elidegenithetlenér-
demeit , fölfogom uralgó szellemét, jelenével párvo-
nalba veszem fényes múl t já t , becsülöm őseim' fárad-
ságot nem ismerő törekvéseit. 

Az emiitettem időben ellenünk tornyosodott al-
jas vádak, sebző nyílként tűntek fö l , mellyek tekintve 
a' hírlapokban közlött gúnyos, magát az emberiséget 
sértő kifakadásokat , a' gyűlölet és vadelménczség' e' 
fattyú kinövéseit , az aljas szivnek megannyi ször-
nyeit, vérezve sújtottak minden jó érzetü szerzetest. 
Működésűnk' köre követelte miveltségünk, lelkészeire 
edzett képességünk, fensőbb rendeletek szabta tudo-
mányokbani jártasságunk 'stb. tagadtatott. Rémeknek 
festettünk, sötétség' apostolainak, haladás' akadékai-
nak rágalmaztattunk ; fölöttünk 's sorsunkról egyének 
intézkedtek, kiket a' deák incompetens bíráknak ne-
vez, egyének, kik előtt belső szerkezetünk, terra in-
cognita ; olly időben, mellyben vallás, lelkismeret 's 
egyéni szabadság hirdettetett , és mégis minden volt 
az ember, csak szabad nem ; midőn mámoros diadalt 
ült a' henye, de nagy hetet böjtölt a' szorgalom, szó-
va l , midőn nem a' közügy, hanem a' ravaszság' pa-
lástja alatt egyéni követelések szerepeltek, midőn az 
igazság, jog, józan ész háttérbe szoríttatván, a' czégé-
res gonoszság ülte ünnepét , és édes hangba szőtt 
bosszú vérengzett. Hasztalanoknak kiál ta t tunk, fájda-
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lom! gyakran ollyanoktól, kik erőnket leginkább tu-
dák fölhasználni. 

A' ,Religio és Nevelés' valamint minden igaz 
ügye t , ugy a' mienket is erélyesen fölkarolta ; a' za-
varok' idejében védő tollal 's alapos elvekkel pártolta 
a' minden oldalról dühösen, 's epésen megtámadott 
ügyet, miért hálás köszönetet szavazunk neki. 

Noha tudom : ,Si recte vivas , non cures verba 
malorum, namque nostri non est, quid quisque loqua-
tur ' , — szót emelek mégis , nehogy valaki ,qui tacet 
consentire videtur '-ral , majd hetedfél század munkája 
görbitette fejünk fölött kárhozatot mondjon. I t t aka-
ratom ellen is eszembe ötlenek szent Gergely' eme' 
szavai : ,Quis enim amare valet, quod ignorât ?' Eszem-
be ötlik, hogy a' milly képzeteink és fogalmaink van-
nak a' tárgyakról , a' szerint becsüljük vagy vetjük 
meg, szeretjük vagy gyűlöljük , keressük vagy kerül-
jük azokat. Gondolom sokan nem ismerik tevékenysé-
günket , 's azért elhatároztam magamban mennyire 
csekélységemtől kitel ik, a' sz. ferencz-rendi társulatot 
a' t . olvasó-közönségnek bemutatni. Legczélszerübben 
pedig ugy gondolom beváltani igéretemet, ha átalá-
nosan előadom : 1-ször : Minő erőt fejtett ki ez az 
evangeliumi szőllősgazda' szőllejében, mint napszámos. 
2-szor : Mikor nyert honunkban lelkészeti képességet, 
és hogyan működött e' t é ren? 3-szor : Mi érdemei 
vannak a' literatura' pá lyáján? Végre toldalékul a' 
Boldogságos szűz Mariáról nevezett szent ferencz-
rendi kolostorok' viszonyait és működése' körét rész-
letesen előterjesztem. 

A' ferencziek szent gerjedelemmel, a' lelkek' üd-
vét óhajtva, 1219-clik évben törtek át a' magyar ha-
tárokon ; hogy az Ur' szőllejében mint napszámosok 
működjenek ; de ismeretlen nyelvök, és divatlan ru-
hájuk tetszésre nem találván, minekutánna tizszeri me-
részségük ugyan annyiszor visszatoroltatott, boldo-
gabb időkre várakozók Olaszhonba vonulának * ) 

Két év múlva, t . i. 1 2 2 1 . évben, a' már akkor 
Olaszhonban elterjedt szerzet' fiai közt, Abraham' 
atyában magyarra találunk : ,Primus ex hungaris S. 
Francisci sectator legitur Fr . Abrahamus hungarus. ' * 2 ) 
Öt Cortonai Illés főkormánynok (Generalis Minister) 
Némethonba küldte az evangelium' hirdetésére. Ho-
gyan jutot t az emiitett atya Olaszhonba ? Meddig mű-
ködött az osztrákok köz t , 's minő sikerrel apostolko-
dott e' hazájában? Övéinél ő nyert-e szerzetének 
maradást és lakot? Nem tudn i , annyi azonban bizo-
nyos : hogy 1 2 2 9 - d i k évben, a' ferencziek hazánk-
ban már több lakot birtak. 1234-d ik évben már p r o -
vincia Strigoniensis'-re akadunk, melly önálló ugyan 
nem vol t , de nériii szabadalmakkal mégis birt, mint 

*) Waddingus ad Annum 1219. Nro 42. 
Wadd. ad annum 1221. Nro 5. et seqq. 

kivehetni az 1235-d ik évi juniushó' 7-dik napjáról 
kelt IX. Gergely pápa ,Cum Venerabilis Fráter ' i ra-
tából *3), mellyet ,Praedicatorum Priori, et Minorum 
Strigoniensium Ministro' küldött. I t t hosszas lenni 
nem akarok, hisz ez kimeritőleg tárgyaltatik névtá-
runkban. 

Midőn IV. Béla király 1238-d ik évben a' tatá-
roktól üldözött kunokat olly föltétel alatt, hogy a' ka-
tholika hitre térjenek, befogadta, és nekik lakásul a' 
tisza-melléki földet ad ta , ferenczieket, mint a' mis-
siókban már akkor jártasokat, küldött hozzájuk : hogy 
szónoklat és példák által az u j vendégeket Krisztus-
nak megnyerjék ; IX. Gergely pápa' rendeletére 
keresztes csapatokat gyűjtenek, rendeznek, és vezet-
nek a' bolgárok ellen, 's igy Bélának és a' hazának 
nem kis szolgálatot tesznek. A ' csata' térén evange-
liumi lélekkel mint valódi apostolok megjelennek, a' 
bolgárok közül sokat megtérítvén, az anyaszentegy-
házat u j szerzeménynyel gazdagították. *5) 

Béla a' ferencziek' ezen erélyes fölléptök által a' 
haza' boldogitására kitüntetett tevékenységét szabadal-
mas kiváltságokkal ajándékozta meg; 's a' szerzete-
sekhez illő ezen lelkület IV. Sándor' figyelmét sem ke-
rülhette ki, miért 1 2 5 0 . évi aprilhó' 19-dik napján 
kelt : ,Cum hora ' okiratban, a' magyarországi feren-
cziek közül téritőket rendel : .Dilectis filiis fratribus 
de ordine minorum, in terris saracenorum, graecorum, 
bulgarorum, cumanorum, aethiopum, syroruin, ybero-
rum, alanorum, gazarorum, gothorum,zichorum, ru the-
norum seu quarumcunque partium proficiscen-
tibus Vos igitur, quos juxta professae Teligio-
nis officium zelus comedit animarum . . . ad gentes, 
quae Jesum Christum Dominum non agnoscunt, et ad 
subtractionis filios, qui sacrae romanae ecclesiae non obe-
diunt, destinamus . . . ' Igy ir az emiitett pápa Jakab ' 
atyához, a' magyar provincia' második főnökéhez. * 6 ) 

Pápa ő szentsége e' fölszólítása örömmel fogad-
tatott, mint fényes alkalom, Jézusért szenvedhetni. A' 
szerzet' tagjai közül számosan hagyák el Magyaror-
szágot , azon tartomány felé irányozván u t joka t , hol 
nyelvészeti ismeretségök sikeresb lelki aratást föltéte-
lezett. Nevezetesen magyar születésű Domonkos atya 
Tatárországba ment , hol vértanúi borostyánnal ko-
szoruztatott apostolkodása.4"7) 1338-d ik évben ismét 
Tatárországba a' kunokhoz, és 1 3 4 8 - b a n a' Magyar-
országot környező népekhez számos egyéneket küldött 
a' magyar provincia : minő sikerrel ? szól a' történet. 

Midőn I. Lajos király 1368-d ik évben Is tván 
bosznyák fejedelemnek, mint ipának, segedelmet kül-

*3) Bullarium Franciscanum Tom. I. pag. 164. 
P. Martinus Szent-Iványi in Paralip. fol. 167. 

*5) Wadd. ad annum 1238. Nro 23. 24. 
*6~) Wadd. ad annum 1258. 
":>7) Chronica antiqua ordinis. 
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dött a' nyughatatlankodó eretnekek ellen, István és 
Tamás esztergomi érsek' tanácsára és javallatára a' 
ferencziek közül több tántorithatlan jellemű, a' szük-
séges nyelvekben j á r t a s , Jézus tudományában kitűnő 
egyént küldött a' magyar sereghez, kik nem csak a' tá-
bor' embereinek erkölcseire ügyeltek, hanem a' legyőzött 
népet Jézus' tanításába avatván, a' romai katholika 
anyaszentegyház' kebelébe vezették. E ' nyereséget V. 
Orbán pápa Tamás érsekhez irt levelében nagy tet-
széssel fogadta, és hogy az e 'pályán próbált ferencziek 
mentől tovább haladhassanak, atyailag rendelé : hogy 
az esztergomi, kalocsai és csanádmegyebeli áldozárok, 
mint rendes lelkészek, a'ferencziek' helyét elfoglalván, 
a' nyert kincset őrizzék. *8) E ' küldöttség hét vérta-
nút számlál. 

A'tizenegyedik századtól kezdve egész 155 2 - d i k 
évig , ha a' jeruzsálemi missiót más egyes esetekkel 
kiveszszük, a' missiók megszűnvén, a' szerzet' erejét 
hazánk használta föl. 

A' reformatio' százada tágas mezőt nyitott az 
apostolkodásra. Noha 1 5 2 1 . évben Lajos király, e'néven 
II . , országgyülésileg Luther Márton' tanításának elnyo-
mására minden alkalmat fölhasznált, de a' testnek any-
nyira kedvező, az egyházi fegygyel ellentétbe lévő, 
annyi szent kapcsot földúló újításait nem akadályoz-
hatta. Ide járult a' haza' nyomorteljes és bonyolodott 
állapota. 

Alig terjedt e' két magyar hazában az u j tanítás, 
már is a' ferencziek kezdették érezni irtó eszközei-
nek dühös sértéseit, elpalástolt elveinek mérgét. Nagy-
szebenből 1529-d ik évben ki t i l ta t tak, a' kolostori 
szerek letartóztattak, a' templom' ékei, az ős katholi-
kus ajtatosság által Isten' nagyobb tiszteletére a ján-
dokul nyújtott kincsei elraboltattak. Négy év múlva 
Zápolya János ' hatalma 's tekintélye visszaadta ugyan 
a' kipusztított 'kolostort, mint az 1 5 3 3 . évi káptalani 
rendeletek közt olvashatni, de ezen birtok soká nem tar-
tott , mert 1534-d ik évi rendeletek már hallgatnak az 
említettem kolostorról ; hihető az evangelium' erélyes 
hirdetése számüzésöket sürgette és eszközlötte. 

IIa tekintetbe veszszük ama' kitűnő munkát és 
fáradságot , mellyet a' sz. ferencz-rendiek az evange-
lium' hirdetésében, és a' katholika hit' terjesztésében 
a' fön kitűzött évtől egész 1778 -d ik évig kifejtettek, 
az ellenök tornyosult üldözéseket, mellyeket Jézusért 
szenvedni, elég szerencsések valának, eléggé nem csu-
dálhatjuk. A' hány kolostor, annyi rendithetlen kő-
szál, annyi missiotanya, honnan mint a' munkás méh, 
evangelium-, kereszt-, imakönyv- 's olvasóval edzve, 
sorsukat az isteni gondviselésre bizva, bejárták a' 
körülfekvő vidéket , szántók, vetők, kaszások, kapá-
sok, aratók közt mint valódi apostolok léptek föl, a' 

* 6 ) Wadd. 1368. Nro 1. 

test' táplálásáról mit sem gondolva, az eltévelyedett 
juhok' üdvét éhezvén és szomjazván ; itt Jézus' örök-
ké fenmaradandó igéjét hirdették, amott az u j tan' 
mestereit czáfolták, itt a' hallgatók' fogékonyságához 
szabott tanítást tartottak, amott az igazán megtérők-
nek bűnbocsánatot hirdettek. Bajnoki bátorsággal be-
jár ták a' legveszélyesb csáblegelőket ; gyakran gyalá-
z a t , szenvedély, düh' töviseitől sebesülve, de mégis 
örömmel térének tanyájukba, mert a' lelki nyeremény' 
tudata balzsam vala sebökre. Mások, főleg a' pusztult 
kolostorok' egyénei, Za l a , Somogy, 's Vasmegyék' 
rengetegeit vevék czélul, remetei szigor követelte 
életet él tek, tulajdon kezeik emelte lakukat templom-
má és iskolává alakítván, a' környék' tanítói , és ál-
dozáraivá váltak : mint a' sz. lászlói, németh-újvári , 
simontornyai 'stb. kolostorok' eredete bizonyítja. (Folyt, 
köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
Pest. Febr. 3. Főméltóságu herczeg-primásunk, Sci-

tovszky ker. János fényes beiktatásának magasztos ünne-
pélye után érseki megyéjének kormányát átvévén, azon 
szeretetének, mellyel összes hivei iránt viseltetik, legújabb 
tanúságát adá, midőn a' zordon téli időben Pest városa" 
lakosait magas jelenlétével szerencséltetni méltóztatott. 
Valóban, Pest' polgárai látván azon hitbuzgalmat, melly ő 
herczegségét a' mindenható Isten' oltárának zsámolyához 
ragadta, hogy ott bold, szűz Mária' gyertyaszentelő ünne-
pén, a' szokásos gyertyaszentelést és körmenetet végezze, 
's azután a' vérontásnélküli áldozatot fényes egyházi szer-
tartással, mélt. Bezerédy Miklós, Fogarasy Mihály és Lip-
thai Antal püspökök 's egyéb szolgálattevő áldozárok' se-
gédlete mellett, bemutassa; teljes sziv- és lélekből kiált-
hatták : „Áldott, ki az Ur' nevében jő !" A' fényes szer-
tartásról csak későn értesült népség lassankint egészen 
megtölté a' tágas templomot, áldást nyerni óhajtván azon 
főpap' kezéből, kinek hatásától a' jámborok a' hitnek föl-
virágzását remélik, a' gonoszok ármányaik' meghiúsulását 
rettegik. A' városi tanácsnak számos tagjai az ünnepélyre 
megjelenvén, 's a' megszentelt gyertyákat a' berezeg' ke-
zeinek megcsókolása mellett átvévén, az ajtatoskodó nép 
közé vegyültek, 's a' templombani menetet elvégezve, ő 
herczegségét az oltárhoz visszakísérték. — A' magasztossá-
gában nagyszerű karzene által is nyert ünnepély után, a' 
kegyes főpap az előtte letérdelt népre áldását adva, lakába 
visszatért, hol számos tisztelgőket, ezek közt a' pestbudai 
kerületi papságot is fogadni méltóztatott. Szabadjon örök 
emlékül e' lapok' soraiban ő herczegségének csak azon 
szavait följegyeznünk, hogy az őt g y á m o l í t ó , köve tő , 
ve le d e r ű - és b o r ú b a n e g y ü t t h a r e z o l ó p a p s á -
g á n a k nem csak atyja, hanem vigasztalója is kiván lenni. 
Ó herczegsége kegyesen elhatározván a' helybeli minden-
nemű intézetek, iskolák, plébániák' meglátogatását, ezek-
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rőli tudósításunkat akkorra tartjuk föl, midőn szeretetének, 
főpásztori gondoskodásának ezen diadalmi körútját egé-
szen bevégezte. , — 

Pest, febr. 3. Alig vettük primás ö herczegsége' a' fő-
városba érkeztének hirét, midőn véletlenül magas látoga-
tása által szerencséltettünk. Épen a' délelőtti isteni-tisz-
telet' végével jött ő magassága a' dolgozó-házbél a' sz. 
Rókusról nevezett polgári kórodába, hol a' kórházi tiszt-
viselők és elöljárók 's az intézeti bizottmány' elnöke, Aig-
ner tanácsnok ur által fiúi hódolat- és tisztelettel fogad-
tatva, ő herczegsége magát mindenekelőtt a' betegszo-
bákba vezettető, mindenütt atyai nyájassággal vigasztal-
ván a' betegeket. Aztán a' káplán- és paplakot tekinté 
meg. Itt magát az intézet' állapotáról, szabályairól körül-
ményesben fölvilágosittatván, végre az intézeti kápolnába 
kivánt elvezettetni. Ennek ajtajánál leereszkedéseért az 
intézeti elöljáróság' köszönetét fogadta, mellynek az inté-
zetet gyámolitani Ígérvén, a' szentegyházba ment, hol az 
isteni-tiszteletre egybegyűlt hivekre áldását adá, és csak 
miután magát a' sekrestyét is megtekintette volna, hagyta 
el az intézetet, édes emléket hagyván mindnyájunk' szi-
vében. 

Mivelhogy ő herczegsége mindenekelőtt a' jótékony 
intézeteket kivánta meglátogatni, gyanítani merjük, hogy 
a' mélyentisztelt főpap a' szenvedő emberiséget készül 
különösen oltalma alá venni. IIa valami, mindenesetre ez 
igényli figyelmünket teljes mértékben. Másutt keresztény 
tartományokban a' jótékonyság' menhelyei a' legáldásosb 
terjedésnek örvendenek ; nem igy hazánkban is. Mi legyen 
nálunk ennek közvetlen oka, meghatározni nem tudnók; 
de közvető oka mindenesetre a'ker. szeretet' hiánya. Egyéb-
iránt mi reméljük, hogy a' keresztény életre ébredés nem 
sokára pótolandja a' hiányt. Van is rá okunk. Följogosít rá 
a' fenebb leirt tény, és mi nem csalódhatunk. 

A' kereszténységnek egyik jellemző vonása a' szenve-
dők iránti szeretet, mellyet az egyház isteni alapitójától 
öröklött, ki itt létének ideje alatt különös tekintettel visel-
teték mindenütt a' szenvedő emberiség iránt. Midőn szavai' 
igazságát a' hitetlenek ellen csudatétel által akarta bebi-
zonyítani : nem a' napot állitá meg fölöttök, sem Kidron-
nak nem parancsolt forrása felé visszafolyni, sem Karmel-
nek helyéből kimozdulni : hanem a'vakoknak látást, a' sü-
keteknek hallást, a' sántáknak járást, a' betegeknek egész-
séget adott vissza ; szavára a' bélpoklosok tisztultak, és 
midőn a' kesergő szülének vagy testvérnek kedves halott-
ját életre támasztá, valljon mindekkor nem a' szenvedő 
emberiség volt egyszersmind az ő dicsőségének tárgya és 
eszköze ? És Karmelnek helyéből kimozdittatása soha sem 
tett volna olly bizonyságot dicsőségéről, mint minőt való-
ban vagy csak egyetlen vaknak meggyógyítása is tőn. Ha 
6 herczegsége különösen Jézus' ebbeli példájában szemléli 
a' gyakorlati christianismust, ha a' felebaráti szeretettől 
lángolván, magát különösen a' szenvedő emberiség' gyámo-
litására hívottnak érzi : ugy az igazság' koronájába, melly 
az Istent szeretőknek igértetett, ő a' legbecseab és leg-
szebb gyöngyöket választá. x. 

Franciaország. 
A' közoktatás fölött jan. 18-án Thiersur összehason-

lithatlan szónoklat-, világosság-. és ügyességgel szólt. 
Thiers ur tagadhatlanul századunk' legbámulandóbb ész-
tehetségü férfiainak egyike, 's kevés értelmiség találkozik, 

melly olly szerény, olly élénk, 's olly világos volna, mint 
az övé. 'S becsületére meg kell vallanunk, hogy ő ama' 
szellemek' egyike, kikben az események'komoly és rettentő 
intelmei a" legmélyebb 's legszerencsésebb nyomokat hagy-
tak. 

Igaz, hogy Thiers ur nem élt ugyanazon légkörben, 
mellyben mi ; szellemi hajlamai nem a' mieink. Igaz, hogy 
e' bámulatos é3 mélyeszü szavalatban, melly közel 3 óráig 
tartott, 's mellyben dialektikája- és viszonzásainak vég-
hetlen kincsét kitárta, felemelkedvén a' legmagasabb szó-
noklat' hangjaig , régi elfogultságainak némellyei ismét 
előtűntek. Igy sajonnal értettük meg , hogy nem vi-
seltetik ama' teljes igazsággal az egyházi intézetek iránt, 
mellyet érdemelnek. Kétségkívül egy megszokott szólás-
módnál fogva álladalom helyett egyetemet, álladalmi tano-
dák helyett egyetemi intézeteket említett. 

De a' legvilágosabb, a' legtömöttebb 's legértelmesebb 
kifejezésekben dus beszédében több főfontosságu, roppant 
következményű lényeges pont van, mellyet valóban feje-
delmi módon tüntetett fel. Milly szabatossággal jellemezte 
ő az egyház' panaszainak és követeléseinek jogszerűségét? 
Milly hatalmasan mutatta meg, hogy az alkotmány' szine 
előtt egyátalában szükséges, szabadságot, teljes és töké-
lyes szabadságot engedni az egyháznak, 's hogy ezen en-
gedvény a' legtagadhatlanabb, a' legszentebb jog ! 

Midőn azután a' papság' beavatkozásáról szólt, a ' 
legdicséretesebb nyiltszivüséggel 's leghangosabb őszinte-
séggel emelte ki a' ft. langresi püspök' nemes kifejezé-
sét, felkiáltván : ,Nem, ez nem kedvezés, hanem teher az 
egyházra nézve!' 

Thiers ur mindenféle kérdéseket érintett : a' gallica-
nismust illetőleg, bevallotta ugyan elsőbbsége iránti néze-
tét, azonban igazsággal viseltetett a' romai tan iránt is, 
mondván, hogy nincs már ideje bizodalmatlanságot ápolni 
ama' bölcs áldorok és kitűnő tudorok ellen, kik azt gon-
dolják, hogy a' franczia egyháznak egy bensőbb alávetés 
által kell a' romai egyházhoz csatoltatnia. 

Beszédének azonban legnagyszerűbb, legdicséretesebb 
's különös ügyességü része az volt, mellyet a' vallásos 
testületek- és jezuitákról mondott. Milly uton lehet nekik 
az alkotmány' elvei mellett a' tanítást megtiltani ? ,Szám-
űzni akarják-e őket?' kiáltott ő fel , a 'hegypárt felé for-
dulva. ,Nem, épen nem', viszonozák többen. ,Ah ! jól tud-
tam, hogy önök igy fognak felelni ! Bizonyos valék, hogy 
ha önökkel az igazságot kérdeztetem meg, feltüntetni fo-
gom !"S minthogy néhány zajoskodók a ' társulati törvényre 
utasiták őt : ,A' társulati törvény ! válaszolt Thiers ur a ' 
legélénkebb erélylyel, jó ! elvárom ott önöket ! 's akkor, 
mindig önök' elveivel, mindig az alkotmánynyal hivom ki 
önöket, hogy találjanak utat eltávolításukra !' 

E' nevezetes nyilatkozatot a' jobb oldal' tapsai 's a' 
hegypárt' legmélyebb csende fogadták. Valóban nagyszerű 
látvány, hogy az 1844-ki előadó, az 1845-ki interpella-
tiók' szerzője, a' tanítás és Francziaország' kapuit azok 
előtt nyitja meg, kiknek más időszakban olly heves ellen-
sége volt. 

Egy legnagyobb szépségű befejezés zárta be beszédét. 
Hármas kitörésü tapsviharral üdvezelte a' gyűlés a' szóno-
kot, midőn ő, kiemelve némelly sértő félbeszakasztásokat, 
forrón kérte az ellenzéket, hogy legalább önviselete által 
önmagát megbecsülve, tiszteletet szerezzen ama' képvise-
leti kormánynak, melly ellen vakmerő tervvel megtámadá-
sokat készítenek, 's mellynek összebomlása teljesülendvén, 
minket is a' leggyászosabb jövendő' koczkájának teend ki. 

Thiers ur bevégzésül a' legfellengzőbb szavakat han-
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goztatta a' rend és kiengesztelés' szükségéről, 's a' tapsok' 
kitörő zúgása koronázta a' bátorság és ügyesség' ezen mü-
vét, melly a' hires író' parlamentaris életének legszebb lap-
ját képezendi. A' langresi püspök legelső volt, ki a' be-
széd' bevégzése után, Thiers ur' kezét megszoritá, 's őt üd-
vezlette. 

( M o n t a l e m b e r t ' b e s z é d e . Folyt.) A' baj még 
nagyobb a' másod oktatásban. Ott, nem vallják még be a' 
socialismust, hanem a' kétesdiséget és rationalismust ; m i 
f ö n t k é t e s d i s é g é s r a t i o n a l i s m u s , az l e n t 
s o c i a l i s m u s s á l e s z . (Gúnyos nevetés baloldalon.) Én 
nem akarok más bizonylatot az oktató testület' ama' husz 
tanárain kivül, kik junius' 13-kán becsületöket koczkáz-
tatták. (Megindulás.) 

Engedjenek meg most valamit a' fejérek ellen (neve-
tés) , azon feltétellel azonban, hogy a' fejérek és vörösök 
nem fognak egyesülve ellenem kikelni. (Ujabb nevetés.) 
Ha nem csalatkozom, e' megnevezés f e j é r majdnem 
ugyanaz a' p o l g á r megnevezéssel. (Tagadások). Jó, 
mellőzzük tehát e' szines melléknevet, 's foglalkozzunk a' 
polgárokkal, vagy is azzal, mi mindnyájan vagyunk e' 
gyűlésben; mivel még nem találkoztam azon ékesszóló 
proletariusokkal, kiket nekünk hirdettek, sem liübéri urak-
kal, vagy vaspánczélos lovagokkal. (Nevetés.) Én csak polgá-
rokat látok itt. En tehát azt mondom, hogy mi mindnyájan 
hozzájárultunk a' bajhoz, viseletünk, példáink, tanításunk 
által. Mi t e r j e s z t e t t ü k a' r a t i o n a l i s m u s t , 
m e l l y v á l t o z t a t v a a' l é g k ö r t 1 , s o c i a l i s m u s -
s á l e t t . De fensőbb malaszt által a' polgárság még jóvá 
teheti a' bajt. Ezt nem tartom nehéznek ama' kegyetlen 
intelmek után , mellyeket február óta kaptunk. Ne feledjük 
soha, hogy ezen, magára olly büszke társadalom, melly 
jövendője-, nagysága- és jóllétében olly biztonosnak tartá 
magát, oda ju to t t , miként ollyan emberek, kiket azelőtt 
annyira sem becsült, mintha tőlök félne, megtámadás- és 
meghódítással fenyegették. 

Kicsoda fenyegeti tehát ma az olly mivelt társadal-
munkat? Kicsoda tölti el tehát olly alapos rettegésekkel? 
Valljon ollyan szigorú emberek mint a' vértanuk, kik ha j -
dan a' pogány világot megváltoztatták ? Nem. Valljon ollyan 
nagy bűntettesek, mint azok, kik a' régi franczia társadal-
mat forgatták fel, 's az 1793-ki köztársaságot teremtették ? 
(Morgások' kitörése a' baloldalon.) A' társaságot rettentő 
kis szónokok fenyegetik, kiknek sikere korunk' legkülö-
nösebb tüneménye leend. (Élénk helyeslés.) Vakesetileg 
történt-e talán, hogy a' polgárisulat' némi finomítása forog 
kérdésben? Nem ez az általuk magtámadott társadalmi 
élet' a, b, c-je ; Francziaország két év óta látja, hogy a' tu-
lajdont, a' családot kell védelmeznie. (Élénk helyeslés.) 
Ugyanezen ügynek kellett, hogy tisztelt Thiers ur nagy-
eszüségét szentelje. (Félbeszakasztás a' baloldalon.) Az 
erkölcsi és politikai tudományok' akadémiáját össze kellett 
hivatni, hogy válaszoljon azon embereknek, kik még a' 
legvadabb népek által is kihirdetett eszméket és elveket 
merik kétségbe hozni. (Nagyon jó ! nagyon jó !) íme, uraim, 
ezt nevezik a' 19-dik század' előhaladásának ! 

Ha ez nem leczke a' polgárság- és egész társadalom-
ra nézve, akkor nem tudom, honnan lehessen azt meríteni. 
(Tapsok.) Uraira, higyjék el, hogy én koránt sem akarom 
a' lelkek' titkaiban a' kétesdiséget nyomozni . . . ennél 
semmi sincs távolabb gondolatomtól. Midőn az illyen fel-
dúlt lelkekkel találkozom, nemével a ' t iszteletnek, ha e' 
szót használhatom, hajlok meg előttök, mint valamelly 
nagy szerencsétlenség vagy nagy szűkölködés előtt. (Meg-
liatás.) Én csak ezen eszmék' terjesztését vádolom önök 

előtt, mellyet Salvandy ur a' hitetlenség' proselytismusá-
nak nevezett, midőn ama' törekvésekről szólt, miként ra-
boltassanak meg a' gyermekek a' vigasztaló hittől, melly-
nek helyére mitsem állítanak. íme ezt vádolom önök előtt ; 
ez helyzetünknek, mellyben találkozunk, főoka. Mit Sal-
vandy ur az ifjúságról mondott, azt én a' népről mondom. 
Azt állítom, hogy irgalmatlan kegyetlenség elvenni a' nép-
től a' hitet, melly őt vígasztala, és mitsem tenni helyére. 
(Nagyon jó !) Sőt inkább, csalatkozom . . . Önök látni fog-
j ák , mi tétetett a' hit' helyére. Mindazon tisztátlan ro-
máncz- és drámaírók, kik Francziaország' lelkét beszeny-
nyezték, felbátoritásnak örültek . . . (Tapsok a' jobb ol-
dalon.) A' vallásbani hit szándokoltatott megsemmisíttetni, 
és megsemmisíttetett a'társadalmi hit. íme ez az előhaladás. 
Uj vallást adtak e' népnek, a' socialismust, mert a' népnek 
szüksége van vallásra. Futólag gyanittatták vele az em-
berré lett Istent, 's ő hitt a' socialismus által Istenné lett 
emberben. B a l o l d a l o n : Az igazi kereszténység a' so-
cialismus. (Bosszankodási morgások.) M o n t a l e m b e r t : 
A' socialismus az Istenné lett ember ! (Erőltetett nevetés 
a' hegypárton.) Én kitsem támadok meg. Ah ! szívesen 
akartak volna megállni ezen a' kétesdiségre vezető pályán, 
de ez csak a' finom szellemekkel fért össze, és nem a' tö-
megekkel. Ezek az igazság' ormairól a' tévely' mélyeibe 
rohannak. Ők nem képesek megállni a' kétesdiség és hitet-
lenség' pályáján. Mert nagy képtelenség némelly emberek' 
azon elbizakodása, melly szerint dogmák és hit nélkül vé-
lik fentarthatni a' társadalmat. íme ezt hozta elő a' dolgok' 
állapota, mellyben élünk. 

A' tisztelt Leroux Péter ur azt mondá e' szónokszé-
ken : ,Közép nem létezik. Önök kötelesek a' socialismus és 
jezuitismus között választani.' Én elfogadom e' tételt, de 
módosítva. Nincs középszer a' socialismus és katekismus 
között. (Nevetés a' baloldalon.) Igen, a' katekismus között. 
Az nem ugyan az egész társadalom, de nélküle nincs tár-
sadalom. És tudják önök, milly nagy szolgálatot teend az 
egyház a' franczia népnek a' nevelés által ? Azt, hogy nem 
fog neki hízelegni. (Nagyon jó !) Nem fogja isteníteni go-
nosz hajlamait (Nagyon jó ! nagyon jó !) Nem tartand véd-
beszédeket kéj vágyai fölött, 's nem keresend, nem tudom 
mi bölcsészetben, tilos mentségeket, bármilly mételyekre ; 
ellenkezőleg ő azt fogja mondani az embernek : Te csak 
por vagy . . . 's egész életed szenvedések és küzdelmek' 
sorozata leend, mellyek' czélja nincs ide lent. (Morgás a' 
hegypárton.) Ő még többet teend a' népért; lelkébe önten-
di egy jól rendezett kormány' észképét. Ez az egyház' sze-
repe. Ö kormányi mintát teremtett az emberi lélekben ! 
Csak igy bírhatnak önök kormányozható népet ; m i n d a' 
r e s p u b l i k á k , m i n d a' m o n a r c h i á k a l a t t a b -
b a n á l l a' t á r s a d a l m a k ' é r d e k e , hogy a' nép 
kormányozható legyen ; ma ő kormányozhatlan. íme ez az 
oka, miért nevezhette egy hires férfiú, egy jelenkori iró, 
Guizot ur, a' katholieismust a' tisztelet' legnagyobb tano-
dájának. Valljon társaságunk' első szüksége nem-e a' tisz-
telet , a' törvény, rend, tekintély, vallás, tulajdon' tisztele-
te ? Járjatok hát az egyház' tanodájába ! Ebben áll a' jó. 
Lássuk most a' bajt. (Folyt, köv.) 

Vegyesek. 
Az ausztriai cultusminister egy rendelvényt terjesz-

tett alá ő felségének, mellyben az úgynevezett magán ta-
nítás (privata, vagy correpetitio) a' tanítóknak tiltatik, 's 
ezek' jövendőrei jobb ellátása biztosíttatik. 
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Az erfurti porosznémet gyűlésre a' választások a' hár-
mas-királyszövetségi chartát elfogadott kis statusokban és 
az egész poroszhoni birodalomban csakugyan elkezdődtek. 
Ellentétben ezzel a' szász, bajor, würtembergi és hanno-
verai kormányok, együttértésben Ausztriával, megegyeztek 
volna egy külön alkotmányban, mellynek alapján a' nagy 
német egység létesítendő lenne, 's rövid idő múlva kihir-
dettetvén, annak elfogadására a' többi német fejedelemsé-
gek azon módon, mint azt mult év' május' 26-án a' hár -
mas szövetség tévé, szólittatnának föl. Mi lesz ebből, ha 
ez u j szövetség ellenében, Poroszország makacsul az ő 
Erfurtjára támaszkodik? Ki engedjen, Ausztria-e és a' 
négy király, vagy Poroszhon és a' 28 kis fejedelemségek ? 

Az utolsó politikai szemlében érintett porosz-királyi 
üzenet számos reményekre, még több félelemre, de legszá-
mosban kárörömre nyújtott alkalmat. A' káröröm a' de-
mokratáké, vagyis inkább vöröseké, kik a' frankfurti par-
lament' müvéhez ragaszkodván, az erfurti választásokat 
törvényteleneknek tartják, mint mi is, csakhogy mi egé-
szen más nézettől vezéreltetve. A' félelem az uralkodó 
pártté, melly a' porosz dynastia' fejére kivánná deriválni 
a' német császári koronát, 's a' martiusi nyeremények' 
alapján, porosz császárság alatt, egy osztatlan, centralisált 
és alkotmányos Németország' létesítésén fáradozik, 's a' 
királyi üzenettől, mint szabadelmüségének és igy népsze-
rűségének, ha azt elfogadja, sírjától, visszarettent. A' re-
mény a' martius előtti tényezőké, kik most reactionariu-
soknak neveztetnek. A' világ azt hitte, miszerint a' mini-
sterium le fog köszönni; azonban jobbnak vélte a' király 
előtt fejet hajtva, a' kamarának azt kinyilatkoztatni, hogy 
maradni kiván, de maradását a' királyi üzenet' elfogadásá-
hoz köti. Mire a' kamara megadta magát, 's a' királyi üze-
net' minden pontjait a' hitbizományokat kivéve, lényegük-
ben elfogadta. A' protestáns urak nem olly szigorú dog-
matikusok ; azért könnyen transigálnak még az elvekben 
i s , ha az érdek ugy hozza magával. — A' demokraták 
nem vesznek részt az erfurti választásokban. 

Portugalliában az országgyűlést maga a ' királyné 
személyesen nyitotta meg. — A' lapok egész terjedelmében 
közölték az éjszakamerikai elnöknek idei üzenotét, melly 
nem egyéb, mint egy tökéletesen boldog országra mondott 
panegyris. 

A' pápai birodalomra nézve, a' bécsi ,Reichszeitung' 
tudósítása szerint, a' négy kath. hatalmasságok a' ,motu 
proprio'-t tökéletesen helybenhagyták. A' birodalom n é g y 
legatiokra fogna osztatni, mellyek' élére kormányzó főnö-
kül egy-egy bibornok állíttatnék ; a' statusconsulta' elnöke 
is bibornok lenne. A' pápa ő szentsége podgyásza Civita-
Yechiába megérkezett. 

Az augsburgi ,Allgemeine Zeitung' romai levelezője 
irja, miszerint a' pápa még nem fog egyhamar Romába 
visszatérni, kivévén, ha olly rendkívüli körülmények áll-
nának be, mellyek a' valószínűség' minden körén tul fek-
szenek. Négy franczia ezred eltávozott, és legközelebb négy 
tábornok követendi őket ; de a' pápa mindaddig vonakodik 
székvárosába visszatérni, mig abban köztársasági hadcsa-
patok szállásolnak. A' franczia köztársaságot illetőleg IX. 
Pius'nézetei lényegesen megváltoztak. Jó ideig, főleg Ven-
tura atya' befolyási korszakában, a' franczia köztársaság-
tól a' szabadságnak uj korszakát, és a' katholika egyházat 
illetőleg egy mindent áthatandó munkásságnak kifejlését 
várta : de nem csupán Roma' példája, hanem a' franczia 
papoktól is folyvást érkező tudósítások ezen, magában olly 
szép bizalomnak hímporát letörülték, és a' pápának napról 
napra azon meggyőződését szilárdították, hogy a' franczia 

köztársaság sem egyéb, mint az eget ostromló socialismus 
és communismus' hágcsójának első foka, és hogy csak a' 
monarchicus elv áll igazi öszhangzásban a' katholicismus' 
jól felfogott érdekeivel. Azon módnak, mellyel a' franczia 
főtisztek hazai állapotjuk' szomorú bonyodalmai felől min-
den tartózkodás nélkül nyilatkoznak, a' pápát véleményé-
ben még inkább meg kellett erősitnie ; a' keserű tapaszta-
lások, mellyeken maga keresztül ment, és mellyek mély fu-
lánkot hagytak lelkében, az ő, minden igaz iránt fogékony 
szivéből, minden kétséget kiűztek a' felől, hogy az állami 
hatalom' tekintélye ép olly szükséges, mint az egyházi ha-
talomé, és hogy ezen tekintélyek' egyike sem állhat fön a' 
másika nélkül. Venturának első 's bizonnyára önakaratlan 
álnézete volt az, melly szerint az egyházi tekintély' ked-
veért a' politikai szabadságot ugy érteményezte, mint az 
embernek emancipatioját az embertől, m f e n n y i b e n e m -
b e r ; hogy az embertől képmása fölött egyátalában minden 
tekintélyt megtagadott, és ez által azon demokratiai egyen-
lőséget akarta igazolni, melly az elmék' megzavarása által 
az emberi állapotokban olly temérdek bajt okozott. Ki a' 
jogszerű kormánynak tekintélyét tagadja, az isteni tekin-
télynek sem tesz jó szolgálatot, és IX. Pius annál határo-
zottabban fordult el Francziaországtól, és hajolt Ausztriá-
hoz, minél erélyesebben kezeli Ausztria' kormánya az á l -
lami tekintélyt, és minden alkalommal változhatlan szán-
dokát nyilatkoztatja ki, a' forradalom' hydrájának, bár hol 
mutatkoznék is, fejét összezúzni. Mi ezt a' kérdés' politikai 
oldalául vehetjük, de melly ép olly nagy vallási jelentő-
séggel is bir. A' pápa- és tanácsnokainak figyelmét el nem 
kerülhette, és a' naponkint érkező hirek által arról meg is 
győződtek, hogy a' franczia hadcsapatok nemcsak a' pápa' 
világi uralkodása ellen minél tovább, annál több ellenszen-
vet keltenek, hanem a' katholicismus' e' fellegvárában egy-
szersmind antikatholikus tanokat is terjesztgetnek. Önma-
gam eléggé meggyőződtem arról, hogy a' franczia hadsereg 
közt uralgó szellem egyátalában egyháziatlan, hogy ne 
mondjam cgyházellenies, és hogy főleg az atheismus- és 
socialismusig „fölvilágosított" altisztek' hibája által any-
nyira jutottak, hogy a' közlegény, a' tiszteket nem is em-
iitjük, templomba járni, misét vagy sz. beszédet hallgatni 
már nem is mer, mert félnie kell társai' gunyjától. A' tem-
plomlátogatásrai kényszerítés a' franczia hadseregnél meg-
szűnt, mióta a' juliusi dynastia alatt az ezredi lelkészek el-
bocsáttattak. Igaz, az ausztriai hadseregnél is eltöröltetett 
az egyházi szertartásokoni minden kényszeritett részvét, 
azonban az ausztriai katona saját társaitól rovatnék meg, 
ha önszántából templomba nem járna. Innen fejthetjük meg 
IX. Piusnak idegenkedését, illy körülmények között Roma 
városába visszatérni ; azok, kiknek feladatuk őt, tekinté-
lyét és jogait illetőleg, védeni, csak a' hittelen népsöpre-
dék' bántalmainak tennék ki, és a' már ugy is eléggé meg-
látogatott fejére csak ujabb megaláztatást tetéznének. 

Parma püspöki megyéből ő szentsége' költségeinek 
fedezéseül az egyházmegyei hivatal által 1959 scudi kül-
detett át ő cminentiája az álladalmi altitkár-, Antonelli bi-
bomoknak, azon kérelemmel, hogy ez összeget, azon hó-
dolat és szeretet' jeléül, mellyel a' megye' papsága és lii-
vei Krisztus' helytartója iránt viseltetnek, ő szentsége' lá-
baihoz letenni kegyeskednék. 

Az „Osservatore Romano" ismételve ajánlja azon 
tervet, hogy a' maltai-lovag-rend, az által, hogy a' szent 
atya' tcstőrségét elvállalná, régi jelentőségébe visszaállit-
tassék. Mult évi december' 31-ki czikkében e' lap örömét 
nyilvánítja azon, hogy ezen terv a' socialisticus és com-
munista sajtó által dühösen megtámadtatott; 's igazsága 
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van, mert ezen megtámadás reá nézve kedvező. Azután 
előadja az okokat, mellyek véleménye szerint ez eszmét 
ajánlják, mellyben a' pápai székre nézve a' függetlenség' 
biztositékát, az egész világra nézve pedig az eszélyes, 
szent, és valódi szabadságnak gyupontját találja. „Egy 
katholikus hadsereg, folytatja — két száz milliom katho-
likusnak folyvásti kifolyása lenne, kik az ő köz atyjoknak 
őrizetére és védelmére sorban felszóllittatván, környezeté-
ben a' tiszta katholicismus' tanaival megismerkednének, a' 
jó magot családjaik' körébe visszavinnék, és házi körük-
ben Romának vallási újdonságait elbeszélvén, az azok 
iránti hajlamot lassankint az egész világon elterjesztenék. 
Hogy egy sereg e' hivatásának megfeleljen, szükség, hogy 
minden helybeli befolyástól menten, közvetlen sugallatot 
a' szentszéktől vegyen, a' mi nem történhetik egyébkint, 
hacsak ezzel egy vallásos harczias rendnek szent és fel-
oldhatlan kötelékei által egyesülve nincs. Továbbá az Os-
servatore azon eszközökről vitatkozik, mellyek előlegesen 
megkísértettek, minő a' romai statusoknak Franczia- Spa-
nyolország és Ausztria általi örökös elfoglaltatása ; a 'kath. 
nemzetek közötti önkénytes segélyversenyzés; vagy pedig 
a' belföldi hadseregnek schweizi csapatok által biztosított 
újjáalakítása; 's ez eszközöket elvetendőknek véli. Végre 
ismétli, hogy egy „ l e g y e n " szó elegendő lenne a' maltai 
rendnek életbeléptetésére „egész pompájával a' nagyság-
nak, hatalomnak és erőnek, mellyeknek szent Péter székét 
övedzni kell." Ezen eszme különösen hízeleg kath. érzel-
meinknek, 's azért szeretnők, ha az Osservatore az előre 
látható nehézségek' megoldásáról is szólana valamit. 

Parisban szent Genovevának kilencz napos ünnepe, 
melly Saint-Etienne-du-Mont' templomában tartatott, fé-
nyes szertartással fejeztetett be. Tiz órakor a' ft. párisi 
érsek mutatta be a' vérontásnélküli áldozatot. Négy órakor 
körmenetilegroppant néptömeg indult, Paris városának szent 
pártfogónéját koporsójában üdvezleni. Ezután a' ,Téged 
Isten dicsérünk' énekeltetvén el, az ajtatosság vele bezá-
ratott. Nehéz képzelni azon roppant gyülekezetet, melly a ' 
fönséges basilicának számtalan gyertyák' fényében felra-
gyogó bensejében tolongott. Ezen kilenczed alatt szent 
Genoveva' koporsója Paris városa' plébániáin kivül, az e' 
megyéhez tartozó, 's Paris körül fekvő még más 59 plé-
bániák' híveitől is látogattatott meg. Százezernél többre te-
hetjük ez évben az ajtatoskodók' számát, kik korán reg-
geltől egész a' templom' bezárásáig, melly e' kilenczed 
alatt esti 10 órakor történt, egymást fölváltva követték. A' 
templomon kivül a' piaczon és szomszédutczákon hullámzó 
tömeg sem volt csekélyebb, és az árusoknak egyenvonal-
ban fölállított sátoraik ez ünnepnek a' zarándokságok vagy 
azon középkori ajtatos vásárok' szinét kölcsönzé, mellyek 
egy nagy tiszteletben álló szentnek koporsójánál szoktak 
tartatni, és mellyeket napjainkban csak Francziaország' 
némelly pontjain találjuk föl még. 

A' meauxi megyéhez tartozó Bourgligny városban 
nem rég alakult missionarius házról érdekteljes részleteket 
vettünk. Néhány bretagnei pap, fájlalva hallván a' hit' 
kialvását a' főváros' szomszéd kerületeiben, magát missiók' 

tartására eltökélte. Vállalatuk nehézségek közepette érett 
meg, mert a' rennesi püspök által visszautasittatva, két év* 
folytában tétettek ki próbakőre. Midőn beleegyezett, forrá-
sokról kellett gondoskodni. A' jő papok egy ajtatos ember-
hez folyamodtak, ki nekik segélyét igérte, és ki az isteni 
gondviselés' kegyelméből azon állapotban is volt, hogy ne-
kik Bourglignybcn egy házat ajándékozhasson. E' szerény 
hajlékban letelepedve, nem késtek a' missionariusok ma-
gokat a' plébánosok' rendelkezése alá ajánlani, és a' leg-
szerencsésb eredmény mutatja, hogy munkájokon Isten' 
áldása nyugszik. A' kis villenauxei plébániában, hol Diot 
atya e' szülemlő társulatnak főnöke, egész adventen át hir-
dette az isteni igét, a' nép' szelleme egészen újjászületett. 
A' plébános tudósítást tett, hogy 600 hivei közül 202 olly 
áhitat- és lelkesedéssel járult az Ur' asztalához, melly 
mindnyájokat szent vigasztalással boldogitá. A' jámbor 
atyák már is nem képesek a' hozzájok intézett felhívások-
nak megfelelni ; és csudálva azt, mit az Isten e' látszólag 
háladatlan földön törekvésöknek kivívni enged, forrón 
esengenek, hogy minél több munkásokat küldene szőllejé-
be, mert nagy az aratás, és a' munkások még igen csekély 
számmal. 

Francziaországban az elemi oktatás' bizottsága már is 
tiszteletreméltó állhatatossággal folytatja a'socialismus által 
megmérgezett iskolamesterek' elmozdításának dicséretes 
munkáját. Utolsó gyülekezetében Roquefort-de-Sault' hely-
ségnek Escaichs nevü iskolamesterét hivatalától felfüggesz-
tette. A' vallatás' folytában bebizonyult, hogy az utolsó köz-
választás'alkalmával ezen ur, ki e'szegény és szerencsétlen 
környékben a' socialisticus eszmék egyik legbuzgóbb 
apostola, azt mondá a' falusi embereknek : IIa a' veressap-
kások' részére szavaztok, és ha ezek hatalomra kapnak, 
akkor kedvetek szerint mehettek az álladalom' szép er-
deibe fát vágni, és magatok közt feloszthatjátok Laro-
chefoucauld bárónak fölséges erdőségeit, mellyek innen 
csak két lépésnyire feküsznek. (Echo du Midi.) 

Az ,Ami de la Religion' egyik levelezője Manches-
terbe kirándulást tévén, Londonból irja a' nevezett lapnak, 
hogy tiz év óta, mikor legelőször látogatta meg e' gyár-
várost, ott a' katholicismus óriási haladásokat tön, mert 
akkor három templom untig elég volt a' h í v e k n e k b e -
f o g a d á s á r a , és most hét templomuk lévén, mégis egy 
ujabbnak épitéséről gondolkoznak. A' paulai szent Vincze' 
társulata is megalakult, és habár csak 45 tagból áll is , 
már annyi jót teremt, hogy sebes növekedést jósolhatunk 
neki. „A'titkár' szívességéből, folytatja a' levelező, meglát-
hattam, mit e' város legszegényebb- és legszerencsétle-
nebbet rejt magában, 's meggyőződhettem a' felől, hogy a' 
nyomor nem olly iszonyú, mint azt magunknak közönsége-
sen képzelni szoktuk. London^ szegényei sokkal rosszabb 
helyzetben vannak. Szent Ágoston' templomában, hol 
nagymisét hallgattam, mintegy 160 ember voltjelen, több-
nyire munkások ; a ' férfiak legalább olly számmal voltak 
mint az asszonyok, és mindnyájok' önviselete ájtatosságra 
mutatott." 

A' ,Religio és Nevelés' 1 8 4 8 - d i k II . félévi utolsó száma már ú j ra ki lévén nyomva, azokat , kik an-
nak hijjával vannak , és eddig nem jelentették volna magukat , ezennel tisztelettel fölszólít juk, hogy a' lakás* 
helyét és az utolsó postát kijelelve, eziránti kívánságukat a' szerkesztőséggel tudassák; a' nevezett szám 
azonnal posta ' ut ján fog minden egyes jelentkezőnek megküldetni. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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T A R T A L O M : Társadalmi bajai • 's a' gyógyszer. — Adatok a' szent ferencz-rendi szerzet' történetéhez honunkban. —• 
Egyházi tudósítás^ — Vegyesek. 

Társadalmi bajaink 's a' g y ó g y s z e r . 

Az emberiség' valamint minden, ugy jelen nyo-
morának 's bajainak távolabb, 's utolsó analysisben 
legfőbb forrását mi az eredendő bűnben látjuk. A' 
kereszténység' alaptana erről azt tanit ja : hogy az 
ember az Isten' képére ' s hasonlatosságára teremtetett; 
ő jó 's boldog volt ; a' test a' léleknek, ez az Istennek 
alá volt vetve ; az egészben a' legszebb öszhangzás 
volt mindaddig , mig az ember az Isten' parancsát 
megtar tot ta ; de midőn az ember az Istennek ez enge-
delmességet megtagadta : ,az emberi természet eredeti 
tökélyéből kiesve , lélekre 's testre nézve beteg- és 
rosszrahajlóvá lett, és az emberi szerkezetbe az eredeti 
öszhangzás' helyébe disharmonia lépett. Az emberi 
test' szerkezetébe a' bün által olly méreg harapódzott 
be, 's hatalmasodott e l , melly az első embertőli le-
származás' u t ján mindnyájunk' terhe, baja 's öröksége 
lőn. De ezen leszármazás nem csak testünkre szól, 
hanem kedélyünkre, ösztöneinkre, indulatunkra is, 
melly olly állapotban van bennünk, mint a' hangszer, 
mellynek húrjai nincsenek hangarányba fölhúzva. ' 
Pascal, ki a' keresztény bölcsek között talán legmé-
lyebben elmélkedett az emberi-nem' erkölcsi nyomo-
rúsága fölött, azt mondja az eredeti bűnről szóló ke-
resztény tanról : ,hogy az emberi elmével föl nem 
fogható, de szükségképen igaz , mert nélküle az em-
ber önmaga előtt titok marad. Igaz ugyan , hogy az 
eredendő bűnről szóló tan visszataszitó ; 's még is a' 
kereszténység' ezen megfoghatatlan ti tka nélkül , mi 
önmagunk előtt maradunk titok. ' A' mit Pascal az 
egyes emberről mond, azt az egész emberiségre lehet 
alkalmazni. A' ki az eredendő bün' titkát elveti , az 
előtt az egész emberiség' története titok marad. A' ki 
ellenben hivőleg 's alázatosan az eredendő bün' t i tkát 
e l fogadja , az önmagát 's az emberi-nem' összes tör té-

*) Lásd Religio I I . sz. 
I. Félév. 

netét megérti. Az eredendő bűnről szóló tan vet egye-
dül világosságot társadalmi bajainkra is. Az ember 
elpártolt az Istentől, 's ezen elpártolás' következtében 
megromlottak az emberben létező természeti erők. A z 
Isten' megszentelő malasztjának kárát vallotta az em-
ber, értelme elhomályosult, akarata a'gonoszra fordult ; 
a' test 's a' szemek' kívánsága és az élet' büszkesége 
erőt vett az embereken, 's ezek a' leggonoszabb indu-
latoknak martaléki lettek. ,Propter quod tradidit illos 
Deus in desideria cordis eorum, in passiones ignomi-
niae.' íme socialis bajaink' legutolsó 's legfőbb forrá-
sa. — De tudom, hogy a' világnak nem tetszik a' 
katholika egyház' ezen tana ; 's a' ki ezt védni meri, 
a' világ' szemeiben obscurant , zelota vagy épenséggel 
jezuita. A' jelen, büszke 's külső tökélyeiben elbiza-
kodott nemzedék sértve érzi magát azon állitás ál-
tal : hogy az ember bűnös , hogy büntetést érdemel, 
hogy önmagától az örök életre mi jót se bir véghez 
vinni. A' világ' fiai tagadják az eredendő bűnrő l , 's 
ennek következményeiről szóló keresztény tant ; ők t a -
gadják a' szenvedélyek' eredetét 's e re jé t , 's álli t ják, 
hogy azok csak a' tudatlanságból 's az ismerethiány-
ból származnak. Véleményök szerint az iskolák' jobb 
rendezése elégséges a' szenvedélyek' hatalmának meg-
törésére; az iskolák' jobb rendezése alatt pedig az is-
kolának az egyháztóli elszakitását, 's az ugy nevezett 
emberi közmiveltség' terjesztését értik. 

,Valamint a' virág önmagából fejlődik k i : ugy a' 
dicső emberi természetet is csak kifejlődésében kell 
elősegíteni ; 's a' szenvedélyek, a' bűnök 's a' gonosz 
tettek azonnal el fognak tűnni a' vi lágból , 's az igazi 
testvériség fog itt meghonosulni.' Ez korunk' divat-
szerű tanítása, melly a' világtól a' legnagyobb bölcse-
ség gyanánt csudáltatik, 's melly a' kereszténység' ős-
régi tana helyett állíttatik föl. De az élet' nagy mes-
tere, a' tapasztalás, meghazudtolja ezen pogány tév-
tant. IIa ezen tan igaz volna , ugy az emberek két 
osztályból állanának ; az egyik osztály birná az em-
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beri közmiveltséget, 's ez képviselné a' szenvedély, 
bün, gonoszság nélküli nemzedéket , melly egyedül 
csak az ész' magasabb törvényeit követi. A' másik 
osztályba tartoznának az emberi közmiveltséggel nem 
birok, kik ezután természetesen a' bün' minden nemé-
nek hódolnak. De ezen megkülönböztetés' alaptalan-
ságát eléggé kimutatják Frank- 's Némethon' statisti-
ka i adatai, mellyekből kiviláglik, hogy sem a' szelle-
mi miveltség' foka,sem a'jóllét nem csak nem fogyasztja, 
de azon mértékben, mellyben ezen tan az élet- és is-
kolában alkalmaztatik, még szaporítja is a' büntettek' 
számát. De nincs is szükség meszünnen hozott bizo-
nyítékokra, midőn az élet hangosabban szól minden sta-
tistikai adatoknál. Avagy Praslin herczeg, kinek go-
nosztette undorral tölté el az egész v i lágot , vagy La-
tour, Lamberg 's llossi' gyilkosai 's ezeknek bérlői, 
nem birták-e az emberi közmiveltséget ? "Vagy azon 
romlott emberek, kik nyilt vendégeskedéseiken a' hi-
tetlenséget, a' gonoszságot éltetik 's a' testvérgyilko-
l á s t ; kik aljas szenvedélyeik' kielégítésére az összes 
Európát conílagratioba hozni , 's fölforgatott oltárok, 
ledöntött t rónok , 's millió embertársaik' feldúlt bol-
dogságának romjain, veszett agyuk' rémeinek diadalto-
rát megülni szeretnék, nem birnak-e ezek is az em-
beri közmiveltséggel? És a' fösvény, ki kincseket kin-
csekre halmoz ; az i f j ú , ki szenvedélyei' kielégítésére 
ezreket költ, a' szegény Lázártól pedig a' kenyérmor-
zsát megtagadja ; 's a' honleány , ki testét aranybor-
jú gyanánt imádja , azt aranynyal 's gyémántokkal 
ékesíti , de szegény testvérét az inség 's nyomor' ve-
szélyei között könyörület nélkül néz i , mindezek talán 
az emberi közmiveltség' hiával vannak ? Hol vagyon 
azon emberi közmiveltség, azon bölcseleti rendszer, 
melly képes a' keresztényi alázatosság, önmegtagadás, 
lemondás' magvát az emberek' szivébe hinteni? Mu-
tassátok meg nekem az igaz felebaráti szeretettel biró 
azon nemzedéket, mellyet a' kereszténység' segedelme 
nélkül emberi bölcseségtek által neveltetek, mutassá-
tok meg nekem : 's hinni fogom, hogy az eredendő 
bün merő agyrém. De még látni fogom, hogy minden 
bölcseség, minden tudomány, minden világi miveltség, 
együttvéve sem képes egy romlott lelket az Istennek, 
egy keményszívű fösvényt a' felebaráti szeretet' gya-
korlatának, egy hiu leányt, az irgalmas szüzek' mód-
jára , a' sinlődő emberiségnek megnyerni : addig szi-
lárdul áll hitem, hogy az emberi-nem bűnbe esett, 
hogy egész természete megromlott. 

De talán némellyek azon nehézséget fogják elém-
be görditeni, hogy okoskodásom áll igen is a 'pogány-
ság' sötétségében bolygó népek' i rányában , de nem 
áll a' keresztény népek' ellenében ; mert Krisztus em-
beri természetünket fölvévén , azt megistenesitette ; 
érettünk szenvedvén, 's Golgothán magát engesztelő 
áldozatul bemutatván, szent vérével adósságunk' leve-

lét eltörlötte ; harmad napon pedig föltámadott dicső-
ségesen, mint meggyőzője a' halálnak 's a' bűnnek. 
Miért is a' trienti sz. zsinat mondja : ,Isten az u j r a -
születtekben mit sem gyűlöl ; mert bennök semmi ká r -
hozatos sincs, kik Krisztussal a' keresztségben való-
ban eltemettettek, kik nem a' test szerint j á r n ak , kik 
a' régi embert kivetkezték, 's az Isten szerint alkotott 
u j embert fölvették, 's ártatlanok, szenynélküliek, t isz-
ták, Isten előtt kedvesek let tek, Istennek örökösi, 
Krisztusnak örökös társai ; ugy, hogy mi sem akadá-
lyozza őket a' mennybe menni. Megvallja ugyan 's 
elismeri a' sz. zsinat, hogy a' kiváncsiasság 's az in-
ger a' megkereszteltekben is fönmarad ugyan, de mivel 
ezen inger a' liarcz miatt van : nem árthat azoknak, 
kik bele nem egyeznek, hanem Krisztus' malasztjával 
győzelmesen ellenállának ; sőt ki kellőleg harczol, 
megkoronáztatik. '*2) Az eredendő bűnről vett okos-
kodás nem alkalmazható tehát a' keresztényekre, k i -
ket maga sz. Pá l ,szent nemzetnek' nevez. 

Ezen fontos ellenvetés egész figyelmünket meg-
érdemli. Igaz ugyan, hogy Krisztus az emberi-nemet 
tárgyilag megváltotta, ő megtett részéről mindent, mit 
határtalan szereteténél fogva az emberi szabadság' 
sértése nélkül, az emberi-nem' üdvezitésére tehetett. 
Azonban, hogy az egyén a' megváltás' érdemeiben ré-
szesüljön, szükséges, hogy ő azt magának elsajátítsa; 
hogy a' megváltás az alanyban is befejeztessék, szük-
séges , hogy ez Krisztust magába befogadja, egész va-
lójában visszatükrözze, egész életében kifejezze. De 
hol lát juk az életben Krisztust? 'S ezen kérdéssel el-
érkeztünk socialis bajaink' nem forrásához , hanem 
szélesen hömpölygő folyamához, m e l l y a z e m b e -
r i s é g n e k K r i s z t u s t ó l , 's á l t a l a a' k a t h o -
l i k a a n y a s z e n t e g y h á z b a n a l a p i t o t t ü d -
v e s s é g ' o e c o n o m i á j á t ó l t ö r t é n t e l p á r -
t o l á s a . Intézzük csak a' jelen nemzedékhez azon 
kérdést, mellyet 1 8 és félszázad előtt három napke-
leti férfi intézett Judaea ' királyához : ,Ubi e s t , qui 
natus est, rex Judaeorum, Salvator mundi? ' 'S bá-
mulni fog ez, mint bámult egykor Heródes, 's meg 
fogja vallani, hogy nem ismeri Krisztust ; ' s ezzel iga-
zat mondott. Valóban minden joggal elmondhatjuk a' 
jelen korról azt, miről már sz. János evangelista pa-
naszkodott : ,Ő a' világban vo l t , Ő általa lett a' vi-
lág, 's a' világ őtet meg nem ismerte; 0 a' tulajdo-
nába jöt t , 's az övéi őtet be nem fogadták.' Valamint 
azt is, mit Ker. sz. János mondott kortársairól : , ő 
közöttetek áll, kit ti nem ismertek. ' Nem ismerik az 
emberek azt, ki őket az igaz boldogság' ösvényeire 
vezetheti, 's azért inkább szegődnek olly népboldogi-
tók' zászlói alá, kik őket leirhatlan földi nyomor- 's vé-
getlen örök kinoknak kietlen pusztájába kisértik. E l -

Sess. V. Decret. de pecc. orjginali. 
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hagyják őtet, az élő viz' eleven forrását, 's olly kuta-
kat ásnak maguknak, mellyek vizet nem tartanak. Előt -
tök van a' fürdő, mellyet az Ur ' angyala szünet nél-
kül mozgat, 's mellyben a'jelen betegségből kigyógyul-
hatnának , de ők nem akarnak bele ereszkedni. 

'S az elmék' ezen elpártolása a' kereszténység' 
ősrégi elveitől, nem olly u j , mint azt sokan képzelik, 
noha csak most termi meg kézzelfogható fanyar gyü-
mölcseit. Már három évszázad előtt kimondatott azon 
forradalmi e lv: h o g y a z e m b e r n e m t a r t o -
z i k m á s t h i n n i , m i n t a' m i t ö n e s z é v e l * 3 ) 
i g a z n a k b e l á t . A' westphaliai lázongó parasz-
tok ezt csak hamar átültették az é le tbe, 's mon-
dották : az ember nem tartozik más törvénynek enge-
delmeskedni, mint mellyeket ő maga hozott. 'S lőn 
már akkor nagy zavar, haboru 's vérontás. Az angol 
szabad kőmivesek az emiitett elvet mind inkább ki -
fejtették, a' frankhoni i l luminatusok, 's Yoltaireféle 
antikrisztusok széles Európában ter jesztet ték, több , 

*3) A' bibliából ugyan, de mégis öneszével; tudjuk pe-
dig hova vezet a' hagyományozott értelmeket mellőző, 
's egyedül az öneszü belátásra, vagyis tisztán ratio-
nalis hermeneutikára támaszkodó szent-irás-magya-
rázási rendszer. Megmutatta azt a' protestantismus' 
történeti fejlődése; megmutatta a' legújabb korban 
La Mennais, megmutatták a' magokat keresztény 
communistáknak nevezgetni szerető rendfelforgatók, 
kik a' rebellió' jogát, a' kényszeritett vagyonfölosz-
tás t , 'stb. a' szent-irásből származtatják, mint pél-
dául a' L'Evangile du Peuple, L'Evangile et la Re-
publique 'stb. müveknek szerzői. Az ész, mint legfel-
sőbb döntő forum, a' tekintély' sirja ; ,tu auctoritates 
contemnis, ratione pugnas,' mondá már az ezen el-
lentétet igy világosan kifejező Cicero. Isteni, positiv 
kinyilatkoztatott tekintély nélkül az emberi-nem soha 
sem volt. E ' tekintélynek hódolni és engedelmeskedni 
kell, m e r t i s t e n i . Ezt a' rationalisták is megen-
gedik ; csakhogy ők az isteni tekintély megalapította 
tételek' közvetítését az emberi ész' szabad visgálására 
bizzák, 's igy azokat saját előleges alanyi nézeteik, 
elfogultságuk, hitök, előítéleteik és szenvedélyeik' 
prédájává teszik, azaz: igazi objectivus tartalmukát 
alanyi problematikus véleménynyé (melly már senkire 
nézve sem tekintély,) aljasitják ; — mi pedig hisz-
szük, hogy isteni tekintély csak hason tekintélylyel, 
C's ezt mi a' Krisztus által örök időkre megállapított, 
és a' Szentlélek által folytonosan vezérlett kath. egy-
házban hálásán tiszteljük,) közvetittethetik. A' te-
kintély és ész, a' rend és haladás' ezen kettős ténye-
zője, egymássali tökéletes harmóniában tehát csak a' 
kath. egyházban található. Itt az emberi észt egy foly-
tonosan élő isteni tekintély kalauzolja ; mellyet az véd, 
okokkal támogat, ajánl, rendszerbe füz, fölhasznál-
ván mindazt, mit a' történetek, a' fejlődő tapasztalás, 
emberi bölcselet, természet-, nyelv- és régiségtani 
felfedezések, művészetek, nép-, föld- és világisme ezen 
munkájához szolgáltatnak ; de ellene soha föl nem 
emelkedik, fölemelkednie nem szabad. Ez az ő hivatása, 
és nem több. A' több már tekintélytagadás. Szerk. 

megfoghatlan vaksággal ütött kormányok ennek el-
terjedését gyámolitották, félvén az egyháztól , melly 
mégis a' kormányok' egyedüli természetes és szük-
ségképeni támasza. De mindezen gonosz törekvések 
meg is termék fanyar gyümölcseiket. Lát tuk a' kedé-
lyek' forrongását, láttuk az elmék' őrjöngését, a' rég-
től szitogatott tűznek vulkánszerü ki törését , láttunk 
porbasujtott ezred éves trónokat, láttuk a' 1 8 század 
óta Isten' különös virrasztása mellett gyűjtött keresz-
tény miveltségnek a' pogányság iszonyatosságaiba 
történt hanyatlását ; láttuk mindezt, 's meggyőződtünk: 
hogy a' halálszerü feloszlásnak indult társadalomra 
nézve nincs más névben üdvesség, mint Jézus ' szent 
nevében. Igen nincs másutt mentség, mint az alázatos 
visszatérésben a' k a t h o l i k a anyaszentegyházban 
Krisztus által letett ős keresztény tanokhoz. Az 
ezerféle u j törvények, alkotmányok 's institutiók ál-
tal bajunkon nem lehet segitni. Sőt általuk csak 
öregbittetik az elégedetlenség, az újítási viszketeg 's 
állapotaink' bizonytalansága. Szükséges, hogy a' t ró-
non szintúgy, mint az ekénél; a' ministeri padokon 
szintúgy, mint a' kézműves' műhelyében, a' világ ke-
resztény vallási szempontból tekintessék. Csak ez se-
gít gyökeresen a' világ' bajain. 0 ! bár mindazok, kik 
az emberiség' javát szivükön hordják, vállvetve ösz-
szeállnának, hogy ezen vadul keringő örvényből ke-
resztényi nyereményeink, mellyek a' martiusi nyere-
ményeket olly sokszorosan fölülmúlják, megmentes-
senek ! Ezek azon nyeremények, mellyekért minden-
kor a' legnemesebb erők küzdöt tek, mellyekért a' 
legnemesebb férfiak éltöket 's véröket föláldozták. 
Teli szívből üdvezcljük tehát ezen téren a' ,Religio-t ' , 
melly a' kath. nézeteket , elveket és intézményeket, 
ellentétben a' fölfogott és alkalmazott téveszmék- és 
hibás elvekkel , idealszerüleg és gyakorlati kihatásuk-
ban a' társadalom és politika' terén bemuta tn i , Euro-
pa' betegségét saját igaz elvi okaira visszavezetni, a' 
gyógyító ellenigazságnak a' sziv- és elmékbe bevitelt 
szerezni, 's ennek eszközeit, módjait, csatornáit k iku-
tatni, fölfedezni sürgetni , szóval a' kath. dogmákat 
politiko-társadalmi tekintetben is egyedül üdvezitő 
világszövétnekül bemuta tn i , magának föladatul tűz-
te. Támogassa a' kegyes ég e' nemes szándoku tö-
rekvést. Bl. F . 

A d a t o k a ' s z e n t f e r e n c z - r e n d i s z e r z e t ' 

t ö r t é n e t é h e z h o n u n k b a n . 

(Folyt.) 
Illy lelkülettel párosult munka csak áldást hoz-

hatott, 's a' fiai' elpártolásán siránkozó magyar anya-
szentegyházat lelki nyereménynyel gazdagíthatta. Ugy 
van. Tetszett az urnák méltatlan szolgáinak fáradsá-
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gát kivánt sikerrel koronázni. Számtalan helyek tanúi 
állításomnak. 

A' mindenben elsőbbséget és kitüntetést igénylő 
jezuita rend' példájára , 1 6 5 2 - d i k évben tartott káp -
talani rendelet' következtében, tartozott minden egyén 
e' pályán tett működése' érdemét a' kolostori elnök, 
vagy más hiteles személy' ellenjegyzése mellett , nem 
különben tulajdon keze' aláírásával hitelesítve, éven-
kint a' káptalannak bemutatni. 

Levéltárunk illy hiteles bizonyítványokból ala-
kult öt tekercsnek vagyon bir tokában, mellyekből kis 
részben kiviláglik, Jézus' malasztja által hol? k iket? 
és hánya t? nyertünk az anyaszentegyháznak. Ezen 
bizonyítványok az 1 7 7 9 - d i k i évvel végződnek; ez 
idő óta minden kolostor az arra rendelt könyvbe ik-
tatva tar t ja lelki nyereményét. Azonban reméllem, 
hogy mélyen tisztelt érdemes főnökünk, Golessény 
Pantaleo atyának ez érdemben tett rendelete' követ-
keztében a' kolostorok' elnökei hiteles másolatban 
küldendik be a' hiányzott, de a' kiegészítéshez nagyon 
szükséges névjegyzéket. 

A' nevezett öt tekercs kimutat ja az apostolko-
dási tért. IIa az ország' különféle csata-térein önkényt 
megjelenő atyák által tett térítéseket kiveszszük, 
Magyarország' minden részeiben látjuk a' ferencziek' 
apostolkodását. Az első tekercsben 2 2 3 , a' második-
ban 5 5 6 0 , a' harmadikban 6 0 6 4 , a' negyedikben 
1 3 9 8 , az ötödikben 6 1 2 0 megtértnek neve találtatik, 
összesen 1 9 , 3 6 5 megtértnek neve. — A' nevek rang-
különbség nélkül vannak följegyezve. Igy : Dénes, In -
czedy, Balogh, Keglevich, Szigethi, Bartha, Kürthy, 
Németh, Horváth, Révay, Bogárdy, Bertalan 'stb. 
Több katona-, harminczad- és uradalmi t isztek, pré-
dikátorok és deákok' neveire is akadunk ; p. o. *) in 
„cathalogo conversoruin lutheranorum et calvinista-
rum ad veram fidem romano-catholicam, opera et la-
bore P . Alexii Szotinszky, provinciáé s. Mariae in 
Hungaria concionatoris, ab anno 1 6 9 0 . usque 1 6 9 3 
exclusive," ezt olvassuk : „Per i l l r i s , ac Generös. Do-
min. Wihelmus Krumpach, Incly. regiminis pedestris 
excell. dili gralis Pech capitaneus, conversus in ac-
tuali a multis saeculis inaudito conflictu ad Szalanka-
men, quo audito uxor ejus cum filio, et filia conversa 
est. Ex . Aulici illus. comitissae Theresiae Czo-

bor etc " 
A ' fönérintett számban azok nincsenek bele szá-

mí tva , kik névnélkül terjesztettek föl. Igy egy más 
kézirat ' eme' jelentése : ,Hic desunt nomina conver-
sorum Nissae et Belgradi ante obsidionem et tempore 
obsidionis. Inter pestiferos sunt conversi Belgradini 
7 0 , ex damnatis ad patibulum 3 0 , etc. . . ' nincs be-
sorozva. 

*) Archiv. Prov. Lad. 48. Fase. 5. 

A ' Magyarországba á t jö t t , vagy hozott törökök 
közül a' ferencziek' közremunkálása által szinte töb-
ben tértek meg. Nomina turcarum neobaptisatorum 
catholicorum. Senior Mustaffa Joannes. Minor Mustaffa 
vocatur Paulus. Ibraiin vocatur Nicolaus. Pr imus sub-
cocus, secundus serarius , tertius hortulanus ex aula 
excell. com. Nicolai Pálllfy. Falma modo vocatur Anna 
Maria ex aula Cellini Principis Croä. ' 

Valódi öröm, és édes éldelet olvasni az előter-
jesztések' homlokiratait, mellyekben az örök emlékű 
evangeliumi munkások bizonnyára apostoli lelket tün-
tetnek ki. Igy # 3 ) „illustrante, et rigante de super dex-
tera Pat r is luminum, a quo omne datum optimum, 
Spiritus Sanctus fructum dedit tempore eo , quo ego 
Fr . Georgius Hermann laborabam in vinea Christi 
Érsek-Ujvarini anno 1 6 9 6 usque 1 6 9 7 . 1 - o n o n a juli i 
Jacobus Flamminger; 2-o etc. . . " 

Hason buzgósággal működött e' téren minden 
edzett egyén, noha nem ugyan azon sikerrel; egyik 
dúsabb aratásban részesült, midőn másik' fáradsága 
gyéren aratott ; de ha a' különféle modorban előfor-
dult bizonyítványokat tekintem , 's a' gyakran alig 
három ujjnyi szélességű , 's ugyanannyi hosszú-
ságú előterjesztményekben hátrahagyott buzgalom' 
nyomait szemlélem, bátran álli thatom: kiki feszült 
erővel iparkodott nyerekedni a' neki mennyből adott 
talentummal. 

Örök emlékül a' legdúsabb lelki aratást nyert 
egyének' nevét sorolom elő. I l lyenek*4) Mányai Do-
monkos, később főnök öt helység 2 0 0 0 - e t fölülmúló 
lakosait nyerte vissza az anyaszentegyháznak. Gróf 
Cziráky Ambrus jeles szónok Lóós, Érsek-lJ jvár , Lé-
va, Verebély , és Soprony vidékén működött. Cser-
venka Benignus, Pallosay A n t a l , Domaniczky Cliry-
sostom, Kinius Keresztély, Benyovics, Gróf Cziráky 
Antal, korának hires szónoka * 5 ) ,később főnök, Nagy-
Szombatban, Spáczán, Csejtén, a' lévai várban apos-
tolkodott. Kiss Ambrus, Doboczky Simon, Szombat-
hely Benedek, Directo Daniel, Bemer Basi l ius , Mol-
nár Ignácz atyák, 'stb. kiknek nevei az élet' könyvé-
be jegyezvék. (Folyt, köv.) 

*2) Archiv. Prov. Lad. 48. Fase. 5. 
*3) Archiv. Lad. 48. Fase. 3. 
*4) Archiv. Lad. 48. Fase. 3. 
*5) Noha a' szónoklatban kifejtett tehetségeinek miiveit 

az idő fölemésztette, megvannak örömünkre 1683, 
1684, 1685 és 1695-ik évben a' clarissa szüzekhez 
hivatalos látogatás' alkalmával mondott beszédei, 
mellyekből tántorithatlan hite 's alapos tudománya 
kitűnik. Az ország' nagyjai a' legbonyolodott- 's sú-
lyosabb dolgokban véleményét ki szokták volt kérni, és 
tanácsát e' sarkigazsággal „P. Cziráky dixit'', követ-
ték. Sorsosi, holta után, hol minden hízelgés megszű-
nik, a' Provincia' kegyes atyjának hivták. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
( K o r m á n y r e n d e l e t . ) A' magyarországi polgári 

es. kir. teljhatalmú biztos b. Geringer ő nméltósága, a' 
vallás- és közoktatási minister rendelete' folytán, a' ke-
rületi főispánokhoz egy köriratot intézett, melly szerint 
minden katonai kerületben, a' polgári dolgok' vezetésével 
megbízott ministeri biztosok mellé tanodafelügyelők fog-
nak felállíttatni, kiknek mükörök nem csak egyes polgári, 
hanem az egész katonai kerületre kiterjedend. Hol kath. 
tanodák 's felsőbb oktatási intézetek mellett, protestánsok 
is nagyobb számban léteznek, egy katholikus és egy pro-
testáns felügyelő fog kineveztetni ; a'protestans azon osztá-
lyából vétetvén,melly a' kerületben tulnyomósággal bir. A' 
kath. felügyelőnek a' katholikus, a' protestánsnak a' pro-
testáns tanodák rendeltetnek alá. A' nagyváradi katonai ke-
rületben a'görög nem egyesülteknek is lesz egy felügyelőjök. 
A'rendes felügyelőkön kivül, kiknek évi dijja 1200 frt p.p., 
fizetéstelen tanoda-tanácsnokok is neveztethetnek ki. Segít-
ségökre adatik egy tollnok 600 p.frtnyi díjjal, és egy ír-
nok 300 p. forintnyi fizetéssel. Székelnek ot t , a' hol a' 
ministeri biztos. Feladatuk : a) Felügyelet az összes tano-
dák- és oktatási intézetekre a' kerületben, a' pesti egye-
tem' kivételével, b) A' ministeri biztosok' támogatása min-
den intézkedéseikben, mellyeket ezek az oktatási ügyben 
tenni k é p e s e k , c) Javaslatok' beküldése az oktatási 
ügynek alkalmas reformjára nézve Magyarországon, 'a' nov. 
6-diki 2663. sz. alatti körrendelet' értelmében. — A' mi-
nisteri biztosok, a' tanodaügyet illetőleg, egyenesen a' val-
lás- és közoktatási ministeriummal leveleznek. 

Nagy-Várad, januarhó' 29-dikén. Herczeg nagypré-
postunk' elhunyta feletti könyeinket még alig törlők le, 
már is szivünk' fájdalmának ujabb tárgya keletkezett. 
Ugyanis mélt. és főtisztelendő D e l i n g e r János, dulcinai 
vál. püspök, bold, szűzről czimzett tormavai apát, 's nagy-
váradi 1. sz. székes-egyházr olvasd kanonok, nehéz beteg-
ség eredményezte végelgyengülésben, f. é. januarlió' 27-
dikén, példás élete- 69-dik, papságának 46-dik évében az 
örökkévalóságba átszenderült. Hült tetemei a' ft. kápta-
lan-, helybeli papság- 's számos más minden rendű- 's 
sorsuaknak érzékeny kíséretében, f. é. januarhó' 29-dikén, 
reggeli 9 órakor, főtisztelendő Győrfly László prépost 's 
kanonok ur által teljesített ünnepélyes gyászszertartással 
tétettek le a' székes-egyházi sírboltba, ottan a' boldog fel-
támadás' nagy napját bevárandók. E' dicsőült férfiú egy-
házi pályáját a' székes-fehérvári püspöki megyében kez-
dette meg, hol az érdi és tököli plébánián, kápláni 's ple-
bánosi minőségben, összesen 17 évet töltött a' lelkipász-
torkodásban. 1822-dik évben Vurum József nagy emlékű 
püspököt megyénkbe követte , kinek oldala mellett mint 
titoknok, 's később udvari kanonok lankadatlan buzgalom-
mal működött. A' nemes káptalan- 's püspöki megyének 
mint dékán , több országgyűlésen követ, püspöki lyccumi 
igazgató, 's nevelő-intézetek' gondnoka 'stb. kitűnő szolgála-
tokat tett. Benne a' főt. káptalan egy tudományos művelt-
ségű tagot, az egyház-megye az Ur' szive szerinti papot, 
a' közönség szives készségű emberbarátot, a' szegények, 
árvák 's ügyefogyottak kegyes jótévő atyát vesztettek. De 
szóljanak helyettünk , végrendeletileg megállapított nemes 
intézményei. A' boldogult , hátrahagyott vagyonát jó-
tékony czélokra fordíttatni kívánván, meghagyta : miként 

teste minden fölösleges pompa nélkül, a' káptalan' tagjai-
nak temetkezési módja szerint, takaríttassák el; 's mig az 
kitéve lesz, sehol másutt, hanem csak a' székes-egyházban 
naponta egyszer harangozzanak : halotti czédulák által ha-
lála közzé no tétessék; rokonai 's hozzá tartozói gyászru-
hát ne készíttessenek, azoknak, vagyonából történendő kifi-
zetését szorosan eltiltván. IIa rokonim, ugy mond a' bol-
dogult, engem gyászolni akarnak, szivökben, de ne ruhá-
ban gyászoljanak , hanem inkább érettem imádkozzanak. 
Azon két nap alatt, mig teste kitéve lesz , szolgálandó 24 
sz. misére, hagyott 24 fr tot , a' koldusok között 40 frtot 
rendelt kiosztatni; a' várad-olaszi plébánosnak 4 aranyat, 
kántorának 5 frtot ; kiosztandó viasz-gyertyákra 60 frtot ; 
orvosának 100 frtot. Senkinek nem tartozván, felmaradott 
vagyonából jótékony czélokra következőleg intézkedett. 
1. Lelke' üdvességeért évenkint a'székcs-egyházban tartan-
dó egy énekes halotti misére alapítványul 203 frtot. 2. Szé-
kes-egyházi pénztár- , papnevelő-intézet-, agg papok' 
alapítványa- 's az egyházmegye' pénztárába, száz-száz , 
összesen 400 frtot. 3. Székes-fehérvári megyében, Érd 
mezővárosban, szülői' lelkeért 200 frtot alapítványul sz. 
misére, 's koldusok közti kiosztás végett. Érdi egyház-
nak, mellyben káplán 's plébános 11 év és 6 hónapig 
volt, 200 frtot. 5. Érdi szegények' számára 400 frtot. 
6. Tököli plébániának, melly felügyelése alatt épül t , 
's hol 6 év- 's 5 hónapig plébános volt, 200 frtot. 7. Tö-
köli szegényeknek alapítványul 400 frtot. 8. Esztergomme-
gyei nagy-sarlai templomnak, mellyben 1781-ben keresz-
teltetett meg, 200 frtot. 9. Nagyváradi 1. sz. megyei papság' 
részére alapítványul 6000 frtot, olly módon, hogy ezen tő-
kénekkamatja évenkint azon csekélyebb jövedelmű 9 plébá-
nos közt osztassék ki, kik a' kisdedek' oktatásában, 's nép-
nevelésben magukat kitüntetik. 10. 6000 irtot a'megyebeli 
kántoroknak, az előbbeni pontban érintett mód 's föltétel 
szerint. 11. A' trienti zsinat' értelme szerint, a' papságra haj-
lamot érző 10—12 évű gyermekek' részére felállítandó se-
minariumra 6000 frtot. 12. Nagyváradi kapuezinus atyák, 
irgalmasok és Orsolya szüzeknek ezer ezer, összesen 3000 
frtot. 13. Lazaretum nevű beteg-ápoló-ház-, koldus-in-
tézet-, váczi siket-némák' intézete- 's pesti vakokintéze-
tének, 's káptalan tisztjeinek alapítványába, két két száz, 
összesen 1000 frtot. 14. Tanodai ösztöndíj' alapitványaul 
6000 frtot. 15. Váradolaszi Orsolya szüzeknél neveltetendő 
4 leánykák' számára 6000 frtot alapítványul. 16. A' ha-
gyományokon, mellyek mind ezüst pénzben értendők, felül 
maradott összeget két egyenlő részre kivánja osztatni, 
mellynek másikáról ugy intézkedik, hogy az tőkesittetvén, 
ezen pénzösszeg után járandó kamatokból az elaggott 's 
nyomorodott káptalan'jobbágyai közül azok, kik élelmö-
ket kézi munkával megszerezni tehetetlenek, évenkint hat-
van hatvan irtokkal segittessenek fel. Végrendelete' vég-
rehajtását a' ft. káptalan által kívánta eszközöltetni. A' 
végrehajtónak emlékül egy, Üdvezitő' képével földiszesitett 
sz. keresztet lánczostól, egy kék, 12 gyémántba foglalt 
saphir-gyürüt, 's egy brüsseli csipkéjü karinget hagyott. 
A' végrendelet' pótlékából kitetszik, miszerint a' 11. pont 
alatt érintett hagyományozás' alapja 5644 frtig Kossuth-
féle bankjegyeket illett, mellyek égetés végett beadattak, 
más része pedig 4000 frt p. p. bírói kereset alatt áll, 
ha ezen pénzösszegek elvesznek, a' kitűzött alapítvány 
megsemmisül. Egyik atyafiáról a' boldogult már régóta 
mitsem hallván, azon esetre, ha ez elhalt volna, a' nekie 
hagyományozott 3000 frtot a' megyebeli szegény kath. 
templomok' fölsegéilésére kivánja fordittatni. 
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Francziaország. 
(Montalembert beszéde. Folyt.) A' bajt Proudhon ur, 

néhai ügytársunk, értelmezte. Hozzá teszem, hogy én ezen 
iró ' szüleményeit kedvelem (nevetés) ; mert ő fáklyát tart 
kezében, 's e' fáklyával kivilágítja a' homályos barlang' fa-
lait , mellyben két év óta találkozunk. Ezen tisztelt ir<5 
(nevetés) egyértelműnek állította a' socialismust és demo-
kratiát. (3 azt mondá, hogy a' demokratia minden egyházi 
és világi hatalom' megsemmitése. Ezen értelmezést meg 
nem engedhetjük ö' teremben. De a' franczia nép logiká-
val b i r , 's logikai menetében kérlelhetlen. Azért félnünk 
kell, hogy ne lássa a' neki hirdetett demokratiában, mind 
annak felforgatását, a' mi létezik. De nem mondta-e maga 
Leroux ur, hogy a' demokratia még a' tekintély' eszméjé-
nek is eltörlése? Nemadta-chozzá : Minden ember önmaga 
által saját papja és saját császára? (Atalános vidámság.) 
Miként akarhatják önök, hogy a'baj ne legyen nagy, ha illyen 
eszmék mindennap terjesztetnek, nem ugyan olly nyers 
modorban , de a' legveszélyesebb alakban ; ha az oktatók, 
és a' tanári testület' tagjainak nagy száma által naponkint 
illy tanok hirdettetnek? Hallják most a' G o n d o l k o z á s i 
s z a b a d s á g czimü hirlap' főszerkesztőjének, kit én az 
egyetem' mákvirágának nevezendek (nevetés), vallomását : 
,Mi nem vagyunk sem hízelkedők, sem nagyravágyók, sem 
katholikusok, sem ecclectikusok. Mi demokrat republiká-
nusok vagyunk, megrontva egy keveset a' socialismustól.' 
Ez elég legyen, uraim, a' bajról ; most az orvosszerröl : ez 
a' vallásos nevelésben áll. 

Tulajdonlag csak két nemü nevelés van : vallásos 
vagy vallástalan nevelés ; harmadik nem létezik. (Helyes-
lés.) Minden nevelés, melly nem vallásos , már ugyanezért 
vallástalan, 's egyéb nem is lehet. Miként akarjuk tehát 
Francziaországban a' köznevelést vallásossá tenni? Én 
megmondom önöknek a' törvény' gondolatának indokát, a' 
mint én fogom fel ; két eszköz által : először és főleg a' 
szabadság, azután pedig a' hivatalos tanítás' reformja által. 
E' két munkába egyszerre belefogni sok volt , mi tehát ezt 
az egyesítés, engesztelés és béke' gondolatában tettük, mit 
azonnal kifejtendek-Miért akarjuk mi tehát a' szabadságot? 
Először mert az alkotmány követeli ; azután mivel hisz-
szük, a' nélkül, hogy a' tanítási szabadság' csalhatlansá-
gában hinnénk, hogy általa a' vallásos oktatás visszanye-
rendi jogai t , 's törvényszerű túlsúlyt gyakorland a' fran-
czia ifjúság' nevelésében, még a' hivatalos tanítás' reformja 
nélkül is, a' tanítási versenynek egyedüli ténye által. Ez a' 
mi hitünk és reményünk. Hiszszük tovább, hogy ezen sza-
badság' gyakorlata sokkal kevesebb veszélyekkel jár, mint 
más szabadságoké, mivel ezen szabadság két feltételt köve-
tel : a'hivatást és odaengedést, minő feltételeket, szerencsét-
lenségünkre, semmi más szabadság nem követel avatonczai-
tól. (Suttogások és magántársalgási zaj a' baloldalon.) Az-
után azért is akarjuk a' szabadságot, mert az ellenkező 
tapasztalat rosszul sikerült, és ha nem is foglaltatnék az 
alkotmányban a' szabadság' Ígérete, elegendő ok rejlenék 
az egyedáruság' rossz eredményében, a' szabadság' kocz-
káit megkísérteni, 's a' közüdvre minden rendszereket és 
módalakokat meghívni, mellyeket becsületes emberek el-
fogadhatnak, másokat ugy sem engedvén meg a' törvény. 
Valljon tehát nyujtjuk-e mi ezen szabadságot törvényünk 
által.' Itt átmegy a' szónok annak kimutatására, hogy a ' tör-
vényjavaslat biztosítja az óhajtott tanítási szabadságot, nem 
kötvén ki a' szabad iskolák' irányában mást, mint az álla-
dalom' őrködését erkölcsi és képességi tekintetben ; 's hall-
gatag eltörölvén azon régi törvényeket és decrctumokat, 

mellyek némelly szerzetes rendek' távoltartására vonatkoz-
nak. ,Husz évi küzdelmek' tapasztalásával, — folytatja a' 
szónok, — ollyanokul mondom törvényünk' feltételeit, hogy 
ha azokat az utolsó kormány ala t t , 1844-ben, midőn a' 
pairek' kamrájában ugyanezen kérdést tárgyaltuk, nekünk, 
a' tanítási szabadság' régi bajnokainak, kik ma a' bizott-
mány' tagjai vagyunk, ajánlotta volna, mi egy perczig sem 
fogtunk habozni, azokat hálával elfogadni. Én nem kétlem 
állítani, hogy azok jelenre nézve elegendők a' tanítási sza-
badság' jótéteményeit átalában, 's a' katholikus oktatást 
különösen biztosítani. Én élénken kívánom, hogy ama' fér-
fiak, kik a' vallásos oktatásnak szentelendik magukat, 
érezzék és fogják fel azt; mert megvagyok győződve, hogy 
a' katholicismus' ezen katonáskodó részére, melly annyi 
idő óta sorai közé számított engemet, változtatnia kell ön-
viseletét, 's a' polémia és kritika' helyébe, mellyek már 20 
év óta tartanak, a' cselekvényt tenni, megmutatandó ez 
által, hogy mit akar, 's mit tehet. (Helyeslés.) Ez az én 
meggyőződésem, ' s azért kinyilatkoztatom, hogy a' jelen 
törvény teljesen megfelel az ügy' szükségeinek ; sőt hogy 
önök előtt őszinteségem teljes legyen, megvallom egysze-
rűen, hogy én inkább attól tartok, nehogy a' katholikusok 
vétkezzenek a' szabadság ellen, semmint hogy, e' törvény' 
megszavazása után, a' szabadság a' katholikusok ellen vét-
kezzék. Ez egy férfiú' vallomása, ki , mint önök látják, 
ügyének és pártjának nem hízelgője, hanem katonája 's 
odaengedő és őszinte barátja. (Igen helyes !) Ennyit a' 
szabadságot illetőleg.' 

Most a' szónok egy eszmét érint meg, mellyet az el-
mélet és tapasztalás már régen meggyőződéssé érlelt meg 
keblünkben, hogy t. i. a' status, mint illyen, nincs hivatva, 
tanítást és nevelést adni. ,Átmegyek', ugy mond ő, ,mun-
kánk' 2-dik részére, a' hivatalos tanítás' reformjára. 'S itt, 
meggyőződéseimnek hódolandó, ki kell mondanom, hogy 
a' hivatalos, az álladalom által nyújtott tanítást, önma-
gában, tévelynek, veszélynek és b a j n a k t a r t o m ; én 
n e m h i s z e m , h o g y a' j e l e n k o r i á l l a m n a k , a z 
á l l a m n a k ö n m a g á b a n v é v e , k ü l d e t é s e v o l -
n a , t a n í t á s t a d n i . Ezt mellékesen kell mondanom, 
mert az elvekre nézve nem változott előbbi nézpontom. 
Két nagyon világos okom van e' meggyőződés' igazolására. 
Én nem hiszem, hogy ma az álladalom, nélkülözve minden 
vallást, a' tanításra a' szükséges erkölcsi tekintélyt bírja. 
'S továbbá azt hiszem, hogy az álladalmat már ugy is elég 
sok felelősség terheli, nem akarnám tehát ehhez még a' 
hivatalos és nemzeti oktatás' roppant sulyját is adni. *) 
Miután azonban ez már nemzeti intézet, mellyben nagy tény 

*) Nézetük szerint a' s tatusnak nem ke l l ene tenni e g y e b e t , mint 
k i m o n d a n i , mit k i v á n mive l t s ég é s k é p e s s é g ' tekintetében 
átalában a' p o l g á r - , é s különösen a' h iva ta lnoktó l , 's a' c s a -
ládok , me l lyeknek l eg inkább fekszik sz ivökön sarjadékaiknak 
j ö v e n d ő b e l i sorsa, k é t s é g k í v ü l fognak gondoskodni , h o g y akár 
az intézeteket , akár a' tanítókat , akár a' tantárgyakat i l l e tő -
l e g , m e g l e g y e n mindaz, a' mi k ívántat ik . A' status nem p ó -
tolhatja e' tekintetben a' családi g y ö n g é d gondoskodás t ; 
mert e g y apának sem szere te t éve l , sem á l d o z a t k é s z s é g é v e l , 
sem gyermeke i iránti scrupulosus aggodalmaiva l nem bir. A' 
s ta tusneve lés é s oktatás c sako l lyan , mint a' hivatalos s ta tus -
segede lem, h ideg , mechanicus , l é l ekte len , á ldástalan. Csak 
ne avatkozzék a' status ol ly sokba, ne akarja ön abs trac tumá-
nak fe láldozni a' concretumot , t. i . a' c sa ládokat , a' m e l y -
lyekbö l á l l , 's mel lyek e g y e d ü l é r d e k e l v é k , h o g y a' s ta -
tus' czél ja biztosítva l egyen . Mióta a' status vindicálja m a g á -
nak a' tanítási j o g o t , azóta m e g y e n az rosszul . Szerk. 



's előítélet fekszik, 's mellynek megszokottsága a' franczia 
nép' többségének szive- és akaratában mélyen gyökerezik: 
erősen hiszem, hogy a' franczia nép fen akarja tar-
tani a' hivatalos tanítást; ezen .akaratot tisztelni tartozom, 
noha azt magamban rosszalom. De tisztelve ezen nagy in-
tézetet, hivatva vagyunk mindnyájan annak javítására, 's 
ezt vállaltuk mi fel a' legtökélyesebb őszinteséggel 's olly 
szándokkal, hogy olly jő-, olly tar tós- , olly szilárddá te-
gyük a' tanítást, a' mennyire csak lehetséges. 'S miként 
jártunk el ebben? Az intézet iránti minden tiszteletünk 
mellett, el kellett ismernünk, hogy nem nyujto t olly ered-
ményeket, minőket vártunk; hogy ha párthívei' szemében 
jó is volt ezen intézet, 's ha illyennek is tekintheté a' fran-
czia nép' többsége, még sem nyújtott kielégítő eredménye-
ket társadalmi és politikai szempontból. Ez igy lévén, a' 
következő nagy változtatásokat akartuk behozni : változ-
tatni a' hatóságokat, mellyek eddig igazgatása' élén álltak ; 
az egyetemi tanács' helyébe a' k ö z o k t a t á s i f e l s ő 
t a n á c s o t tenni ; a' mostani akadémiák' helyébe, min-
den departementben egy akadémiai tanácsot, állítani; 
meghívni e' tanácsbani részvétre minden társadalmi nagy 
erőket, az e g y h á z i , t ö r v é n y k e z é s i , p o l i t i k a i 
és v á l a s z t ó i hatóságokat, hogy, őrködve a' szabad 
tanításon, kormányozzák a' közoktatást; végre az elemi 
tanítást és annak igazgatását illetőleg, melly most olly 
hiányos, az akadémiai tanácsok és gyakran a' kerületi kö-
vetek által gyakorolt hatóság' helyébe a' maireket és l e l -
k é s z e k e t rendelni. 'S ezek ama' nagy változások, mely-
lyeket a' hivatalos oktatás' kormányzatában tettünk. E' 
változások mellett, mellyek nem romok, hanem átalakítá-
sok, behoztuk a' szabadság általi versenyt, mellytől mél-
tán vár juk, hogy roppant szolgálatot teend a' nemzeti, a' 
hivatalos nevelésnek. Továbbá segélyünkre hittük azon el-
vek' egyikét, mellyekre ma legtöbbször történik hivatkozás, 
és pedig a' hivatalos nevelés' érdekében, tudnillik a' de-
centralisatiót, köztanácsosokat hozván be az általunk te-
remtett akadémiai tanácsokba, kiknek száma egyenlő le-
gyen a' többi egyesült tagokéval. 'S végre legszerencsé-
sebb-, 's legüdvesebbnek hittük a' hivatalos oktatásra néz-
ve , meghívni a' különféle hitfelekezetü egyházférfiak, 's 
főleg a 'püspökök által képviselt vallást, hogy rendesen, 
ünnepélyesen és hatályosan vegyen részt az álladalom ál-
tal nyújtott oktatás' kormányzatában. *2) 

Szóval, ura im, mi a' hivatalnokai, főpásztorai, kül-
döttei által képviselt egész társaságnak cselekvényét egy 
független testület' cselekvénye és kormánya' helyébe akar-
juk tenni, melly testület, mint a' közoktatásügyi minister 
ur mondá, csak önmagától függ, melly testület egyetem-
nek neveztetik, 's melly mostanig hazánk' közoktatását 
vezérelte. Mi átalakítani akartuk a' közoktatást, a' társa-
ságot állítván, nem az álladalom, hanem az egyetem' he-
lyébe. Ezt akartuk mi tenni ; lesz-e sikerünk ? azt nem 

* 2 ) E p e n ez az, mi a' kathol ikusok' e g y részének v isszatetsz ik . A' 
hivatalos tanítás' kormánytanácsa iban ülni fognak kath. p ü s -
pökök , protestáns l e l k é s z e k , sőt a' törvényhozás i v á l a s z t -
m á n y ' pót lékának nyomán, rabbinerek is, h o g y igy k é p v i s e l -
v e l egyen az egész társadalom! ! E i e g y abnormis idea b i -
z o n y n y a l , de a' mostani atheist ikus s tatusál lás , mel ly semmi 
religiot magáénak nem val l , s zükségképen i k ö v e t k e z é s e . A ' 
langresi püspök jó l m o n d á , h o g y ha az e g y h á z e' t a n á c s o k -
ba részt v e e n d , azt csak azért t e e n d i , mert h ivat ik , h o g y e 
körben is jót t egyen , 's ö ezt m e g nem tagadhatja. Többiben 
a' számára e' törvényjavas latban biztosított szabadságot 
i g é n y b e vehet i , mikor neki tetsz ik . Szerk. 
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tudom ; de ha meg is buknánk, bizonylatát adtuk volna 
egyesitési szellemünknek, 's a' társadalmi ügy, nemzeti 
értelmiség és erkölcsiség iránti neki szentelésünknek. 
(Nagyon jól !) (Folyt, köv.) 

Vegyesek. 
A' jő 's olcsó könyvkiadó társulat f. h. 7-dik napján 

a ' helybeli papneveldében, ő herczcgsége a' primás-érsek' 
elnöklete alatt, választmányi ülést tartand. Ő herczegsége, 
ki e' társulatot, mint á' magyarhoni kath. egyház' életében 
roppant tényezővé válni készülőt, igen-igen szivén hor-
dozza, 's annak a' mult évi károk után lehető legsebesebb 
fölüdülése- és virágoztatására, a' három nyelvű néplap' 
megállapítása és országszerte minden kath. helység' szá-
mára eszközlött megrendelése ál tal , már is igen sokat 
tett, — e' gyűlésben személyesen akar meggyőződni a' 
társulat' pénzügyi állapotáról, a' rendelkezésekről, mellyek 
eddigelé a' megyeszerte fölkérendő társulati bizományosok' 
ügyében történtek, vagy ezentúl teendők lennének ; a' mó-
dokról, mellyeket folyamatba kellene tenni, hogy a' kath. 
irói közszellem és munkásság felébresztessék, 'stb. . . . 

Azon igazságos panaszok között, mellyeket a' hol-
landi kath. főpapok I. Vilmos elébe juttattak, első helyet 
foglalt el az elemi tanítás' állapota, melly a' katholikusok-
ra nézve Hollandban, mint Europa' egyéb tartományaiban, 
nagyon is siralmas. II. Vilmos kötelességének tartotta ez 
ügygyei foglalatoskodni. A' panaszok' megvisgálására b i -
zottmányt nevezett, melly, ugy látszik mindent elkövetett 
azok' elnyomására. Legalább a' bizottmány a' baj' ^alódi 
okát megismerni nem akarván, csak elégtelen és hatásta-
lan rendszabályok által akart azon segíteni. III. Vilmosnak 
uj ministeriuma igazabb szándokot és kedvezőbb rendsza-
bályokat mutat föl. A' belügyi minister, Thorbecke ur a' 
közstatusok' második kamarájával kinyomatva közlötte 
azon számos adatokat, mellyek' bizonyosságra emelik, 's 
egyszersmind igazolják a' katholikusok' hosszú fájdalmait. 

Mi a' ,Német-alföldi Publicista' után két érdekes ok-
levelet közlünk. Az egyik éjszaki Brabant' követeitől 
származik. Tartalma következő : E' tartományban, hol a' 
lakosok' nagyobb része a' kath. vallást követi, az iskolai 
felügyelőknek két harmada más vallásokhoz tartozik, melly 
körülmény az iskolamesterek' nevezésére olly befolyással 
van, miszerint gyakran megtörténik, hogy ollyan községek-
be sem lehet iskolamestert kapni, mcllyeknek lakossága 
kizárólag katholikus. A' tanitás szintúgy, mint a' tan-
könyvek, igen károsan hathatnak a' kath. gyermekekre, 
kik ezen iskolákba járni köteleztetnek. Azon tisztség, melly 
az 1806-ki april 3-ki törvény által a' kerületi hatóságokra 
ruháztatik, 's azelőtt a' tartomány' képviselő statusai által 
töltetett be, jelenleg a' királyi biztosra ruháztatott, kinek 
befolyása a' felügyelőkét az iskolamesterek' nevezésében 
ellensúlyozni nem képes. Ezután következnek a' kath. egy-
ház' főpapjainak panaszai a' katholikusok' nevében a' ta-
nitás' rendszere ellen a' következőkben, a) Gyermekeik' 
tanításának nem adhatják meg a' kath. hittel öszhangzó 
vallásos irányt. Mi b) onnan származik, mert különös is-
kolák' alapításától el vannak tiltva, c) Az iskolákban val-
lásuk' elveivel ellenkező könyvek használtatnak, d) Majd 
mindenhol a' nyilvános tanításnál az iskolamesterek a' 
gyermekek' vallásával ellenkező elveket fejtegetnek, 's 
ezen elvek még gúnyolják is a' kath. vallást, e) Az isko-
lamesterek átalánosan protestánsok, még azon községekben 
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is, hol a' lakosok' nagyobb része a' kath. vallást követi; a' 
mi ugy látszik, szükséggé vált, mert az egyházfi' foglala-
tossága igen gyakran az iskolamesterével kapcsoltatik ösz-
sze. f ) Magoka' kath. iskolamesterek sem nyújtanak ele-
gendő biztosítékot a' hit és becsület' tisztaságára nézve, 
mert az elemi iskolákban vallásuk' elveivel ellenkező tani-
tást nyertek, g) Az iskolai felügyelők nagy részben pro-
testánsok , kik a' legtöbb községekben protestáns iskola-
mestereket neveznek a' lakosok' akaratja ellen, h) A' pró-
batétek részrehajlással tartatnak, 's a' részrehajlás ellen a' 
katholikusoknak semmi biztosságuk nincs, i) Valamint 
arra nézve sem birnak biztosítékkal, hogy panaszaik or-
vosoltatni fognak, k) A'katholikusra nézve szinte lehetlen, 
hogy iskolai felügyelővé válhassék. 1) A' bizottmányokban, 
hol azok léteznek, a'katholikusok nincsenek képviselve. 
Illyen állapotban volt 1841-ben és kevés változással, most 
is illy állapotban van az elemi tanitás Hollandban. Mind-
eddig ez tagadtatott, legalább szemet hunytak reá, és tet-
tették, mintha nem látnák a' bajt. Maga a'ministerium 
hozza most napfényre hitrokonink' aggodalmait. Remélni 
lehet tehát, hogy azok meg fognak orvosoltatni. 

Az ,Osservatore Romano' a' forradalmi pártnak 
többször emiitett cselszövényeiröl ezeket mondja: A' Ná-
polyban legközelebb közzétett röpirat : ,Olaszhon és a' ka-
tholika religio' egy uj titkos társulat' alakulásáról tesz em-
lítést, mellynek czélja, a' religiot megsemmisíteni, és a' 
társadalmat felforgatni. A' népet könnyebben elcsábí-
tandó, e' szövetség (societa eristiana) ,keresztény társulat' 
nevet vett magára, a' nélkül, hogy ezen megnevezés által 
más vallású, vagy épen vallásnélküli emberek' fölvételét 
kizárná. Mindnyájoknak a' legnagyobb titoktartás van 
meghagyva; esküt tesznek le, hogy mindig hallgatni, és 
azok' nevét soha sem fogják felfedezni, kik magokat lekö-
telezték, mindenkor mint keresztények (!) élni, és magokat 
a' közjóra szentelni. A' 15-dik czikk azt határozza, hogy 
csak akkor lessz valaki fölavatandó, ha kezét a' feszület-
és gyilokra tévén, igy esküszik : „Esküszöm az Isten' ne-
vében, mindenkor mint keresztény élni, és e' religiot vérem-
mel védelmezni." Ezen részletek figyelemre méltók. Az 
olaszok még sokkal vallásossabbak, mintha itt ugy , mint 
Némethonban észszerűn istentagadást lehetne hirdetni, és 
az összeesküdtek csak ezért öltik magukra a' religio' szinét, 
és nevezik magukat,keresztény társulatnak.' 

A' radicalis olasz sajtó nem szűnik meg a' pápai 
kormányt rágalmazni. Kár, hogy rágalmaikat más tekinté-
lyesb külföldi lapok is bizonyos együgyűséggel lemásolják. 
Igy legközelebb a' florenczi ,Statuto', és ennek nyomán a' 
,Journal des Débats' januar' 13-án azt állítja, hogy 
az egyházi birodalom' püspökeire van bizva a' politikai 
censura fölötti őrködés, és hogy a' rendőri minister, Savelli 
szinte kapkod titkos és nyilvános feladásaik után. Már pe-
dig a' középszerüleg értesült is jól tudja, hogy a' püspö-
kök, miként előbb ugy most is, kizárólag a' tisztán egy-
házi censura' fórumánál elnökölnek. Savelli pedig, minis-
teriuma' kezelésénél, tanácsaik- és utasításaikra épen 
nem szorult. 

Egy német lap a' poroszországi érsekek és püspökök 
's a' vallásügyi minister közt, az elsők által fölterjesztett 
emlékirat' ügyében támadt vitára vonatkozólag két ok-
mányt tett közzé. Ezen okmányok' egyike a' püspököknek 
az első kamarához intézett nyilatkozata, mellynek nyomán 
kijelentik, hogy összesen elfogadván az uj alkotmánytól a' 
kath. papságnak kiszabott helyzetet, kötelességöknek lenni 

hitték, egy közösen szerkesztett emlékiratban följegyezni 
az alkotmány' némelly rendeleteinek gyakorlati alkalmazása 
iránti észrevételeiket ; hogy ez emlékirat levél' kíséretében 
a' vallásügyi ministerhez küldetett, mielőtt közzététetett 
légyen ; hogy egyébiránt ezen okmány előbbi helyeslésöket 
birja. A' püspökök' ezen nyilatkozatának következté-
ben, a' vallásügyi minister önrészéről, az általa mult de-
cemberhó' 15-éről a' püspökökhöz intézett körlevelet köz-
lötte a? első kamarával, mellyben fölhívja őket, hogy 
várják be előbb az átvisgált alkotmánynak kihirdetését, é8 
azután megyénkint közöljék vele a' kath. egyháznak az 
álladaloinmali viszonyára vonatkozó észrevételeik- és kíván-
ságaikat. A' vallásügyi minister késznek nyilatkozik biz-
tosokat nevezni ki, kiknek feladatuk lenne, az e' tekintet-
ből származható nehézségek' megszüntetése iránt a' püs-
pökökkel értekezni. 

Alig, hogy meghozták a' lapok Thiersnek az okta-
tásügyi törvényjavaslat fölötti beszédét, már a' ,Journal 
des Débats' e' kiapadhatlan és élénk szellem' egy más, 
alkalmasint minden egyéb parlamentaris müveinél fonto-
sabb munkájának töredékeivel lep meg. A' közsegély' á l-
talunk ismételve emiitett bizottmánya, a' segélyezés' átalá-
nos elvei és módjairól, valamint az ezen elvekkel ellentét-
ben álló theoriákról, mellyek napjainkban Francziaország-
ban szinte az álmodozásig űzetnek, Thiers urat választotta 
előadójaul. Az előadás jan. 27-én nyomtatásban osztatott 
ki, melly az idézett lap szerint Thiers ur' csudálatra mél-
tó talentumának minden jelvényeivel fényeskedik, nagy 
szorgalommal van kidolgozva, kiterjeszkedik mindenre, 
's támogatott Ítéletet hoz minden tárgyról, melly a' vá-
lasztmányban csak meghányás alá került. Erről jövőre 
többet. 

Az összes európai diplomatia a' pillanatban nagy 
forrongásban van. Az angol admiral, sir Parker W., Pal-
merston lord' egyenes parancsolatjára a' pyraeusi kikötőt 
a'görög hajóhaddal együtt véletlenül elfoglalta; azt ezen 
állapotban tartandó mindaddig, mig a' görög kormány az 
angolok' minden követeléseinek eleget nem teend. A' görög 
király ő felsége, külügyi ministere által, a' franczia és 
orosz képviselőkhöz fordult, kik e' dolgot kiegyenliteni 
iparkodnak. Egy alkalommal az angol kormány már fenye-
gette illyesmivel Görögországot, 's a' fenyegetés csak azért 
nem vált tetté, mivel a' követelt adósság kifizettetett. Akkor 
mi sem volt népszerűtlenebb egész Európában, főleg a' sza-
badelmüeknél, az i f jú , phoenixként hamvaiból csak most 
kiemelkedő nemzet' ezen nemtelen zsarolásánál ; ma minden 
rebellisek örvendenek neki, reméllvén, hogy ebből európai 
háború keletkezendik,'s az átalános zavar közepette csak ők 
fognak nyerni. Az egész ügy azonban, jól felfogva, nem olly 
komoly, semmint első pillantatra látszik. A' hatalmas 
tőzsért ki kell fizetni, 's haza fog menni. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 
Nt. B o r o v n y á k Mátyáscserencsóczi plébános ur a' 

Haynaualapra 6 frt 30 krt; a' herczegfalvi plébánia pápa 
ő szentsége' részére 3 frt 30 krt , a'jeruzsálemi templom-
ra 3 frt 30 k r t , a' károsult, szepesieknek 3 fr t ; — két 
csanádmegyei pap a' tarnowi kárvallottaknak 6 frt 30 krt; 
egy lelkész a' jeruzsálemi missiók' számára 6 frt 30 krt. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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T A R T A L O M : Katholikus közszellem. — Egyházi tudősitások. — Politikai Szemle. 

Katholikus k ö z s z e l l e m . 

Magyarországban jelenleg a' kath. közszellem 
nincs kifejlődve. E z t , ugy hiszem, bővebben vitatni 
sem kell ; miként nem kell vitatni azt sem, hogy e' 
közszellem mindaddig kifejlődni nem is fog, mig a' 
nagy részben meghűlt hitbuzgalom újra föl nem éled, 
és az elgyengült hiterély újonnan megaczélozva nem 
leend. Mert a' hitbuzgalom az a' szent, mennyből le-
szállt tüz , melly a' földi érdekek, vagy a' sötétség' 
fiainak gonosz mesterségei által különszaggatott em-
bereket Isten' egy családjába összeolvaszthatja; a'hit-
erély az a' szellemi hatalom, melly a' világ és az ő 
kívánságai által föltorlasztott gátokon tulront, 's a' 
legmesterkéltebb akadályokat is legyőzi. Hitbuzgalmat 
tehát és hiterélyt , és a' kath. közszellem keresztül 
fogja lengeni a' hazát, 's életet' adand a' megszáradt 
csontoknak ! 

Igen, de ép' az a' baj, hogy e' kettőre nézve 
nagyon is elhomályosodott az arany, 's elváltozott a' 
legjobb szin. Mintha á' másfél évezredes időszak any-
nyira elhasználta volna a' hitet, hogy annak már nincs 
meg a' hajdani, az irás szerint a' hegyeket is helyből 
mozditó ereje; azon erő, melly egykor a' gyarló em-
bert hite' vértanujává szilárditá. Vagy mintha az 
egyház, mint elöregedett anya, fogyatkozott volna meg 
a' mindenre kiterjedő gondoskodásban, mindent fölke-
reső, átölelő szeretetben. Oh pedig miként Krisztus 
az igazság' napja, ma és holnap és örökké ugyanaz, 
mert nála sem változás, sem fogyatkozás' árnyalata 
nincs : ugy az általa hirdetett hit is ugyanaz, és, mint 
Isten' örök igazsága, soha sem változik, erejében soha 
nem gyengül. Az egyház most is azon fiatal életerő-
ben viruló édes anya, mellynek eszméjében öszpon-
tosul mindaz, mi a' földön áld, és az égben üdvezit. 
Most is ott fakadoz anyai kebelén az örök élet' szüz-
tiszta forrása, mellyből a' ki iszik, soha sem szomju-

I. Félév. 

zik. Az egyházat bün, gyermeki odaadással szerető 
és hallgató katholikus most is érzi, mennyire igazak 
Försternek, tulajdonkép ugyan a' kőtemplomról mon-
dott, de magára az egyetemes egyházra is teljesen illő 
szavai : ,Jó nekünk itt lennünk ; épitsünk itt hajléko-
kat magunknak. Itt válaszszunk állomást és lakhelyet 
az Atyának házában, a' Fiu'szentélye előtt, a' Szent-
léleknek leheletében. Minél háboruságosabb a' lét oda 
kün, annál békeségesebb itt ben. Minél kietlenebb az 
élet oda kün, annál szendébb itt ben. Minél hidegebb, 
idegenebb oda kün minden, annál melegebben és ál-
dóbban fuval a' hazai szellő itt ben.' És ha mind-
nyájan közelednénk ezen édes jó anyához, lehetetlen, 
hogy szive' szerelmétől föllángoltan ne ismételnők sz. 
Ágoston' szavait : ,Szeressük az egyházat mindnyájan, 
ragaszkodjunk mindnyájan elválaszthatlanul e' szerető, 
gondos, jó tanácsadó édes anyához , hogy vele , és ál-
tala mennyei Atyánkkal örökké egyesülni érdemesek 
l e g y ü n k . ' N e m a' hitben, nem az egyházban van a' 
hiba, hanem az emberekben. Az a' baj , hogy a' ma-
gyarhoni katholikusok' egy jó nagy részéről is nagyí-
tás nélkül el lehet mondani azt, a' mit Franke a' Ber-
lin' vidékiekről mond : ,Nincs bennök az isteni szol-
gálatbani buzgalom, nincs a' szentségek iránti szere-
tet, nincs egység, nincs katholikus nyelv, nincs katho-
likus élet, de még a'hitágazatok 's erkölcsi törvé-
nyek' szükséges ismerete sem ; igen még ez sincs 
bennök elannyira, hogy sokan nem tudnák megmon-
dani, mit kell egy keresztény embernek tudni, és hin-
ni ; csak is keveset találhatnánk , kik elleneinkkeli 
szóváltás' esetében az ő elnyűtt ellenvetéseikre felelni 
tudnának.' *3) Ugyan hány ezeret nem lehetne találni 
a' mostani katholikusok között, kik é v e k e n át, sem 
Isten' igéjével, sem az angyalok' kenyerével nem táp-

Ruf der Kirche in die Gegenwart. 
Serm. 3. de Symb. ad Catechum. 

*3) Katholische Stimmen. Schafhauben 1848. 1. k. 268.1. 
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MIkoznak ? Csuda-e aztán, ha ugy já rnak , mint irva 
van : ,Elszáradtak mint a' lekaszált l'ü, mert elfelej-
tették enni az ő kenyerüket.' Ott éghet a' kék meny-
nyezeten a' nap, de ha mi jégverembe rejtezünk, nem 
melegülhetünk föl sugárainál. 

Néinellyek mind ennek okát a' papságban kere-
sik. Csaknem ugy, mint midőn a 'hajdani pogányok a' 
vizáradást is a' keresztényeknek tulaj donitották. Fur-
csa, egy idő óta a' papságot ugy lehet tekinteni, mint 
azt, a' ki két tüz közé szorul, 's midőn az égéstől me-
nekülni akar, vizbe kell ugrania, mellybe szinte bele-
fúlhat. Olly sok zsibbasztó körülmény szegül elibe, 
hogy ha a' mennyei főpásztor olly világosan és szo-
rosan ki nem jelölte volna útját, sokszor azt sem tud-
ná : jobbra menjen-e vagy balra ? 'S bár ez uton me-
hetne még mindig gát nélkül. És még is őt vádoljátok? 
Jó ! ott, hol egyházunk és hitünk' mindennél drágább ér-
dekeiről van szó, ne legyenek a'rossz személyek ,ne bánts 
virágok.' Ott, hol mindnyájunk' üdve vankoczkán, mind-
nyájunk' közreható figyelme szükséges. Türjük el az-
ért szeretettel, ha Istenanyánk' országában a' legki-
sebb szólal is föl, 's oda mutat, hol hibát l á t , 's nem 
hallgatja el, ha a ' tartóra helyezett gyertya nagy ham-
vat ereszt. Ti tehát, néinellyek vagy sokan , a' pap-
ságot vádoljátok , a' hitbuzgalom' meghűlését az ő 
meghűléséből, a' közszellem' megoszlását, az ő szét-
szaggatottságából származtatjátok. Jó ! a' csillagok 
között is vannak bolygók, mellyek mintha gyönyör-
ködnének csavargó pályájuk' eltérő fordulataiban, ar-
ra nem is gondolnak, hogy minél gyorsabban, 's mesz-
szebbre tévednek az egyenes úttól, annál előbb letűn-
nek a' láthatárról! Megengedem, lehetnek, vannak a' 
papok között is, kik : ,Elenyésznek az ő gondolataik-
ban, kiknek esztelen szivök meghomályosodik, 's kik 
bölcseknek gondolván magokat lenni , bolondokká 
lesznek.' *4) De midőn ezt megengedem, egyúttal kér-
lek benneteket is jó világiak, engedjetek itt egy kis köz-
beszólást. Mert ha megengedem is azt, hogy mi papok 
nem mindnyájan ütjük meg a' tizenhárom próbát , a' 
vádnak igen nagy részét reátok látom nehezedni. Mert 
nem ti voltatok-e mindig és csak nem régen is, kik a' 
bolygó csillagokhoz hasonló papokat körülcsudáltá-
tok? őket legyeztétek? És lia szabad kérdenem : a' 
jobbak' iszonyú botrányára, miért törekedtetek any-
nyira elvonni őket az egyház' l'enyitéke alól ? Sőt sza-
badjon kérdenem, mért követitek őket , kiket most 
vádoltok, a' hittagadás'veszélyes u t ján? Azt csak tud-
tá tok: ha vak vezet világtalant, mindketten verembees-
nek. Mért törtetek két kézzel számukra rés t , mellyen 
az akolból megriasztás' esetében kiugorhassanak ? So-
kan fogtok még emlékezni egy hajdani nagy megye' 
gyűlésére, mellyen Szaniszló és Horarik jelen voltak. 

Mindkettő szólt. Sz. az egyház' szent érdekeit védve, 
és lepiszegtetett. H. az egyház' érdekei ellen, és meg-
tapsoltatott. Tudjátok azokat i s , mik ezután kö-
vetkeztek. Azért ne hirtelenkedjetek Ítéletetek' ki-
mondásával. 

Többiben, mint mondám, megengedem, hogy lehe-
tett ellenünk kifogás, és magammal együtt másokat is ő-
szinte lélekkel fölhivok, hogy kiki lelkismerete' bizony-
ságtétele szerint mondja el a ' , m e a c u l p a ' - t , ' s hibá-
ink' megismerésével győzzük meg a' világot, miszerint 
mi már a' szellemi átalakulás' ösvényére léptünk. Azt 
különben is örömest hiszem, hogy a' legújabb időkben 
ránk sulyosodott közös szenvedések nekünk is hasz-
nos leczkeül szolgáltak. . . 'S ha mit a' közszenvedé-
sek , 's viszontagságok még jobbra fordítani nem bír-
tak, megforditandja a'jövendő. Mint hiszszük, a 'közel 
jövőben megtartandó szent gyakorlatok, 's nemzeti 
zsinat, meghozandják e' tekintetben az óhajtott gyü-
mölcseket. ,Tiszta szivet teremtend — ezek által — 
Isten a' papságban, és igaz lelket ujitand belső ré-
szeiben.' 

Ide j á ru l , hogy ezentúl inkább a' tisztán egy-
házi tér leend azon gyülpont, hol a' papság' tehetsé-
géi , munkás erői összefolynak; mi által tetemesen 
fognak szaporodni az ügyes bajnokok Urunk' harczai-
nak harczolására. Eddigelé sokan a' politikai küzdho-
mokon szereplének, 's vivtanak sok tekintetben üdv-
telen harezokat ; akár azért aztán , mert hit ték, hogy 
igy az egyháznak többet használhatnak, akár azért, 
mert ott szebb koszorúk virultak, 's korábban érő 
gyümölcsöket termettek a' fák. E' mező' sorompói 
ezentúl zárva lesznek a' papság, mint illyen előtt. 'S 
nem tehetek róla, ha én ennek örvendek, tudva azt, 
hogy kivált utolsó időkben a' papság' politikai sze-
replései, az egyház' tekintélyének csorbításán, a' pap-
ság' ineggyülöltetésén, az egyházi érdekek' erőszakos 
sértegetésén kivjil, egyebet alig eredményeztek. Bizton 
reméljük tehát , hogy a' papság' részéről közel jövő-
ben minden megtéve leend a' hitbuzgalom, hiterély és 
ezek által a' kath. közszellem' fölélesztésére, kifejlesz-
tésére. 

De ez által még nem lesz megtéve m i n d e n . 
Szomorú helyzetünknek egyéb okai is vannak, mely-
lyeket elhárítani, 's hogy elhárittassanak, minden czél-
szerü eszközöket fölhasználni kell. Egy il ly, 's csak-
nem legfőbb ok az , hogy a' c s a l á d o k ' k ö r é b ő l 
a' k a t h . v a l l á s o s s á g n a g y r é s z t s z á m ű z -
v e v a n . A' sötétség' fiainak, kik sokszor ügyeseb-
bek a' világosság' fiainál, mert nagyon is ügyesen 
tudják magokat a' világosság' angyalaivá átváltoztatni, 
sikerült, és fájdalom igen is nagy mértékben sikerült, 
kigyói okosságuk által odáig vinni az embereket, hogy 

Rom. 1, 21. * 5 ) 50 Zsolt. 12. 
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eldobják kezökből Krisztus' evangéliumát, 's a' testi-
ség' evangéliumát ragadják meg, melly a' melly mér-
tékben a' kéjsóvár test' mohó vágyainak kedvez, azon 
mértékben vagdalja a' hit ' élőfájának gyökereit. Oda 
ju tot tunk, hogy számtalan kath. család szégyelli egy-
házának hitét va l lani , parancsolatjait tel jesi tni , szer-
tartásait gyakorolni. Ugyan nem kell-e maholnap fé-
nyes délben is lámpával keresni o l ly , kivált fölsőbb 
korbeli a p á t , k i gyermekeinek a' vallásosságban épü-
letes példával já r elől? És az ajtatosságáról egykor 
olly hires nőnemnél , még anyáknál i s , gyakran nem 
csupa divatczikk-e a' keresztény kath. élet' külsősé-
geinek lélektelen utánmajmolása? É s előmondjuk-e 
a' féktelen erkölcsi feslettséget, melly a' családi élet-
nek hajdan szeplőtelen szentélyét a' pusztaság' utála-
tosságával borította e l ? Elmondjuk-e a' hajborzasztó 
istenkáromlásokkal nehézkes, lűtgunyoló, egyházmaró, 
papcsufoló beszédeket, mellyekkel katholikusok fé-
nyes asztalok, és mulatókörök' vendégeit mulattatni 
szokják? Miért hordanók föl mindezeket , miket a' 
közéletben unalomig és borzadásig t apasz ta lunk? ! 
Ér inteni is elég volt annak belátására, hogy a' családi 
élet' illy visszás á l lapotában, a' kath. hitbuzgalom' 
lángolásáról, a' közszellem' kifejléséről szó sem lehet. 
A ' szülék' vallástalanságát , egyház- és hitgyülöletét 
átöröklik a' gyermekek, és sok kath. családot mintegy 
intézetül kellett már nézn i , melly az egyház' sújtó 
ostorait szapori tá , 's a' hitetlenség' apostolainak szá-
mát növelé. Talán a' vallástalanságból eredett csapá-
sok eszméletre hozták az embereket. A ' nehéz kor-
események' zivatarában Isten' szava mennydörög, a' 
kinek füle van a 'hal lásra, hallja meg azt. Bár győződ-
nék meg a' v i lág , hogy a' Jézus ' nevén kivül nincs 
m á s , mellyben üdvezülhetnénk. Vigyétek a' családok' 
körébe vissza a' tiszta vallásosságot. Emeljétek föl a' 
legázolt keresztet. Mert csak akkor várhat já tok az 
emberi sors' jobbra változását, 's bajaibóli fölenyhü-
lését , ha az elfajult kereszténység a' kereszt' tövéhez 
visszaborulva, lelke' lelkéből fogja mondani : , 0 crux ! 
Ave spes unica hoc passionis tempore !' 

I g e n , de ép az a' kérdések' kérdése : mikép le-
het ezt eszközölni ? É n azt h iszem, az elhatalmaso-
dott gonosz szellemet ugyanazon az uton lehet a' csalá-
dok' köréből legbizonyosabban kiszorí tani , mellyen 
oda behatolt. Az eszközök nem hiányzanak kiirtására, 
csak akarat és igyekezet legyen: 's ne nézzük a' go-
noszság' törekvéseit az eddigihez hasonló indolentiá-
val : ne bizzuk a' mindnyájunk' vállvetését , összefo-
gását igénylő munkát egyesekre; 's lássuk át egyszer 
m á r , hogy egy órai jóakaratú munkálkodással több 
eredményhez j u t u n k , mintha hétszámra jajveszéklés-
sel verdessük a' levegőt. A ' t ü z , ha el nem oltatik, 
mind addig harapódzik , mig anyagot talál. Oltsuk hát 
mindnyá jan , 's ne vár juk mig az égből omló zápor 

eloltja azt. Évtizedek óta láttuk már , például a' gonosz 
sajtónak istentelen hitromboló irányát. Iszonyodtunk, 
ja jgat tunk, midőn az egyház ellen szórt szennyes sár -
labdákat minden oldalról röpülni lát tuk. De há t mit 
tet tünk ellenök ? Egykettő megtette, a' mit lehetett ; de 
mivel a' többség vagy félénken meglapul t , vagy félig 
meddiges ügyárulással némán vesztegelt, a' siker csak 
igen is parányi lehetett. Jó izüen bosszankodtunk, 
midőn l á t t u k , hogy a' gonoszság ot t , hol rut a lak já-
ban nem mutatkozhatott , kendőzött álarczot vőn f ö l ; 
's hol piszkos sárlabdáival czélt érni nem remél t , a' 
szépnek burokjába, viráglevelekbe rejté mérgé t , hogy 
a' szivekbe becsempészhesse azt ! Es tet tünk-e ez el-
len is valamit férfias erélylyel? Egyesek kevés siker-
rel va l ami t , mindnyájan vállvetve semmit. Sőt nagy 
részben magunk is elősegítők a' gonosz törekvést, mi-
dőn pénzünkkel a' rossz sajtó' férges gyümölcseit mo-
hónsiet tünk vásárolni. Ellenben a ' j ó irányú és szellemű 
vállalatokat részvétlenül hagy tuk , a ' kezde t ' va júdása i -
val küzdeni , nyomorultan tengeni, dicstelenül elbukni. 
Nagy nehezen kezdünk egy kicsit mozogni. A' kor ' 
kiáltó szükségeinek megértése létrehozta a' jó 's olcsó 
könyvkiadó- társula tot , melly most mégcsak mustár -
mag, de idővel, ha a' korábbi vállalatok' sorsára nem 
ju t , nagy fává növekedhetik. A' kezdet meg van téve. 
A' társulatot nagykegyü védnöke, a' fm. herczeg-pri-
más már is olly karba helyezé, hogy most már csak 
magától f ü g g , hogy a' magyarhoni irodalomban el-
döntő szava t , tekintélyt vivjon k i , 's az országbeli 
minden a jkú katholikusokra roppant hatást gyakorol-
jon. Minek igazolására legyen elég azt megemliteni, 
hogy a' vallásos néplapok hat ezernél több példány-
ban mennek szét az országban. A' mennyire a' t á r -
sulatot közelebbről szemlélni alkalmunk v a n , bizton 
vár juk , hogy e ' folyó évben már határozottan kilépend 
a' sikra, 's a' mú l tnak , nem tőle függött mulasztásait 
is kipótolandja. Raj ta leend, hogy a' széles tért , melly-
re herczegi védnöke föllépteté, egészen magáévá tegye, 
's raj ta jó magvetésével gazdag aratást eszközöljön. 
Nem is lehet máskép, mert azt igenis be l á t j a , érzi a' 
t á r su la t , hogyha e' tért akár nem várt lankadozás, 
akár bármiként tévesztett működés által elvesztené, 
vagy parlagon hagyná : a' felelősség egész sulyjával 
csak ő reá nehezednék. Bizton várhat juk , hogy a' 
társulat műértő tekintettel fog a' rossz sajtó' termé-
nyei fölött szemlét t a r tan i , fogja a' külföldi kath. sa j -
tót figyelemmel k isérn i , 's igy saját munkásságát a' 
legczélszerübben intézni. Nem kételkedünk, hogy mi-
után az alsóbb néposztály' részére már eleget t esz , a' 
középosztályra is kiterjesztendi gondoskodását, mely-
lyen a' gonosz sajtó szinte igen veszélyes sebeket ha-
gyott hátra. És kiterjesztendi gondoskodását különö-
sen az emberiség' első nevelőjére, a'nőnemre i s , mely-
lyet nem egyszer iparkodnak a' vallásosság' rovására 
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gyártott sületlenségekkel megnevettetni. Kivált a' fia-
tal nőnem hányszor szívja be mosolygva a' mérget, 
melly egész életének örömeit olly korán földúlja. Gon-
doskodni fog , nein kétlem, a' társulat , hogy e' kor-
szükségen is segitve legyen. * e) Ha ereje kibírná, min-
denesetre czélszerü lenne egy, a' miveltebb nővilág' 
számára ügyesen szerkesztett folyóiratot megindíta-
ni ; *7) vagy ha ezt nem tehetné, legalább bizo-
nyos időhöz nem szabott füzetkékben nyújtson ne-
ki olvasmányt. A' külföldi példák bővebb utmutatást 
adhatnak. Annyi bizonyos, hogy a' sajtó , ' s nálunk 
kivált az időszaki és nagy részt szépirodalmi sajtó' 
ut ján terjedt el a' hitetlenség és vallástalanság: két-
ségkívül ezen uton lehet azt legbizonyosabban ki -
irtani. Csakhogy ide szorgalom és ügyesség kell. 
Egyébiránt miután a' kath. vagy is jó sajtóról 
e' lapokban már tüzetesen is volt szó, ama' czik-
keknek ismételt elolvasására utasítjuk mindazokat, 
kik a' baj ' okát belátva, annak gyógyítására segédke-
zeket nyújtani készek. — Részünkről e' tárgyról töb-
bet mondani e' lapokban, fölöslegesnek tart juk. (Folyt, 
köv.) S z a b ó I m r e . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
Pest, febr. 8-án. Folyó hó' 6-án, esteli 6 órakor, tar-

totta ő herczegsége Pestvárosa' hatósága-és képviselőivel, 
a' város' házán, a' leopoldvárosi templom' érdemében az 
előleges tanácskozást. A' határozatok ezekben központo-
sulnak : a) a' templom' épitése, Hild ismeretes épitész' már 
néhány év óta készen álló terve szerint a' jövő tavaszon 
elkezdetik; az alapkövető herczegsége személyesen teendi 
le. b) Az épités hat év' lefolyta alatt bevégeztetik, c) Ezen 
idő alatt a' város' kebeléből kiküldött egy választmány fog 
működni, különösen az adakozási készséget előmozdítandó, 
's az ennek folytán begyülendő pénzösszegeket kezelendő, 
d) ó herczegsége, azon érsek-primás, kire az esztergomi 
basilicának bevégzése várakozik, ki Pécsett az általa meg-
kezdett, 's már 140,000 frtba került apácza-kolostor' be-
végzését és megadományozását el nem maradható gondjai 
közé számitja, kinek áldozat-készségét az esztergomi, félig 
kiépitett érseki lak' teljes elkészítésének költségei, 's más 
egyéb, főleg jelenleg számtalanoknak mondható kiadások 
veszik igénybe, daczára a' rendkívül megfogyatkozott ér-
seki jövedelmeknek, az építendő templom' alapjának sza-
porítására h a t ezer frtot p. p. méltóztatott ajánlani.— A' 
városi közönség élénk hálával fogadta ezen ajánlatot, — a' 
herczeg megérkezte- és távozásakor a' tisztelet' minden je-
leivel fogadtatott, 's rá azonnal fényes esteli zenével (a' 

*6) Mindenek fölött kézi iskolai könyvekről, a' népgyer-
mekek és a' gymnasialis tanuló ifjúság' számára kel-
lene gondoskodni. Szerk. 

* 7 ) Mi is azt hiszszük, hogy ezt meg lehetne legalább is 
kisérteni. Szerk. 

gyűlés esteli 7 óra felé oszlott szét) tiszteltetett meg. Mi 
a' megkezdendő műre Istennek áldását kívánjuk. Hadd 
épüljön, és emelkedjék föl a' büszke épület, Pestvárosát 
egykor nem csak diszesitendő , hanem tekintetének jel-
lemzőbb keresztényi alakot is kölcsönözendő, ' s ezen város' 
legszebb, legtöbb jövendővel bíró, és ma is olly terjedel-
mes részének szellemi szükségeit kielégítendő. Ne vonjuk 
meg tőle áldozati készségünket ; rakjuk össze filléreinket a' 
hon' minden részeiben, 's segítsük a' nagy mű' kivitelében 
annyi buzgósággal fáradozó sorsokat. Azon időket éljük, 
mellyekben minden nagyobb egyházi vállalatnál, hely- és 
térviszonyok' különbsége nélkül, az összes katholicismus-
nak kell közremunkálni, ha az átalános tehetetlenségnek 
és pangásnak óhajtjuk elejét venni. Milliók' filléreiből 
évenkint temérdeket lehet kiállítani ; egyes helyek és vá-
rosok' bármilly nagy áldozatkészsége mégis sokkal kisebb, 
semhogy elszigetelten valami nagyobbszerüt megközelít-
hessen. Áldozzunk tehát, ébreszszük föl az országos kath. 
közszellemet és részvétet, egyszer itt másszor amott nyujt-
suk a' felmerülő szükségeknek és vállalatoknak támogató 
jobbjainkat, — az első alkalom ime az ajtó előtt . . . ne 
hagyjuk elesni. A' főváros szive az országnak ; a' melly 
ker. kath. szellem itt fog megszilárdittatni, ne kételked-
jünk, az az egész országra fogja visszaható jótékony suga-
rait ömleszteni. Ismételve tehát : Isten' áldása a' művön ; 
adjon az ég a' körüle forgolódó férfiaknak minden tekintet-
ben sok szerencsét. Tartsa meg különösen soká szeretett 
érsek-prímásunkat, ki nem kételkedünk mindent elköve-
tend, miután ez ügynek, mint a' kiküldendő választmány' 
védnöke, az élére állott, hogy a'basilica' épitése költségek' 
hiányában meg ne akasztassék, 's mi dicsőségünknek tar-
tandjuk, ha oldalánál mint közvitézek ez ügyben is tehe-
tünk valamit. 

(A' jó és olcsó könyvkiadó társulat' febr. 7-dik vá-
lasztmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata.) A' társulat' 
buzgó 's erélyes igazgatója, mélt. F o g a r a s y Mihály püspök 
ur 6-án a'más nap reggeli 9 órakor a'helybeli papneveldé-
ben tartandó választmányi ülésre hivta meg a' választmá-
nyi tagokat. A' szép számmal egybesereglett tagok édesen 
lepettek meg, midőn a' főméltóságu herczeget, országunk' 
primását, 's a' társulat fővédnökét szerény körükben meg-
jelenni, 's az elnöki széket elfoglalni látták. A' társulat' 
mélt. igazgatója az összes választmány' nevében szivből 
fakadt ékes szavakkal üdvezlette primás ő herczegségét, 
megköszönvén kegyes leereszkedését, 's a' társulat iránt 
eddig tanúsított magas pártfogását ; végre a' társulat' ed-
digi életét, munkásságát, jó 's balsorsát kevés de határo-
zott vonásokkal ecsetelvén, ezt ő herczegsége' további ke-
gyes 's hathatós pártfogásába ajánlotta. A' főméltóságu 
elnök mindenekelőtt e' társulat' működése jelen köréről 's 
pénztári állapotáról meggyőződni óhajtván, a' kath. nép-
lapok' szerkesztői, a' lapjaikat illető statistikai adatokat olva-
sák föl, mellyekből azon örvendetes eredmény merült föl, 
hogy a' kath. néplapok több mint 6000 példányban hintik 
a' nép között a' keresztény vallásosság 's erkölcs' magvait. 
Ennek utána a' társulati pénztárnok ur mutatá ki a' pénz-
tár' jelen állapotát, melly az idők' mostohasága , a' ma-
gyar bankjegyek' értékének fluctuatioja 's végre teljes meg-
semmisülése miatt tetemes kárt szenvedett ugyan, de nem 
kipótolhatlant. ó herczegsége a' társulatot szivén hordoz-
ván, 's annak mind szellemi mind anyagi gyarapodását 
fölötte óhajtván, fölhívta a'jelenlevő tagokat véleménya-
dásra az ezen czél' elérésére szükséges intézkedésekről. A' 
vitatkozást a' ,Religio' szerkeztője kezdé meg, tárgyava-
tottsággal mutatván meg, hogy a' társulatnak üdves mun-
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kássága' tágasabb körbeni kifejtésére három tényezőre van 
szüksége, úgymint : irói tehetségekre, ügyszerető 's buzgó 
bizottmányosokra, 'a pénzbeli erőre ; az utolsó pontrai te-
kintet a' főtiszt, indítványozó urnák alkalmat nyújtott az 
összes választmány' nevében ő herczegségének a' legben-
sőbb hálát szavazni azon magas kegyéért, mellyel a' kath. 
néplapokat pártolni, 's azoknak az összes magyarhoni me-
gyékben szélesebb elterjedését kieszközleni méltóztatott, 
ó herczegsége erre kegyesen nyilvánitni méltóztatott, hogy 
ő a' katholikus néplapoknak jótékony befolyásáról a' népre 
meg van győződve ; miért is magas állásánál fogva akkint 
fog intézkedni, hogy az emiitett lapok azon plébániák' szá-
mára , hol még nem tartatnak, szinte megrendeltessenek. 
A' fönt emiitett indítvány' első pontjára, az irói tehetsé-
gek' ébresztésére nézve, a' választmány kimondotta eb-
beli reményét, hogy a' társulat' azon tagjai , kik irodalmi 
müveikkel a' társulatot gyámolitni Ígérkeztek, nem csak 
névszerint, hanem valóságban dolgozó tagjai leendnek a' 
társulatnak, 's ha a' társulat' mélt. igazgatója által bizo-
nyos munka' kidolgozására fölkéretnének, ezen fölkérés-
nek hódolni, erkölcsi kötelességüknek tekintendik. Továbbá 
ez érdemben újra fölelevenittetett azon társulati alapsza-
bály , melly szerint más , nem tagtárs, szerzőktől is e' tár-
sulat' czéljainak megfelelő munkák elfogadtatnak, 's a' 
pénztár' állapotához mérve dijaztatnak. Az indítvány' má-
sodik pontját, buzgó 's ügyszerető bizottmányosokat ille-
tőleg, fölkérte a' választmány az igazgatóságot oda mun-
kálni , hogy a' hol illyen bizottmányosok még nem létez-
nek , illyeneket a' társulatnak megnyerni iparkodjék, 's 
egyszersmind a' bizottmányos urakat oda utasitni, hogy 
számadásaikat minden félévben beküldeni szíveskedjenek. 
Kijelentette egyszersmind a' választmány azon édes remé-
nyét , hogy a' rendes megyei bizottmányos urakon kivül 
mások i s , különösen pedig az esperes urak 's nagyobb 
községek' lelkészei, mint a' jó és olcsó könyvkiadó társu-
lat' született bizottmányosai, a' társulat' ügyét felkarolni, 
annak üdves czéljait előmozdítani, az általa kiadott vagy 
kiadandó néplapok- 's könyveknek hiveik közötti terjeszté-
sét eszközölni, lelkipásztori buzgóság sugallotta kötelessé-
güknek tartandják. — Végre az indítvány' utolsó pontjára, 
a' társulat' pénzbeli erejének gyarapítására nézve köztet-
szést nyert mélt. Bezerédy Miklós, vál. makári püspök ur-
nák indítványa, melly szerint primás ő herczegsége meg-
kéretett , oda munkálni, hogy az egri hason czélból ala-
kulni készült társulattal történendő egyesülést eszközölje; 
az Istentől bővebben megáldott ügybarátoknak, végrendel-
ményeikben a' társulatróli megemlékezést ajánlja ; 's, magas 
befolyását oda fölhasználni kegyeskedjék, hogy a' kápta-
lanokban határozatlan czélokra történt hagyományok, 
mennyiben ez a' hagyományozó' szándokával nem ellenke-
zik, azok' megegyeztével, a' társulat czéljainak előmozdí-
tására fordíttassanak. E' czélból tekintetes Simonyi Fe-
rencz ur inditványozá, hogy azon alapitó vagy résztvevő 
tagok, kik első évi részvény-részleteiket még le nem fizet-
ték, a' magukra vállalt kötelesség' teljesítésére szó-
littassanak föl; 's ez szinte határozatba ment. Ezek után 
tárgyalás alá vétetett azon kérdés, hogy milly irányban 
fejtse ki a' társulat legelőbb is munkásságát ? Melly te-
kintetben a' választmány egyhangúlag az elemi 's a' kö-
zéptanodák' számára mielőbb kiadandó jó kézikönyvek' 
szükségességét nyilvánította ki. Főméltóságu elnök ő ma-
gassága , a' népnevelés' szent ügye iránti buzgóságának ez 
alkalommal is ujabb jelét adta, megígérni kegyeskedvén, 
hogy az ország' többi mélt. főpásztoraival egy uj 's köz-
használatul szolgálandó katechismusnak kiadása végett, 

magát nem sokára érintkezésbe teendi. A' többi szüksége-
seknek talált kézikönyvek, úgymint : imakönyvek , bibliai 
történetek, A B C- 's olvasókönyvek' kiadása végett a' tár-
sulat' mélt. igazgatója fölkéretett, hogy ez érdemben a' 
pénztár' erejéhez mérten, p. o. jutalomkérdések' kitűzése 
által i s , intézkedni szíveskedjék. Végre elnök ő herczeg-
sége a' társulat' tagjait kitartásra 's ernyedetlen buzgó-
ságra serkentvén, 's azt magas pártfogásáról tovább is ke-
gyesen biztosítván, eloszlatta ez ülést, melly a ' társulat ' 
történetében a' legszebb, 's ő herczegsége' mindenre kiter-
jeszkedő apostoli buzgalmát megörökítendő lapot képezi. 

Blümelhuber Ferencz, titoknok. 

Franciaország;. 
(Montalembert beszéde. Folyt.) 'S ime, ezen munka, 

melly e' teremben olly erős ellenzést kelt fel, hogy azt tul-
vallásos-, ultramontán, jezuitikusnak nevezi, még egy 
egészlen más természetű ellenzésre is akadt, 's én részem-
ről sajnálom, hogy ezen ellenzék nem jelent meg a' szó-
nokszéken, mert önök jobban Ítélhették volna meg, sem 
mint ezt szavaim, előadásaim után tehetendik. De ezen el-
lenzék olly komoly tény, a' vitatkozásnak olly lényeges 
eleme, hogy azt némi részletben meg kell önökkel ismer-
tetnem. 

Igen, uraim, önöket érdekli azt tudni, hogy e' munkát 
a' kath. sajtó' nagyon jelentékeny részének heves ellenzé -
ke támadta meg. Saját katonáink fordultak ellenünk, kik-
kel ugyanezen szabadságért máskor közösen harczoltunk, 
's kik 6 hónap óta kritikáik,- 's vádjaikkal mindennap ül-
döztek bennünket. Szándokainkat ugyan tisztelték, de 
cselekvényeinket, eszméinket megtámadták,'s ama' válasz-
tást hagyták nekünk, a' tanitási szabadság' régi és állandó 
bajnokainak, hogy a' vallásos közönség előtt vagy árulók-, 
vagy gyáváknak látszassunk (nevetés), 's nemcsak hírlap-
írók, az az olly emberek, kiken természetesen a'kritikájuk' 
számára megkívántató mindennapi eledel' szüksége ural-
kodik, bántak igy velünk, hanem még papok, sőt püspö-
kök is ! Ők belőle roppant nyilvánossággal lélekben járó 
dolgot csináltak ellenünk. (Különféle megindulás.) Uraim, 
még Romában is vádoltak be bennünket a' tanitási sza-
badság' legrégibb védőit. Azt vetették szemünkre eleinte, 
hogy nem adtunk átalános szabadságot, mintha azt az a l -
kotmány mellett tehettük, mintha Falloux ur és én azt az 
alkotmányozó gyűlésen nem követeltük, 's mintha azok, 
kik ma annyit követelnek, akkor panaszkodtak volna. Azt 
is vetették szemünkre, hogy alkut kötöttünk az állami ok-
tatással, 's hogy nem hagytuk magára ; szemrehányásokat 
tettek, hogy szövetségbe léptünk, mellyben mi leszünk a' 
megcsalottak és áldozatok ; szemünkre vetették az t , mit 
mi azonban becsületnek tartunk, hogy a' harcz' örökítése 
helyett becsületes békét kötöttünk, 's hogy m i u t á n a' 
s z a b a d s á g o t r e á n k 's m á s o k r a n é z v e b i z -
t o s í t o t t u k , k o m o l y r é s z t f o g a d t u n k e l a ' 
v a l l á s r a n é z v e a' h i v a t a l o s t a n í t á s b a n . Szó-
val szemünkre hányták, hogy a' harezot felcseréltük a' 
szövetséggel. 

Már pedig uraim, én háborút viseltem, én szerettem 
azt, tovább folytattam, olly jól 's talán jobban viseltem, 
mint azok' többsége, kik ma azzal vádolnak, hogy elálltam 
tőle. De én nem hittem, hogy a' háború hazánk' első kel-
léke, első szüksége. Ellenkezőleg, én azt gondoltam, hogy 
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a' közös veszély, olly komoly és fenyegető körülményeink, 
's az elleneinkül tekintetni szokott embereknél előtalált 
hajlamok' jelenlétében, kötelességeink' legelseje, megfelelni 
ezen uj hajlamoknak. 'S ezen becsületes gondolatnak 
szenteltem egy év óta lelkem' minden tevékenységét, min-
den odaengedését. (Helyeslés a' jobboldalon.) 

Nem vagyok olly önliitű, mintha ezen hazafiúi és 
vallásos munkában többet nyomtam volna másoknál, sem 
olly elbizakodott, valamint munkatársaim 's barátaim sem 
azok, mintha a' kérdés' legfelsőbb és tökéletes feloldását 
behoztam, feltaláltam, kikiáltottam volna ; én törekvéseink' 
és munkálataink' becslésében olly szerény vagyok, a' mint 
csak lehetséges. (Suttogás a' baloldalon.) 

Olly önhitüek sem vagyunk, mintha régi elleneinket 
megtérítettük, legyőztük volna: mi különféle természe-
teikkel találkoztunk ; 's nem is állítjuk, hogy valamelly 
hatást gyakoroltunk volna bizonyos alkut nem ismerő ter-
mészetekre, mellyeket az álbölcsészet' engesztelhetlen gőg-
jének nevezek. Nem, mi legkevesbbé sem folytunk be ezek-
r e ; sem mi, sem a' körülmények, sem az események, sem a' 
jelenkori világ' történelme, misem vala képes őket felvi-
lágosítani. 

De találkoztunk másokkal, kikre nézve az események' 
leczkéi ép olly kévéssé valának terméketlenek, mint ma-
gunkra nézve, mert minden embernek volt tanulni 's hasz-
nára fordítani valója. (Helyes.) 

Mi találkoztnnk emberekkel, kik az este még ellene-
ink voltak, 's a' rögtöni gyászesemény utáni reggelen ke-
züket nyújtották nekünk. Lehetett-e visszautasítani e' ke-
zet? Nem; egész életemen keresztül tennék magamnak 
szemrehányásokat, ha azt visszavetettem volna. 

Igaz, hogy ezen emberek nem hisznek mindent, mit 
mi hiszünk ; igaz, hogy ők nem akarják mindazt, mit mi 
akarunk. De ők hisznek ma a' veszélyben, mellyet hajdan 
tagadtak ; ők ép ugy mint mi gyógyszert akarnak e' ve-
szély ellen; ők a' társadalom' üdvét akarják, 's meghittak 
bennünket, hogy munkálkodnánk velők ez üdvön. Mi t e -
hát elfogadtuk e' meghívást a' hazának és társadalomnak 
szentelt sziv' igazságos készségével. (Igen jól! Igen jól!) 
Uraim, békét a' győzelem, a' csatavesztés, de főleg, véle-
ményem szerint, a' hajótörés utáni reggelen szoktak kötni. 
(Meghatás.) Már pedig, engedje meg a' tisztelt Thiers ur 
megmondanom, mi, én és ő, februárban hajótörést szenved-
tünk ; mi együtt hajókázánk akkor, együtt eveze'nk ama' 
szép hajón, melly alkotmányos monarchiának neveztetett. 
(Gúnyos nevetés a' baloldalon. Helyeslés a' jobb oldalon.) 
Igen, ama' hajón, melly 34 évig vitte annyi becsülettel 
Francziaország' végzeteit és lobogóját. Midőn együtt eve-
zénk, a' nélkül, hogy egymást ismernők, vagy alig ismer-
vén egymást, a" hajó' iránya fölött lehetett és kellet vitat-
koznunk ! De a' zivatar kitört, a' kormányos a' tengerbe 
löketett, a' hajó egy pillanat alatt elsüllyedt ; 's mi elvesz-
tünk volna, ha az isteni gondviselés meg nem engedi, ne-
kem és neki, hogy a' csillén viszont találkozzunk. A' mos-
tani kormányt csillének nevezem. (Atalános és hosszú 
vidorság.) Nem tudom minő tájékra visz bennünket e' 
csille, de én kinyilatkoztatom, hogy noha a' hajót saj-
nálom, áldom mégis a' csillét. (Ujabb vidorság.) A' ha-
jótörés utáni reggelen e' töredékeny deszkán találkoz-
tunk mindnyájan, melly alig választ el bennünket az ör-
vénytől. Kellett-e parancsoló szükség nélkül az esti har-
ezot újra elkezdeni ? Kellett-e visszavetni a' kezet, mely-
lyet nagyon természetesen közös csatlakozás végett egy-
másnak nyujtottunk ? Kellett-e minden vádakat, minden 
haragokat, ha legjogszerübbek is, feltámasztani? Nem; 

erre nem gondoltam ; azt nem akartam, nem tettem, 's meg 
nem bánom. Azért, uraim, merem állítani, hogy a' munka, 
mellyet önök elébe hozunk, tökéletlensége 's bonyolultsága' 
daczára ezentúl egy szentelt munka, megszentelve a' szel-
lem által, melly azt sugalta, az egyesség, béke, engeszte-
lés 's egyszersmind hazafiság' szelleme által. Egy éve már, 
hogy rajta dolgozunk, mi és régi elleneink; mi e' munká-
hoz fogtunk régi küzdelmeink' emlékével ; de ezen emléket 
csak azért tartottuk meg, hogy bátorítsuk egymást az una-
lom ellen, 's a' nehézségek, ellenmondások és keserűségek' 
legyőzésére, mellyek illy természetű munkától clválaszt-
hatlanok. Mi semmi hajlandóságot, semmi meggyőződést 
nem áldoztunk fel, hanem hozzácsatoltuk az egyesség' 
szükségérőli meggyőződést a' közös ellenség' jelenlé-
tében, 's forró és őszinte jóakaratot e' szüntelenül fe-
nyegetett társaság' békéjeért. Mi fel nem áldoztuk sem 
az igazságosságot, sem az igazságot.; csupán a 'viszály, 
keserűség és túlzás' szellemét áldoztuk fel, mik, szeren-
csétlenségre , a' legjogszerübb küzdelmektől is , ha tovább 
tartanak, elválaszthatlanok. 

Azért nem félek e' szószéken fentartani 's törvényünk-
re alkalmazni a' concordatum' kifejezését, mellyel a' bi-
zottmányok vitatkozásaiban mertem élni. Azért csatlakoz-
tam lelkem' mélyéből egy munkához, mellyért semmikép 
sem vagyok felelős, mellynek semmikép sem valék szer-
zője , hanem mellynek dicsősége kell , hogy Falloux úrra 
háramoljék vissza, a' fiatal és kitűnő ministerre, kinek tá-
vollétét mindnyájan sajnáljuk, 's kinek neve egyértelmű 
lett Francziaországban és a'jelenkori történetben a 'becsü-
letesség-, ékesszólás- és bátorsággal. (Élénk helyeslés a' 
jobb oldalon. — Tapsok.) 

E' szerep tehát, mellyet felvállaltam, ezen egyesség, 
mellyet kötöttem, ezen az iménti elleneinkkel közös mun-
ka , nyújtotta nekem politikai életem' legnagyobb próbáját. 
Szétoszolni láttam a' hadsereget, mellyet busz évi küzdel-
mek folytában képeztem. (Megindulás.) Ellenem láttam 
fordulni azokat, kiket vezettem és megelőztem busz évi 
csatáimban, ellenem láttam őket fordulni ama' perezben, 
midőn hittem, hogy a' harcz megszünhetik, és a' mint ezt 
elleneim' hírlapjai mondják, öngyilkolásom fölött könyeket 
önthet. (Folytonos zaj a' baloldalon.) Uraim, én nem vá-
dolom itt azok' szándokát, kikről szólok. Sőt. inkább elfo-
gadom politikai életemnek ezen legnagyobb próbáját. Nem 
tudom félreismertem-e valaha más időkben elleneim' szán-
dokait; nem hiszem, hogy ezt tettem volna; nem a' búbá-
nat' cselekvénye tehát, mellyet e' szószéken épen elkövet-
tem; egyet már bevallottam, 's azt fen is tartom, és az 
elsg. De ha'valaha történhetett rajtam, tudtomon kivül, 
hogy régi elleneim' irányában az igazság' törvényeit valaha 
félreismertem volna, jó ! akkor kiengesztelem e' hibámat. 
Ezentúl tudom, mit tesz félreismertetni nem csak ellenei, 
de barátai által is. De ha ellenben ez ügy körül semmi ki-
engesztelni valóm nincsen, a' mint. valób m hiszem is , ak-
kor újra fogadom el e' próbát mint utolsó .»zolgálatot és 
utolsó hódolatot az egyház' szabadságának ügye iránt. 

Ezen ügynek szántam életemet, bátorságomat, '20 évi 
kitürést és nekiszentelést ; 's ma is feláldozom n ki utolsó 
hódolatul a' hálátlanságot, népszerűtlenséget és igazság-
talanságot, miket e' törvény miatt saját pártom' kebelében 
arattam. (Vége köv.) 



Politikai Szemle. 
Rómából irják : A' Genf- és Turinból legközelebb 

érkezett hiteles jellemii személyek az ott tovább szőtt for-
radalmi törekvésekről több érdekes részleteket közölnek. 
Mazzini és Sterbini ott a' francziaországi és némethoni 
bujtogatókkal frigyet kötöttek, kiknek nyilvános közlönye 
a' nem sokára franczia és német nyelven kibocsátandó 
, Alliance des peuples' (népek szövetsége) leend, és melly-
nek tanait, Olaszhonra nézve, főleg a' piemonti,Concordia' 
fogja viszhangoztatni. Az appennini félsziget' minden me-
gyéibe merész bujtogatók küldettek ki, hogy a' Turin- és 
Genuában létezők' példájára, a' forradalom' érdekeit ille-
tőleg, bizottságok- és igazgatóságokat alkossanak. Az 
egyházi birodalomban a' bizottságok' vezéreinek föladata, 
alattomban terjesztett iratok és az ideiglenes kormány-
szerkezet' folyvásti gyanúsítása által a' forradalmi szelle-
met minden erejökből éleszteni. Ennek következtében az 
olasz köztársasági és szövetségi férfiak a' bibliatársulattal 
egyesültek, hogy egy uj, épen most a' piemonti nyelvejtés-
ben is kinyomatott biblia által, a'pápának mint világi feje-
delemnek hatalmát aláássák. Czéljok : a' kath. népet az egy-
házfejének csalatkozhatása- és világi hatalmának alaptalan-
ságáról meggyőzni, 's más részt a'Mazzini' ismeretes köny-
vében elterjesztett ábrándoknak megnyerni ; mellyek sze-
rint a' pápaság Olaszhon' legnagyobb ellensége, 's ennek 
függetlensége csak szent Péter széke' világi hatalmának 
megdöntése után lehetséges. A' pápaság' megdöntésére 
számtalan példányokban egy ,Non piú Tiara, (nem kell 
püspöksüveg többé) czimü röpirat szóratott szét ; e' végre 
szolgál a' 22,000 előfizetőt számláló ,Gazetta del Popolo' 
is, egy kis, könnyed, de sokkal jelentékenyebb lap , sem-
mint gondolnók. Mert ez Piemontnak legolvasottabb és 
népszerűbb lapja, és leghívebb hévmérője az ottani köz-
társasági törekedéseknek. Szerkesztői természetesen mind 
az uj Italiához tartoznak; legjelentékenyebbike ,La Ci-
cilia', ki most álnév alatt Olaszhont keresztül utazza, a' 
fölkelési bizottságokat megalakítandó. Az egyházi biroda-
lomban ezek teljes bizalommal vannak, hogy az esemé-
nyek Francziaország- és Piemontban viharszárnyakon kö-
zelednek végfeloldásukhoz. 

A' genuai ,Corriere Mercantile' szerint a' toscanai 
kormány egy körlevél által azon óhajtását közölte a' püs-
pökökkel, hogy azon fölszentelt papoknak, kik a' forrada-
lomhoz szítottak, az Isten' igéjének hirdetését meg ne 
engedjék. 

Campinaban dec. 21-kén egy felsőbbrangu pap gyil-
koltatott meg, ki a' régi rendszer' pártolójául ismertetett. 
A' gyilkosok hárman voltak, ketteje a' pap' titkárát tar-
totta, mig a' harmadik ezt ledöfte. A' gonosztévők még 
eddig nincsenek felfödözve. A' pápai statusokban és Tos-
kánában már számos papok, és más tisztes, rendszerető 
egyének is , estek az illy orgyilkos megtámadásoknak 
áldozatul. 

A' vaticani musaeum' pénzgyüjtöményéről Plainer 
Roma' leírásában ezeket mondja: „VII. Piustól e' végre 
fölszerelt terem, fájdalmas emléke az erőszak és rablás ál-
tal elpusztított régi és ujabb pénzgyüjteményeknek, mellyek 
a' Vaticanban több pápa által hozattak össze. 1797-ben a' 
francziák a' pénzek' egy részét Parisba vitték, másik ré-
szén a' biztosok' tolvajkezei tettek tul. . . . Körülbelül 
500 régi aranypénzt és az ujabb időnek néhány aranyem-
lékpénzét lehetett csak megmenteni; Parisból csak 713 
ezüst és bronz pénz került vissza, gunymaradéka a' régi 
gyűjteménynek, később a' gyűjtemény csak igen lassan 
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szaporodék. IX. Pius trónraléptekor, egy fiatal embernek, 
Diamilla Demetrionak sikerült magát a' pápa' különös ke-
gyébe behízelegni, és ez által a' vaticani könyvtárban, ne-
vezetesen a' pénzgyüjteményi osztályzatnál magának az 
Írnoki hivatalt kieszközleni. Á' könyvtár' magas hivatalno-
kainak egész kegyét birta, és a' pápa' személyes előszere-
tetéért ellene gyanú nem ébredett. Csak egy megsértett 
müárus által kezdettek Diamillát illetőleg gyanúsító hirek 
kerengni, de mellyek egy valóban fölüleges visgálat után 
be nem valósultak. Azért még sem némultak el. Ez alatt 
a' romai köztársaság' végére járt. A' tolvaj, ki, a' mint 
látszik, a' Vaticánnak általa történendő kirablására szá-
molt, föltevésében csalatkozott, és gaztettének legközelebbi 
felfedezésétől kezdett rettegni. Ez oknál fogva a' conser-
vativ párttól rögtön a'radicalhoz tért á t , hogy száműz et-
tessék. Azonban késő volt; elfogatott, azálladalmi vagyon' 
megrablása bebizonyult, és a' gonosztévő a' törvény' be-
tűje szerint élethoszszanti gályarabságra Ítéltetett, melly 
büntetés azonban kegyelem' utján 15 évre szelidittetett. 
De fájdalom, az összes aranypénzek (közöttük például 90 
romai pápának, csupán aranyát véve, 3000 scudi értékű 
emlékpénze) részint eltűntek, részint rossz vagy álpéldá-
nyok által pótoltattak ki, és az ezüstpénzekből is csak a' 
legrosszabb rész maradt meg. 

Az angol parlament januar' 31-én nyittatott meg. A' 
trónbeszéd a' világbéke' biztosított állapotáról emlékezik. 
— A' pápai birodalom' számára a' kívánt kölcsön Parisban 
a' Rothschild házzal megköttetett. 

M ü n c h e n , jan. 9. Döllinger tegnap délután kez-
dette meg előadásait az itteni egyetemben. Már jóval előbb 
megtelt a' terem hallgatók- és kíváncsiakkal. Hat hitta-
nuló fogadta az ünnepeltet az egyetem' csarnokában, és 
vezette föl a' tanterembe. Miután a' roppant koszorúval 
körülfont emelvényre lépett, az összegyűlt hallgatók' ne-
vében azon kis számúak' egyikétől üdvezeltetett, rövid de 
tartalomdus beszéddel, kik még vallás-philosophiai elő-
adásait hallották. Az ünnepelt szívélyes köszönetet mon-
dott, kiemelvén, hogy élete' tulajdonképi hivatásaul min-
denkor a' hittudományi tanhivatalt tartotta, mindazáltal 
azon reményt ápolja, hogy a' legközelebb mult évek' ideje, 
mellyek' folytában főleg a' politikával foglalkozott, sincs 
egészen elveszve, é3 különös hangnyomattal ejté k i , mi-
ként a' látszólag idegen téren szerzett tapasztalások őt 
még inkább megerősiték azon meggyőződésében, hogy ko-
runk' bajain egyedül C3ak a' hittudomány és ennek képvi-
selői, a 'papság által lehet hathatósan segíteni. Ezután köz-
vetlen előadásainak tárgya-, a' hittani irodalom' történel-
mére ment át. 

Cousin e' czim alatt : ,Petri Abailardi opera', a' neve-
zetes scholasticus' munkáinak teljes gyűjteményét adja ki, 
's az első kötet már meg is jelent. Az egész két vastag 
negyedrét kötet leend, és Abailard' minden müveit magá-
ban foglalandja, a' ,Hic et non' munkán kivül, mellyet ő 
már több évvel ezelőtt ugyanezen alakban a' kormány' 
költségén adott ki. A' jelen gyűjtemény Cousin' költségén 
jelenik meg, kevés kilátással, hogy a' példányok' kelendő-
sége kárpótlást nyujtand. A' kiadás néhány, eddig még 
nyomatlan darabokat is tartalmazand ; például : Abailard-
nak a' parakleti nőzárda' számára szerzett énekeit, néhány 
sz. beszédeit és befejezetlen hittudományi munkák' töre-
dékeit. 

Alig van kérdés, melly az elméket napjainkban inkább 
foglalkoztatná, mint a' socialismus és communismus' kér-
dése. A socialismust St. Simon és Fourier öntötték először 
rendszerbe. A' st.-simonismus szerint az ipar , a' dolgozó 
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embererő, legfontosabb része az egész emberéletnek, csak 
ez tehet mindnyájokat, és minden egyest gazdaggá; ipar 
nélkül nem lehet kifejlődés. És valamint minden ipar ál-
tal létesül, ugy viszont mindennek az iparért kell történ-
nie. De a' dolgok' jelen állapota ellenkezőt mutat; azon 
osztály, melly dolgozik, az iparosztály, minden osztályok' 
utóisója. Már miként lehet ezen elferdített viszonyon se-
giteni? Szerző körül-belől következőt adja válaszul : ment-
sük föl az ipart a' tőke' uralma alól, 's tegyük önállóvá, 
és emeljük az iparmiveseket a' hatalom és becsülés' leg-
magasb fokára. E' szavak' értelmé- nem nehéz fölfogni ; 
ezekben mondaték ki először a' p r o l e t a r i á t u s és 
b i r t o k o s o k közötti ellentét, melly Francziaországban 
minden forradalmakon keresztül le napjainkig mindinkább 
kifejlődik. És St.-Simon e' kevés szavak által Francziaor-
szág' első socialistájává lőn. Követői közül B a z a r d 
nyilvános fölolvasásokat tartott, mellyekben kimondá, mi-
ként a' s t a t u s m i n d e n m a g á n b i r t o k n a k t u -
l a j d o n o s a , és mint illyennek kötelessége, a' birtokot 
minden egyesek között fölosztani. Egészen más élet nyilik 
előttünk, midőn Francziaország' második socialistájához, 
F o u r i e r h e z érünk. Fourier 'munkái igen nehezen ért-
hetők, 's azért majdnem minden nyom nélkül multak el 
egymás titán. Ott, hol a'theoretikai tért oda hagyva, a' 
tettek' mezejére lép, rendszere világosabb lesz. Szerinte a' 
munkának föladata, az embert boldogítani; mi, hogy meg-
történhessék, a' munkának rendszeresen föl kell osztatnia, 
— (ezen fölosztást série-nek nevezi szerző) ugy, hogy 
mindenki a' munkának azon neméhez szegődjék, hová haj-
lama ragadja, mert az illyetén munka hamar é3 sikerrel 
végződik. De a' munkának közösnek kell lenni, ez szüksé-
ges, hogy mindenki a' munkában saját javát lássa. Ezen 
közösséget a' birtoknak nem erőszakos lefoglalása, hanem 
jóakaratos átengedése által kell létesíteni. 'S ez sarkpontja 
Fourier' tanának. Megmutatja a' módot, melly szerint tör-
ténik a' javak' közössége. Például bizonyos számú egyének 
oda hagyják a' különös lakást, különös gazdaságot és ne-
velést, mert ez teszi az életmódot olly költségessé, olly drá-
gává. Ezek összeálltnak, 's egy 1800—2000 főnyi társu-
latot képeznek , melly p h a 1 a n g e-nak neveztetik. Ezek 
száma mindinkább szaporodik. Minden illy község egy 
nagy épületet env 1, melly lakásokkal és műhelyekkel van 
ellátva Nem hiányzik a' sétahely, 's az épület' közepén 
egy torony, honnét jeladatik a 'munkára. Ez a' p h a l a n -
s t è r e ! Benne béke honol és boldogság, nincs itt gond, 
nincs unalom , nincs kedvetlen munka , mert kiki 
haji imát követi a' munkavál.isztásnál. A' phalange 
mindinkább gazdag lesz, a' szomszédok lásják boldogsá-
gukat, szinte egyesülnek, még végre az egész földterület 
phalange-kkal telik e l ! ! Ez Fourier' rendszere, melly pa-
piroson igen megjárja; fényoldala, hogy a' békés egyesü-
lést ve-zi föl alapelvül, és a'munkának harmonicus fölosz-
tását. R ndszere életbe nem lépett, még C o n s i d é r a n t -
nak sem sikerült minden elevensége és lelkesedése 
mellet is az ügyet előre segíteni. — Ez a' socialismus. 
A' cotnmunismus szinte egyenlőséget akar, de nem egye-
dül a' munka' közössé té t ' l e , hanem a' tulajdon- és saját 
birtykn k megszűnteiére által. A' mód, m Ily szerint ezt 
elérni kivánja a' communismus, különböző. Legdurvább 
neme a' communismusnak a' B a b e u f i s m u s és Q u e -
n i s s e t . i s m u s , melly nem csak a' javak és még a' nők' 
átalános közösségét is sürgeti, hanem czélját, ha kell, vér 
és halál által is kivánja elérni. Ez legiszonyúbb oldala a' 
socialistic us mozgalomnak, 's reá borzalom nélkiil gondol-

ni sem lehet. Vég eredményében a' socialismus és ebből 
kifolyó communismus nem más , mint elkeseredett harcz a' 
proletariusok és birtokosok között. E' harcz Francziaor-
szágban 1795 óta foly; 's a' legközelebbi forradalom meg-
mutatta, milly erővel bírnak követői. E' harcznak előbb 
utóbb végződnie kell, győzni ugyan a' communismus nem 
fog, de ha káros mozgalmainak még soká szabad tér 
engedtetik, Francziaország, melly bizalmát önmagában 
ugy is veszteni kezdi, a' legiszonyúbb bajok' örvényébe 
fog sodortatni, mellyből nem egy könnyen fog kivergődni. 
Igen leverőleg hat a' lélekre a' szomorú igazság, miként 
még olly rendszerek ellen is kell küzdenünk , millyen pél-
dául mindenek felett a' c o m m u n i s m u s . Sehol inkább 
nem utáltatik mint Francziaországban, hol kártékony já-
tékát nagyban űzi , sehol inkább nem rettegnek előle, 
mint épen ott, 's egy keservteljes érzés járja át a' lelket, 
elgondolván, miként egy hatalmas nemzet nem tud miri-
gyéből kigyógyulni, 's tétlenül nézi némelly emberek' ár-
mánykodásait, kik a' legrosszabb esetben mitsem veszthet-
ve, a' szegény népet eszközül használják hazájuk és em-
bertársaik' megrontására. Illy rendszer soha de soha életbe 
lépni nem fog, mert természeténél fogva hármas lázadás 
— Isten, status, és a ' társaság ellen. Midőn Isten az em-
bert a' földnek urává tevé, egyiknek több, másiknak ke-
vesebb eszközöket nyújtott ezen uraság' gyakorlására, 's 
innen a' tulajdonnak nem egészen egyforma elosztása, 
melly az isteni gondviselés' titokteljes végzésein alapszik. 
E ' b a j ellen első gyógyszer a' t á r s a s á g n a k v a l l á s i 
r e s t a u r a t i ó j a . A 'nép az isteni gondviselésben hitét 
elveszté, ennek kell szivében újra felélesztetnie, 's ez csak 
az egyháznak lehet föladata, és pedig a' hatáskörét sza-
badon gyakorló egyháznak. Másodszor a' tartományt a' 
túlnépesedéstől, rendszeresített és kormányilag vezetett 
kivándorlások által kell fölszabaditani. Végre harmadszor 
a' szegények' ápolását lelkismeretesen kell vezetni. Ezt 
egykor az egyház nagy áldással végzé ; és csak is ő vé-
gezheté. A' szegénység igen bonyolodott ba j , épen azért 
igen különböző orvosszerekre szorul. Csak az egyház képes 
a' birtokot fölemésztő fényűzést, a' pálinkamirigyet er -
kölcsi fegyvereivel legyőzni, csak ő képes figyelmét a' 
szegénység' mind a' három nemére : a' szellemi, erkölcsi 
és anyagi szegénységre kiterjeszteni, csak ő ért a' javitó, 
nevelő, ápoló intézetek' fölállításához. Az idők'vihara, fáj-
dalom, sokat kiragadott az egyház' kezéből. A' jelenkori 
emberi társaság igen hirtelen bontakozott ki régi histori-
cus állapotának kötelékeiből. A' múltnak lánczait horda-
ni nem akarja, személyes szabadságának érzete igen hir-
telen és egyoldalulag fejlődött ki, ugy hogy magasabb ha-
talomnak nem tud többé meghajolni. Az ember önmagán 
tulemelkedék, 's e' tulemelkedésnek meg kell töretnie, 's 
ezt csak egy hatalom képes, Istennek hatalma. A' h i t , az 
erkölcs fog a' szegény szűkölködő néptömegen segíteni, és 
nem századunknak conimunismusa, melly, hol keresztül 
vonul, u j nyomort és pusztítást, és a' közbizalom' legyil-
kolását hagyja maga után. 

( K ö n y v h i r d e t é s . ) Megjelent ,A' zsöllér leány/ 
Irta Szabó Imre ; kiadja a' jó 's olcsó könyvkiadó társulat. 
Ezen népies 's az erényes családiasságot, (mellynek hiánya 
korunk' egyik főbaja) mulattatólag ábrázóló elbeszélés' 
minden népbarát' figyelmébe ajánltatik. Ära a' csinos köny-
vecskének 6 kr. p. p. Kapható a' társulat' titoknokánáL 
(Pest-belvárosi plébánián.) 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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T A R T A L O M : Katholikus közszellem. (Folyt.) — Adatok a' szent ferencz-rendi szerzet' történetéhez honunkban. (Folyt.) 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Katholikus k ö z s z e l l e m . 

(Folyt.) 

Fá j l a l juk , hogy apostoli országunkban is ugy 
van, de nem tagadhatjuk, hogy a' gonosz sajtónak a' 
kath. hitélet' ellankasztásában, 's a' közszellem' szét-
darabolásában az iskola is tetemesen kezére dolgozott, 
részint mulasztás, részint egyenes működés által. Néz-
zünk vissza a ' múltba. Az iskolának csak annál is 
buzgóbban kellett vala a' vallásosság' érdekében hatni, 
ininél igazabb, hogy az i f jú nemzedék a' családi kör-
ből nem olly vallásos érzülettel lépett az iskolába, 
mint hajdanta. Az elvallástalanodott szülei ház' mér-
gét beszívja a' gyermek, 's mert minden lépten akad 
rossz példára, ha még az iskola sem nyújt neki gyá-
molykart , erkölcsi bukása kikerülhetlen. Es ki nem 
ismeri az akadályokat, mellyek a' népek' tanításával 
és nevelésével istenileg megbízatott egyház' elébe e-
ineltettek. Az egyház' befolyása, hol egészen el nem 
vágato t t , sok oldalulag csökkentetett. Azza l , ugy 
gondolom, az egyház' isteni hivatását, értő ember csak 
meg nem elégedhetett, ha a' nevelési, vagy oktatási 
rendszer' tervezése egyik vagy másik püspökre, vagy 
egyházi férfiúra bízatot t , de javallata olly sok más 
kézen ment még keresztül , hogy vallásos színe las-
sankint levásott. Vagy ha szinte elfogadtatott is rend-
szere, de annak életbevitele megint másoktól függött. 
Mit ért az i s , ha i t t-ott az iskolák fölötti fölügyelet 
egyháziakra bízatot t , de hatáskörük olly szük volt, 
hogy abban az egyház 'óhaj tásai szerint nem mozoghat-
tak ? Az egyház' hatályos befolyása csak ugy képzelhe-
tő, ha a' rendszert is maga szabja ki, az életbevitelt is 
maga intézi, és ezt egészen szabad kézzel.Hogy az egy-
ház hatályát kifejthesse, a' néma fölügyeletnél többet 
adjatok neki. Adjatok neki teljes hatalmat erélyes igaz-
gatásra; a' tantárgyak, kézikönyvek' meghatározására, 
a' tanárok' kiszemelésére. A' fél befolyás, fél fölügye-

/ . Félév. 

lés, csak fél eredményt hozhat. Ez volt oka, hogy az 
egyház még papjai, tanitó szerzetesei által sem esz-
közölhetett óhajtott sikert ! Mi jót bírhatott volna példá-
ul egy két pap' legbuzgóbb működése is eredményez-
ni olly iskolákban, hol nem csak egy tanárnak volt ked-
vencz foglalatossága, különben talán érdektelen elő-
adásai t , a' vallásosság' kárára összezagyvált élczek-
kel fölereszteni; unatkozó tanítványait a' hit és 
vallásosság' rovására megnevettetni? E ' napokban ol-
vasám valamellyik külföldi lapban, hogy a' világos-
ságbarátok' halberstadti szabad községének szónoka 
a' mult karácsoni ünnepen : ,Über das Nichtdasein 
und die Nichtigkeit Gottes1 szónokolt. És én ezelőtt 
1 5 — 1 6 évvel ismertem már tanárt, ki bizonyos kath. 
egyházi pénzen fölállított iskolában , illy épületes (?) 
tárgyakról con amore beszélt. És mit tehetett ellene 
az egyház ? Semmit. Ez pedig nem egyetlen eset. É s 
mégis az egyházat vádoljátok, 's mohón faljátok a' 
Hugo Victorféle elcsépelt phrasisokat , mellyekkel az 
egyházi pá r to t , vagy is azokat támadja meg , kik a' 
kath. egyháznak a' tanításban őt illető joga mellett 
harczolnak. Vajmi kevés ember van , ki e' tárgyban 
jólélekkel gondolkodva, tiszta nézeteket szerezne ma-
gának. Az oktatásügy az, mellyhez legkevesebben ér-
tenek, 's mellyhez legtöbben hozzászólnak. 

Az iskolaügy' mostani állásáról, miután az csak 
ideiglenesnek mondatik, nem szólok. Különben is szi-
lárd meggyőződésem az, hogy nincs ügy, mellyre néz-
ve a' kormányok' legjobb szándokai, többször meghi-
úsulnának , mint ép ez ügyben. En főkép a' jövendő 
felé fordítom szemeimet, mellyről jobbraváltozást 
nem ok nélkül várok. Állítson az álladalom iskolákat, 
's kezelje azokat, joga van hozzá , 's nekem nincs el-
lene szavam. De arról lelkem' lelkében meg vagyok 
győződve, hogy az iskolaügy csak akkor fog teljes v i -
rágzásnak indulni , ha tisztán egyházi tanintézeteink 
is lesznek, mellyeket minden idegenszerű beavatkozás 
nélkül maga az egyház kezelend. A' birodalmi cultus-
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ministerium' oktatásügyet illető alapelveiben ki van 
mondva , hogy az egyház alsóbb és fölsőbb iskolá-
kat szabadon állithat. És ezen engedélyben, ha irott 
malaszt nem marad, fekszik a' nagy nyeremény, 
mellyben az oktatásügy' jobbraváltozásának remény-
zálogát iidvezlem. Hogy pedig irott malaszt nem 
marad , erősen hiszem, mert ép olly időben adatott, 
midőn az egymást érő csapások az emberi elméket 
a' vallás' boldogitő eszméjéhez visszavezetni kez-
dik , 's megértik azt, mit az egyház századok óta 
siker nélkül hangoztatott , 's a' birodalmi cultus-
ministerium alapelveiben ekkép fejez ki : ,az összes 
tanitók arra ügyeljenek, hogy az igazi vallásosság' 
gyökereit izmosítsák, és erősítsék. Az erkölcsi nevelés' 
főeszköze magában az oktatásban re j l ik '*) ; és ép akkor 
adatott az engedély, midőn a' magyar egyház' főkor-
mányán olly férfiú ü l , ki az iskolát alaposan ismeri, 
az oktatás-ügyet gondjainak legfőbbjei közé számítja, 
's mindent önszemeivel szeret látni ; ki sem fáradalmat, 
sem áldozatokat nem sajnál, 's az adományozott en-
gedély lyel az egyház és emberiség' javára élni akar 
is, tud is. É n közel lenni hiszem az idő t , midőn tisz-
tán egyházi iskoláink lesznek. 'S ámbár nem tudnám 
tisztára megmondani oká t , mi kelté fel bennem e' re-
mény t , de mit sem habozok kimondani, hogy hitem 
szerint idővel kath. egyetemünk is lesz. Várost majd 
csak ta lá lunk , melly Magyarország' Löwenje legyen. 
Mihelyt az egyház teljes szabadsággal fog saját isko-
láiban tani tani : tudni fogja a' hitbuzgalmat fölélesz-
t en i , 's a' kath. közszellemet kifejteni. 'S egyúttal 
tudni fog a' szenvedő emberiségnek irt nyú j t an i , a 
kormányok ' jó akaratú intézkedéseiknek a' val lás 'visz-
szaállitott tekintélyével foganatot szerezni. (Vége köv.) 

S z a b ó i m r e . 

A d a t o k a' s z e n t f e r e n c z - r e n d i s z e r z e t 

t ö r t é n e t é h e z h o n u n k b a n . 

(Folyt.) 
Szent Ferencz fiait már éltében nem csak szent 

elmélkedésekre, de munkára, 's különösen szónoklatra 
is szoktatta. Azért szerzetének első szerkezetében 
örömmel tapasztalta fiainak ez érdembeni szomját . és 
készségét , kik körülvevék ő t , mint szent vágy heví-
tette keblű fiak környezni szokják szeretett a ty joka t , é s 
Romából esdeklése által nyerendő szabadságot kéré-
nek a' predikálásra : hogy igy bárhol minden ellen-
mondás nélkül hirdethessék az evangéliumot. De a' 
szen t , ki alázatossággal volt mindenkor a' felsőbbség 
i r á n t , mondá : ,Azon legyünk, hogy a' nagyokat alá-
zatossággal és tisztelettel, az alacsonyokat szóval és 

*) Religio 1849. 17. sz. 168. 1. 

példával nyerjük meg.' Ezen engedvényt tehát a' me-
gyés püspökökre bizta. 

Mikép felelt meg a ' rend alapitója' rendelvényei-
nek , századok felelnek helyettem. Minden iparkodását 
arra fordította , hogy az anyaszentegyháznak hasznos 
egyéneket képezzen ; miért az országban divatozó 
nyelvekben kivánta oktatni nevendékeit, nem csak, de 
a! missiók föltételezte nyelvekbe is beavatta annyira, 
hogy sikerrel elküldhette rendeltetésök' helyére. Ujon-
czaiban a' nemzetiség' dühös kitöréseit kiirtván, ügyes 
tapintattal forrasztotta össze sziveiket, 's igy különféle 
nyelven ugyanazon egy czélra törekvő és testvéri sze-
retet' palástjával fölruházott egyéneket nevelt ; azért 
nem csuda, 1 6 9 2 - d i k évben Remethey Narcis atya 
szent földi biztosnak (Commissarius terrae sacrae) ; 
1726-d ik évben pedig Sebach Capistran atya a' szent 
siri kolostor' elnökének (Praesidens) neveztetik. *) A' 
hazai nyelvet sem hagyta par lagon, kitünőleg mivelte 
e z t . melly érdemben versenyt futott bármellyik más-
sal ; mit az egész rend' Romában lakó főkormánynoka 
(Minister Generalis) annyira méltatott : hogy ugyan 
Romában ,ad aram coeli' czimzett kolostorban tar tan-
dó közgyűlésre 1 6 3 9 - d i k évben e'provinciát, mint ma-
gyart , magyar nyelven szerkezeit körlevéllel hivná 
meg. 

De nem csak a' nyelvtanban, hanem a' Jézus' 
evangeliuma követelte tudományokban is tett előme-
netelt a' r e n d ; bizonyítják ezt a' nevendékekről tett 
évi szigorú észrevételekkel ellátott előterjesztvények. 
Illy ismeretekkel gazdag egyének működtek a' lelké-
szeti pályán mint missionariusok, majd mint helyet-
tesek, még Orbán pápa e' néven V., mint fönebb meg-
jeleltem , rendeletének és a' k o r , nem tudom, minő 
követelésének következtében, a' szorosb lelkészeti 
térről leléptek , mint hivatásukkal ki nem egyeztethe-
tőről, és a' kolostorok' falai közé szori tva. ha a' mis-
siókat leszámítjuk, szónoklat és poenitencziatartás' 
szentségének kiszolgáltatása vala fő foglalatosságuk. A' 
kuruez idők' viharai után, az örök emlékű Szelepcsényi 
György esztergomi érsek és prímás tapasztalván, hogy 
napról napra számosb térítések történnek , sőt egész 
községek elhagyván Luther és Kálvin' val lását , törő-
dött szívvel térnek vissza az üdvezitő anyaszentegy-
ház' kebelébe, mint ír ja : ,Quandoquidem ecclesia 
mea hungarica ad pristinum llorem redire coepit ita : 
ut amplius quain triginta animarum millia in solis do-
miniis meis unioni catholicae accesserint . . . eo jam 
deventum ob conversionem negocium, ut ex ministris 
conversis juxta morém antiquum pat r iae , licentiates 
eurae animarum adhibeo' ; *3) tapasztalván továbbá, 

*) Archiv. Prov. Lad. 39. Fase. 2. Nro 4. et 5. 
*2) Ibidem Lad. 43. Fase. 5. Nro 22. 
*3) Instantia Illus. AEppi Szelepcsényi commendata Ale-

xandro Abbati de Vechys agenti suo Romae 1667. 
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hogy a' világi papság' számát a' forradalmi mozgal-
mak annyira megkisebbítették, hogy a' visszanyert 
plébániákat lelkészekkel ellátni nem képes, Romában 
lakó ügyvivőjét folyamodólag fölszólitja, hogy köz-
bevetése által a' magyarországi szerzeteseknek plebá-
niákrai a lkalmazását , a' folyamodásba érintett okok-
nál fogva , a' szent-széknél kieszközlené. A' szent-
széktől illy körülmények közt csak kedvező választ 
lehetett várni. 

Ezen, Szelepcsényi által nyert romai engedvény 
által képesittettünk a'lelkészeti hivatalra. A ' missio-te-
lepek plébániákká alakíttattak, 's birtokunkban marad-
tak. E ' téren kisebb, nagyobb- körben müködtünk , 's 
müködünk szakadatlanul mai napig. Bírtunk hajdan 
jeles plébániákat, p. o. a 'sexardit , mellyben egész 1 7 6 1 -
ig hivataloskodtunk. Itt Jézus' kegyelme által sok ül -
dözésekkel daczolva, sikerült az isteni mester' taní tá-
sát óhajtott lelki haszonnal hirdetni, és a' kezdett h i r -
detést apostoli kitartással folytatni. A 'sexardi apátok' 
védő és fáradságunkat méltatni kivánó kegyei által 
pár tol ta tva, bir tuk e' plébániát a' fönérintett évig, 
mellyben a' plébánia Barkóczy Ferencz esztergomi 
érsek alatt elvesztvén kiváltságát, 's az esztergomi fő-
megyébe kebeleztetvén, elmozdittattunk. A' többit rö-
vidség' okáért elhallgatom. 

Idővel megszaporodván ismét a' világi clerus, a' 
plébániákat e lhagyni , és kolostorokba visszavonulni 
kénytelenittettünk, 's ma csak azon plébániák van-
nak birtokunkban, mellyek kolostorainkhoz csatolvák. 
Ezeknek száma 1 0 , népességök (egyedül a' katholi-
kusokat értem,) 2 1 , 2 1 8 lélek. Ezekről majd részle-
tesen. 

Hogy pedig a' leikészetben nyilt homlokkal , fá -
radhatlan küzdéssel, szorgalommal, a' megyés püspö-
kök' teljes megelégedésére, és a' nép' nem kis haszná-
nára müködtünk, számos okiratok bizonyítják : mint 
Kőszegh városi tanács 1 6 7 5 - d i k évben januarhó' 7 -d ik 
napján ; gróf Leszlie Guilielmus váczi püspök 1 7 1 7 . de-
cember '7-dik napján Posonyban ; Berkes András váczi 
nagyprépost Bujákon 1 7 0 8 . majus '7-dik napján ; Feng-
ler József, győri püspök 1 8 0 1 ; Sopronmegye ugyanazon 
évben 'stb. kelt okirataik. — 1 8 3 1 . évben , a' pusz-
tító cholera' dühöngő napjaiban, nemkülönben 1 8 4 9 -
dik évben, szóval , valahányszor az Ur' keze megne-
hezülvén fölöttünk, mirigy-, pestis-, 'stb. nyavalákkal, 
mint büntetése' lelki üdvünket eszközlő szereivel lá-
togatta hazánkat, mikép müködtünk, a' városok ' jegy-
zőkönyvileg kimondott elismerését mellőzve, Ítéljen a' 
világ. A 'császá r i ' s királyi seregek' diadalt arató ezre-
deinek szolgálatára , mind a' mellett , hogy fensőbb 
rendeletek kitűzte számon jóval is alább vagyunk, 's 
a' posonyi, pesti, székesfehérvári 'stb. kórházakban is 
foglalatoskodtunk, öt egyént adtunk, kik közül Steigauf 
Salesius atya Sándor ezredhez mint tábori p a p , négy 

pedig kórházakhoz alkalmaztatott. E ' téren működik 
jelenleg 1 0 egyén. Mint helyettes-lelkészek , ha 
Oszuszkót*4) hozzá adjuk, 10-en; magyar, német, tót 
és horvát szónoklattal elfoglalvák 78-an ; nemzeti is-
kolákban katechetai hivatalt visel 1 7 ; raboknál 's igy 
börtönökben lelki szolgálatot tesz 5 ; lelkészek' kise-
gítésére 7 0 egyén van szánva. Különféle megyékben 
mint segédlelkészek 1 8 - a n , mint udvari káplánok uri 
családoknál 14-en állandóul alkalmaztatvák ; ha még 
ide sorozzuk a' provincia' főnökét, egy királyi képez-
deigazgatót, hittani és bölcsészettanárokat, ujonezok' 
mesterét, 6 kisebb tanodai tanárt, és liárom nevelőt, 
és ezen hivatalokat összehasonlítjuk az á ldozá rok '218 
egyénből álló számával, kitűnik, hogy gyakran ugyan-
azon-egy egyén több terhes hivatalt visel. 

A' sz. ferencz-rendi szerzet már alapítása' első 
szakában, noha az önkényt elvállalt evangeliuini sze-
génység mellett könyvek' beszerzésére keveset fordít-
hatott, alapos ismeretü férfiakkal birt, kik a' kolostori 
erényekkel ügyesen öszhangzásba tudták hozni a' tu-
dományt , a' nélkül, hogy az ajtatosság és imádság' 
lelkét eltörpítsék. A' napi renden lévő ajtatosság hát-
rahagyta időt kéziratok' készítésével vagy lemásolásá-
val, vagy mesterségek' üzésével töltötték. Kolosto-
rokba, mint a' tudományoknak és művészetnek szen-
telt helyekbe, küldött ifjakat az emiitett ismeretekbe 
beavatni, legtisztább örömük vala. Mind a' kettőnek 
látjuk mai napig fönmaradt jeles maradványait. A' 
birtokunkban lévő kéziratok, e' régiségereklyék, di-
csőült elődeinknek elmeszüleményei. A' művészethez 
az isteni mester által annyiszor ajánlott felebaráti sze-
retet' jótékony kezei nyitottak anyagot. 

Az isteni gondviselés csudálatosan támasztott 
minden időben jótévőket és kegyelőket e' rend' szá-
mára ; mentől nagyobb megtámadásnak és üldözésnek 
volt kitéve , annál hathatósb pártfogásban részesült. 
Nem csekély azok' száma, kik haláluk után e' rend-
nek hagyományozták könyvtáraikat, mások egyes sze-
mélyek' számára vásároltak könyvet, olvashatni neve-
iket az ajándokozott könyvek' tábláin. Igy keletkez-
tek könyvtáraink. Még jelenleg, a' szeretet' rideg sza-
kában is, van szerencsénk több jótévőt tisztelni. 

Igy ellátva, a' világ' zajától elszigetelve, az e-
rény- és tudománynak éltek a' magány' emberei. Ko-
lostoraik a' miveltség, tökély és tudomány' tárházaivá 
lettek annyira : hogy többen bucsut vévén a' kecseg-
tető méltóságtól , önkényt kolostori életet vállaltak, 
p. o. Oliverius syrmiumi püspök, IV. Orbán pápa' en-
gedményével 1 2 6 3 . évben ferenczi lett , példáját 
több kanonokok követték. Mások ismét tudománynyal 

Esztergom főmegye' nagy-szombati kerületében 
lévő újonnan alapított plébánia . hol szerzetes-tár-
sunk lelkészkedik. 
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párosult erényeik miatt méltóságokra emeltettek. I t t 
csak Magyarországra vonatkozólag szólok. 

Henrik atya előbb stephano-politanusi püspök-
nek, később chimensisinek*5) neveztetett 1 2 6 3 . év-
ben, kiről IV. Orbán pápa ,Divinae sapientiae inscru-
tabilis altitudo' okiratában igy ir : ,Henricum de or-
dine Fratrum Minorum . . . . virum providum, et di-
scretum, vita et honestate decorum, literarum scientia 
praedi tum, et consilii maturitate praeclarum', etc. *6) 

1 2 6 4 - d i k évben Gualterus atya Romába idézte-
tik, ő szentsége udvari káplánjának neveztetik, de 
csak hamar Timót zágrábi püspök' helyetteseül kül-
detik. *7) 

1 2 6 5 . IV-dik Béla király a' zágrábi püspökség' 
érdekében Pál atyát küldi IV. Kelemen pápához. A' 
bizonyitványi levél, mellyet Béla tulajdon kezével irt 
in Castro Visegrád I I I . Idus Octobris 1 2 6 5 - b e n , Ro-
mában az angyalvári levéltárban tartatik. 

Midőn 1 3 0 8 . évben Robert Károly Rákos me-
zején királynak választatott és megkoronáztatott , a' 
vaticanumi kézirat ' bizonyitása szerint, mellyet a' h i -
res Péterffi idéz, e' rend' akkori főnöke, Haymo atya, 
az ünnepélyre meghivatik, és az okiratot a lá i r ja .Prae-
sentibus Reverendissimo in Christo Pa t re Domino 
Thoina Episcopo Vegliensi , ac Venerabiiibus et Re-
ligiosis viris Fratr ibus Paulo Prioré Praedicatorum, et 
Haymone Ministro Minorum Frat rum, etc. 

1 3 1 6 . évben Robert Károly' előterjesztésére, és 
ajánlatára, XXI I . János pápa kalocsai és bácsi egye-
sült érsekségre László atyát méltat ta , ki a' kalocsai 
érsekek' sorában második Lászlónak irat ik.*b) 1 3 3 0 -
ban Balázs-János atya a' nándor-fehérvári püspökségben 
megerősi t te t ik . # 9 ) 1 3 3 4 - b e n Vasvári Vitus atya, Meskó 
nyitrai püspök helyébe, ki veszprimi püspökségbe ál-
tal tétetik, neveztetik : ,Meskonem nitriensem Episco-
pum hoc anno ad cathedram veszprimiensem transla-
tu in , Meskoni successisse Fratrem Vitum de Castro 
Ferreo , seu Fratrem Vasvarium ordinis Mino-
rum . . . . '*1 0) 

1 3 3 8 . Téritések' virágzó szaka. A' ta tárok 'csá-
szárja fényes küldöttséggel tisztelte meg azAvenióban 
lakó XII . Benedek pápát, ki őtet, mint Krisztusban újon-
nan született nép' képviselőjét, atyailag 's nagy megkü-
lönböztetéssel fogadta. Ezen megtiszteltetést viszon-
zandó, a' ferencziek közül négyet nevez küldöttségül 
Tatárországba, kiket Bzovius alaptalanul nevez do-

*5) Hajdan a' sóvári püspökség alá tartozott. 
*6) Wadd. ad annum 1263. Nro 17. 
*7) Bullarium Francisc. pag. 526. 
*8) Wadd. ad annum 1316. Nro 34. Szent-Iványius de 

Archi-Eppis Colocensibus pag. 79. 
* 9 ) Szent-Iványi de Eppis Nándor Albcnsibus pag. 9. 
*10) P. Nicolaus Schmidt e Soc. Jesu im Compend. 

AEpporum Strigoniens. fol. 184. 

inonkosoknak, mert a' Waddingus hün közlötte bizonyit-
ványban, nem P r a e d i c a t o r u m , hanem ,Minorum' 
nevezet fordul elő. Kiviláglik ez tovább a' küldött-
ségnek általadott ajánló levélből, mellyet ő szentsége 
az udvar ' hajiamit biró Illés atyának ir : ,Dileeto F i -
lio Eliae Hungaro ordinis Fratrum Minorum! Fidedi-
gnorum placito relatu percepimus, quod tu fainilia-
ribus spectabilis viri Tynibech primogeniti Magnifici 
Principis Usbech Imperatoris Ta r t a ro rum, et magni 
Filii Chyscam insistens obsequiis , eidem Primogenito 
quantum potes commode viam salutis ostendis, et 
ipsum ad favores Christianis, in partibus illis com-
morantibus impendendos, et alia pia opera exercenda 
diligentibus s tudi is , et solicitis curis intendis . . . ex-
hortamur et solicitamus attente, quatenus Dilectos fi-
lios : Nicolaum Boncti SS. Theol. Professorem, Nico-
laum de Molano, Joannem de Florentia, et Gregorium 
de Ilungaria Tui ordinis, Nuncios nostros, quos ad 
illas partes mit t imus, favorabiliter commendatos, et 
eos dicto Principi cordialiter recommendans etc. D a -
tum Avenione II . kalend. octobris Anno IV. ' 1 3 4 0 . 
évben itt emiitett Illés atya, két katholikus tatár ne-
messel, a' császártól Romába küldetik katholikus 
ügyben. * " ) 

1 3 4 4 . Nagy Lajos András' testvérének sziciliai 
ügyét előmozdítandó, IV. Kelemen pápához küldöttsé-
get nevez, és szónoknak udvari káplánjá tDienesa tyá t 
rendeli, ki bevégezvén küldöttségét, a' királynak kéz-
besítendő illy levéllel tért vissza : ,Charissimo in 
Christo Fil io, Regi Hungáriáé Illustri. Celsitudineni 
Vestram Regiam volumus non la tere , quod dilectus 
Filius Dionysius de ordine Frat rum Minorum capella-
nus T u u s , una cum aliis tu i s , et charissimae in Chri-
sto Filiae nostrae Elisabethae Reginae Hungáriáé, II-
lustris Genitricis Tuae Ambasciatoribus et Nunciis, 
super negotio Charissimi in Christo Filii Andreae, Re-
gis Siciliae, Illustris Germani Tui, ad sedem Apostoli-
cam, et Nostram praesentiam destinatus, prudenter et 
tideliter laboravit. Cum autem eodem l'eliciter, prout 
per Nos fieri potu i t , expedite negotio, sicut per alias 
literas nostras eisdein Ambasciatoribus assignatas su-
blimitati Tuae plenius scribimus, Idem Dionysius ad 
Tuam praesentiam de Beneplacito Nostro redeat , Nos 
ipsum (qui quaecunque circa dictum negotium acta 
sun t , viva voce plenius enucleare poterit ,) Tuae Be-
nevolentiae propensius commendamus. Datum ad vil-
lám novam. Avenion. V. Kalend. martii Anno I I . ' * 1 2 ) 
Ezen Dienes atya később kalocsai érsekségre mél-
tattatott'. (Vége köv.) 

* u ) Wadd. ad annum 1340. 
*1 J) Wadd. ad annum 1344. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Pest, febr. 10-kén. A' keblünkben lelkesedésig ma-
gasztosult érzés' hatalma közt irjuk e' sorokat, mint csu-
dálatra ragadott tanúi az erények és fényes lelki tehetségek' 
azon sokoldalú kisugárzásának, melly fm. berezegScitovszky 
János országunk primása' magas egyéniségén szemeinkbe 
tünt. Megemlitők múltkor, hogy édes feladatunkul tűztük 
ki, ő herczegségét szeretete- és főpásztor! gondoskodásá-
nak diadalmi körútján figyelemmel kisérve, hű rajzolatát 
adni azon hódításoknak, mellyeket nyájas leereszkedése, 
mindenre kiható ügyszeretete és fenlobogó hitbuzgalma a' 
sziv' országában, a' vallásosság' előmozdítása-, a' hiterély' 
szilárdítása- és az erkölcsiség1 gyarapítására nézve kivív-
tak. Valóban felejthetlenek lesznek Pest városa' lakosai 
előtt e' kevés napok, mellyekben ő herczegségét mintegy 
egészen magukénak vallva, alig volt e' napoknak egy per-
cze is, hol magas személyét vagy egy iskolából ki-, vagy 
valamelly jótékony intézet' falai közé belépni ne látták 
volna. Reggelenkint kilencz szent-ferencz rendi leviták' 
fölszentelésével foglalkozva, innen fönmaradt drága idejét 
a' nyilvános intézetek' megszemlélésére szentelte. E' lapok' 
közlése után már febr. 3-kán, meglátogatta a' Rókus-kór-
házat, vissza nem riadván az emberiségért fendobogó keb-
le, még a' legveszélyesb bajokban szenvedők' ágyaihoz is 
közelíteni, 's a' százakra menő betegekhez egyenkint vi-
gasztaló, bátorító szavakat intézni. E' napon tekinté meg 
ő herczegsége a' dolgozó házat is ; a' tisztán öltözött, 's a' 
javulás' lélekemelő nyomait arczukon hordó fegyenczek az 
intézet' kápolnájában várakoztak boldogító megjelenésére. 
Itt is malasztos ajkairól a' buzdítás, vigasztalás és intés' 
hangjai mély hatást gyakoroltak a' szivekre. 'S hogy azon 
törekvés, mellyet az intézet' buzgó főnökei, a' fegyenczek' 
megjavítását, és ezután biztosítandó sorsát illetőleg kifejte-
nek, annál üdvesebb gyümölcsöt teremjen, apostoli áldá-
sával növekedést kért az Istentől a' jó földre nem pedig 
sziklára hullott tanitás' magvaira. Innen a' teréz- és lipót-
külvárosí paplakot és iskolákat megtekintve, a' vakok' in-
tézetét szerencséltette látogatásával; itteni tartózkodása, 
itt ejtett szeretetdús szavai, ha nem is voltak képesek a' 
szerencsétlenek' szemvilágát visszaadni ; de a' hit, Isten-
beni bizalom és a' háborúságokban még inkább fellobbanó 
ker. szeretet' sugárait derítvén föl lelki szemeik előtt, erőt 
öntöttek beléjök. Istennek megfoghatlan végzetét alázattel-
jesen imádni, és akár sújtó akár áldással tetéző gondvise-
lésében megnyugodni. Illyen volt látogatásának eredménye 
a' gyermek-kórházban is, hol a' több figyelmet és gyöngé-
debb ápolást igénylő kisdedek iránti nyájasságot és türel-
met ajánlá továbbra is föntartatni az intézet' igazgatósága 
által. Febr. 4-kén a' servita's ferenczrendi atyák' zárdáját, 
angol szüzek' intézetét, árva házat, kegyes atyák' tanodáit, 
bel-, ferencz- és józsefvárosi plébániák-, templomok- és 
iskolákat látogatta meg, mindenütt, de főleg a'józsef-külvá-
rosban roppant néptömeg hullámzott az utczák- és pia-
czon 's tolongott a' templomba, hogy csak elrobogtában is 
láthassa és áldását fogadhassa az ünnepelt főpásztornak ; 
kecsegtet is a' remény, hogy ő herczegsége, ki hazánk' fő-
városát szerencsélteté legelőször magas jelenlétével, édes 
emlékét viendi magával azon ragaszkodás-, tisztelet- és 

szeretetnek, mellyel minden rangú és rendű, korú és nemii 
lakosai által üdvezeltetctt. A' plébániákban minden egyes 
lelkipásztorkodó pap' szobáját is jelenlétével megtisztelvén, 
asztalukban fekvő könyveik- és irataikat megtekintvén, 
mindnyájokat hivatásuk' kötelességeinek teljesítése-, Isten 
igéjének buzgó és lankadhatlan hirdetése-, a' keresztény 
szellem' terjesztése- és fölélesztésére buzdította. — Azon-
ban miként az iskolák atyai gondoskodása- és szeretetének 
főtárgyát teszik, ugy az ezekben aratott diadalmai is ál-
dott emlékben maradnak a' gyermekek- és szüléknél, mig 
szivök dobogni, mig ajkuk hálát rebegni tudand. Utat tört 
ő herczegsége, majd később hitbuzgalmából kiforrásozó in-
tézkedéseinek a' gyermekek' szivén át a' szülékhez, 's mi, 
kik az elpogányosult családi élet fölött keserű könyeket 
önténk, e' naptól fogva számitandjuk felhajnaludását az 
egyeseket ugy mint a' családokat jellemző hitéletnek, 
egész országokat csupán boldogitni tudó keresztényiesség-
nek. Edzettebb férfiak' szemében is könyek csillogtak, mi-
dőn a' szeretett és áldott főpásztort mintegy gondjairól 
megfeledkezve a' kisdedek közé vegyülni, velők társalogni, 
őket értelmiségükhöz mért szavakkal kikérdezni, velők az 
Írószert saját kezeibe vévén, a' táblánál számolni, a' szá-
molás közt enyelegni lát ták, midőn atyai szivéből folyó 
's a' kisdedekhez intézett jóra serkentő, előhaladásra báto-
rító szavait hallották ; el is terjedt örvendetes hire az ed-
dig közöttünk olly özönben még soha nem tapasztalt ke-
gyességnek ugy, hogy a' történetileg iskolából kimaradt 
kisdedek irigy szemekkel nézik illy szerencse- és szivbol-
dogságban részesült társaikat. A' szülék' öröme-, a' tani-
tók' buzgalmának élesztéseiil kötelességünknek tartjuk 
még azt is megemliteni, hogy ő herczegsége a' kisde-
dek' előmenetelével mindenütt, és különösen a' belvá-
rosi iskolákban megelégedni méltóztatott. De Buda' 
városának intézetei sem kerülték ki ő herczegségé-
nek figyelmét , itt is febr. 5-kén, az irgalmas szerzet, 
Erzsébet-szüzek' kolostorát, városi kórházat 's néhány 
plébániák- és iskolákat megtekintésre méltatva — , eré-
nyei- és magas lelki tehetségeinek balzsamillatával ma-
gához hóditá mindazokat, kik körében lehetni szerencsések 
voltak. Inneni távozása előtt, meg nem elégedve azzal, 
hogy a" fölépítendő pest-lipót-külvárosi nagyszerű tem-
plom' megkezdéséhez, annyira megcsökkent, annyi oldal-
ról igénybe vett jövedelmeiből 6000 frt p. p. jegyzett föl, 
Pest városa' mostani nagys. polgármestere és királyi biz-
tosa Koller urnakkezébe e'fölött 600 frt-, a' Rókus-kóroda, 
árva- és dolgozóház közt bdjííasarszcrint kiosztandót letenni, 
a' budai polgári kórházat pedig^OO frttal megajándékozni 
kegyeskedett. Ez volna rövid rajza ő herczegsége pestbu-
dai körútjának, előadva ugy, miként azt szivünk lefesteni 
sugalta, de távol sem ugy, miként az ő herczegségénekez 
által szerzett érdemei parancsolják. Ugy tünt ő fel nekünk, 
mint a' béke' angyala, kit a' szellemi világban felviharzott 
veszélyek után Isten' irgalma küldött népének vigasztalá-
sára, föllelendők első főpásztori működésében zálogát a' 
hosszabban tartó csend- és nyugalomnak ; ugy tünt ő fel 
nekünk mint Noénak hullámcsapdosott bárkájából kieresz-
tett 's nem sokára zöldellő olajággal visszatért galambja, 
hogy a' lázadás' iszonyai alatt vérözönnel fürösztött ha-
zánknak reményt nyújtson a' fölüdülés-, megszilárdulás-
és boldogságra, 's azt közbenjárása, könyörgése, tanítása, 
intése és buzdítása által mindinkább valósítsa. 
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Francziaország. 
(Montalembert' beszéde. Vége.) Egyébiránt meg va-

gyok győződve, hogy én tökéletesen az egyház' szellemé-
ben működtem ; 's tessenek elhinni, hogy egyátalában sem 
szólok itt mint püspök, valamint ezt tegnap mondták ne-
kem, mert nem igénylem, hogy a' nagyon keresztény kirá-
lyok' utódja legyek. (Nevetés.) Én mint egyszerű laikus, 
vagy ha ugy tetszik, mint egyszerű jezuita szólók. (Zajos 
nevetés a' baloldalon.) 

Azt mondtam, hogy a' munka, mellybe fogtunk, vagy 
legalább a' gondolat, melly azt sugalta, tökélyesen meg-
egyezik az egyház' szellemével, nem csak azon indokok-
ból, m e l l y e k n e k tegnapelőtt a' tiszt, langresi püspök annyi 
ékesszólással és hatálylyal nyomatékot szerzett, nemcsak 
azért, mivel itt az egyházra nézve odaengedési alkalom 
n y i l i k , m e l l y mindenhova szit,holjót tehet; mondom,nemcsak 
e z e n indokokból ; hanem azért, mivel az egyház, noha a' 
gőg elleni harezban mindig hajthatlan, mindig felülmúlja 
elleneit, v e r s e n y t á r s a i t az engesztelés' szellemében, midőn 
a' béke' percze megérkezett. Ha egy lépést teszünk feléje, 
ő kettőt tesz felétek. Illyennek tanultam és méltányoltam 
én a' történetben az egyház' szerepét. Az egyház hajthat-
lan az álbölcsészet' javithatlan gőge iránt, véghetlenül 
nyájas, rokonérzelműés gyengéd azok iránt , kik egy lé-
pést tesznek feléje. 0 mindent elkövet, hogy a' második 
lépésre is bátorítsa őket, 's ő, maga részéről, elébök megy. 
Az egyház sohasem akar valakit maga előtt megalázni, ő 
csak Isten előtt alázza meg az embereket. Az egyház so-
ha sem mondja e' két szót, mellvct minden nap hallanak a' 
politika' körében - . m i n d e n t v a g y s e m m i t , és : n a -
g y o n k é s ő ! Ö sohasem mondja: m i n d e n t v a g y 
s e m m i t , mert ez az emberi gőg és szenvedély" szava, 
melly ma élvezni és győzni akar , mivel holnap meg kell 
halnia. (Igen helyes.) Az egyház türelmes mivel örök, 
azért sohasem mondja : m i n d e n t v a g y s e m m i t . De 
azt sem mondja : n a g y o n k é s ő , e' bűnös és irgalmat-
lan szót ; mert ha sohasem késő egy lelket megmenteni, 
hasonlóul soha sem lehet késő megmenteni egy társadal-
mat is, melly a' megmentésben megegyez. 

Már most azt mondják nekünk, hogy mi a' csalottak' 
mesterségét üzzük, 's hogy meg leszünk csalva abban, mit 
olly helytelenül alkudozásnak neveznek. Ez nem alkudo-
zás , hanem kiengesztelés 's egyszersmind tapasztalás, 
mellyet gyümölcseiből fogunk megítélni. Ha tehát azt 
mondják, hogy ezen tapasztalás-, ezen kiengesztelésben 
üzzük a' rászedettek' szerepét, nem bánom, részemről előre 
megegyezem benne; igen én előre megegyezem abban, 
hogy jóhiszeműségem, bizodalmam, hazafiságom 's a tár-
sadalom és Francziaország' valódi érdekei iránti nekiszen-
telésem reászedjenek. (Élénk helyeslés a' jobboldalon.) 

Jól tudom, hogy korunkban könnyű és biztos dolog 
a' hajótöréseken, összekoczczanásokon, a'legjobb vállalatok, 
legjobb gondolatok' bukásán nyerészkedni; óh! ez igen 
könnyű; mert mindenre van kilátása a' nyerészkedőnek. 
Nem bánom, e' szerencsekoczkák' daczára, inkább máson 
akarok nyerészkedni, én inkább akarok nyerészkedni a' 
jóhiszeműségen 's Isten' áldásain , ki sohasem tagadja 
meg azokat olly müvektől, mellyeket az önfeláldozás, ön-
zéstelenség és kiengesztelés lelkesítenek. Inkább akarok 
tönkre jutni ezen nyerészkedés mellett, mint egy másféle 
által szerencsémet tenni. (Élénk helyeslés a' jobboldalon.) 

Uraim, hatvan év óta bizonyos szellem uralkodik a' 
világon, mellyet szigor nélkül a' tagadás' szellemének ne-
vezek. Ezen szellem tagadhatlan javakat hozott elő, vagy 

legalább engedett születni, mellyekért két év előtt még 
senkisem hasonlott meg : e' javak a' politikai szabadság 
és a' lelkismeret' szabadsága. Én elismerem 's azt állitom, 
hogy két év előtt még senki sem ismerte félre azokat, de 
azt is állitom, hogy a' tagadás' szelleme, ha munkáját 
véghetlenül 's tulzólag folytatandja, épen e' javakat kocz-
kázta t ja , mellyek mindnyájunknál olly becsesek, és lia ő 
folytatja e' müvet, a' nélkül, hogy önök még jókor feltar-
tóztatnák, akkor karddal oldalunkon visszafognánk vezet-
tetni az anarchia' utján a' szellemi és anyagi despotis-
musba. 

Minő gátot akarnak tehát, uraim, ezen tagadási szel-
lem ellen vetni, mellyet csak imént forradalmi szellemnek 
neveztem'? Bizonyos, hogy az anyagi gát a' fegyveres erő, 
a' katonai hatalom nagy szolgálatokat tett. Én mélyen 
tisztelem, hódolok neki, én mindig hódoltam Francziaor-
szág' ezen kardjának, melly minap Cavaignac tábornok' 
kezei közölt volt, ma pedig Changarnier tábornok'kezeiben 
van. Az kezeikben jó helyen van a' társadalom" agyarkodói 
ellen- De bizonyos vagyok abban, hogy amaz értelmes és 
vitéz férfiak, kik e' kardot birják, jobban ismerik , mint 
akárki, a' rendelkezésökre álló erő' elégtelenségét, hogy az 
egyetemes anarchia' rohama ellen küzdhessen. Ki egyéb 
küzdjön, mint a' vallásos elem, mint az egyház '? 

Részemről meg vagyok győződve, hogy az egyház 
nem csak az egyedüli, hanem a' legfőbb és legellenálhat-
lanabb gátfa. Azonban ki kell őt bontani békóiból, hogy 
küzdhessen, 's a' jó és rossz közötti egyensúlyt visszaállít-
hassa. 

Uraim, lehetlen félreismernünk, mi anarchiának indu-
lunk. Valamint a' juliusi kormány alatt a' köztársaságnak 
indultunk, a' nélkül, hogy sejtettük volna, ugy a' köztár-
saság alatt anarchiának indulunk, a' nélkül, hogy sejte-
nők, vagy sejteni akarnók. Emlékezem, hogy a' juliusi 
forradalom utáni első időkben egy szónoki hang, mellyről 
kik hallották sohasem fognak megfeledkezni, Lainé uré, 
a' pairek' kamrájában ezt mondá: a' k i r á l y o k t a k a r o d -
n a k ! 's önök tudják, miként igazoltatott e' jóslat. 'S épen 
ezért, a' mindenfelől mutatkozó jelek után Ítélve, fájda-
lommal mondom, hogy ha Lainé ur még élne, és jóslati 
szavát bajaink'vádlatára használná, ő ezt mondaná ma: 
Francziaország elenyészik, a' társaság elenyészik, a' je-
lenkori Europa elenyészik ! (Heves felkiáltások a' ba l -
oldalon.) 

Uraim, önök ismerik Amerikának ama' folyóját,melly 
hullámait pusztákon, városokon, tavakon, erdőkön keresz-
tül hengeríti, 's azután egyszerre ellenállhatlan sebesség-
gel rémítő magasságról lezuhanván, a' világnak legbor-
zasztóbb zuhatagját, Niagara' vízesését képezi. (Nevetés 
és suttogás a' baloldalon.) J a j azoknak, kik e' folyón ha-
jóra szálnak, 's nem állnak meg annak idejében, hogy 
partra száljanak, vagy a' folyam' ellenébe hajókázzanak ; 
ők el vannak temetve! Ja j nekünk is tehát , uraim! mert 
mi is hasonló folyamon hajózunk, 's nem igen figyelmesen 
kell fülelnünk, hogy a' mindnyájunkat elnyelendő zuhatag' 
bőgéseit távolról ballhassuk. (Helyeslés a' jobboldalon.) 

Mi el fogunk nyeletni, ha nem szálunk partra, vagy 
ha nem megyünk erős karral a' demagógia rationalismusa' 
folyamának elébe. Már pedig önök egyedül az egyház' se-
gélyével fognak ellenébe hajózni. De tudják meg jól , hogy 
az egyház, mint egyház, nem érdekeltetik a' kérdésben ; ő 
tényéről biztosítva van, nem csak isteni és természetfölötti 
hiténél fogva, hanem korunk' tüneményei által is, mellyek 
mindnyájan reá nézve kedvezők. Minden forradalmak ott 
állnak meg, mi neki hasznára válik. 
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1830-ban a' franczia forradalom sokkal függetlenebb 
és büszkébb állást adott neki mint a? , mellyet tegnapelőtt 
a' langresi püspök emiitett. Belgiumban teljes szabadságot 
adott neki. Némethonban az 1848-ki forradalom a' legvé-
letlenebb módon emancipálta öt. Ô reá nézve a' forradal-
mak nem félelmetesek ; hanem csupán a' társadalomra 
nézve. 'S épen azért, mivel szereti a' társadalmat, harczol 
a' forradalmak ellen. Akármit tegyenek önök, ő diadalma-
san fog kilépni minden kisérteteinkből. Az ő emancipatiőja, 
az ő szabadsága láthatlan tengelye minden forradalmak-
nak. Minden meg fog állni, ha ő szabad lesz, szabad a' 
jónak gyakorlatában, a' mint azt akarja, a' mint azt tehe-
ti ; akkor találandjuk meg a' nyugalmat. 

Én tehát a' társadalom' érdekében követelem az egy-
háznak visszaadatni a' jőcselekvési szabadságot, 's leron-
tatni ezen törvény által a' békókat, mellyckkel a' tanitás' 
nemes mesterségében eddig terhelve volt. Ah ! jegyezzék 
meg jól ! ha csak katholikus lennék, vele együtt mi sem 
érdekelne engemet, 's én iparkodnám a' haza' bajainak 
szemléletétől magamat elszigetelni, vigasztalandó maga-
mat az egyház' diadalmának bizonyosságával ! De én fran-
czia vagyok ; 's minden katholikusok, kik legújabb küz-
delmeinkhez csatlakoztak, szinte azok. Mi szenvedélyesen 
szeretjük hazánk' nagyságát, dicsőségét, boldogságát ; 's 
azért forrón kívánjuk, hogy a' társadalom saját kezeivel 
emancipálja az egyházat, hogy szabadítsa fel kötelékei- és 
békóitól, mellyek tevékenységét és termékenységét feltar-
tóztatják. 

íme ezeket kellett elmondanom, ajánlandó önöknek 
a'kiengesztelés, béke és hazafiság' müvét, mellyet önök 
elébe hoztunk, 's hinni szeretem, hogy meghallgatván en-
gem, nem fognak legalább vádolni, mintha vagy a' tör-
vény' terjedelmét vagy az azt sugalló indokokat eltitkol-
tam volna. (Nagyon élénk és hosszas helyeslési nyilatkoza-
tok a' többség' padjain.) 

Vegyesek. 
B. Bémcr László nagy-váradi 1. sz. püspök f. h. 9-én 

szabad lábra tétetvén, mint hitelesen értesültünk, püspöki 
hivataláról lemondott. 

Az ágostai közönséges újság arról értesit , hogy 
Schwarzenberg Fridrik bibornok és salzburgi érsek prágai 
érsekké kineveztetvén, ezen állomást csak ő szentségének 
hozzáintézett levelében kifejezett kívánságára vállalta 
volna el. 

Több részről hallatszott, hody O'Connell János' szá-
mára nemzeti aláírás utján pénz fog gyűjtetni, miszerint 
képes legyen idejét a' követi működésnek tovább is szen-
telni. Ennek következtében O'Connell hírlapok utján kéri 
az illetőket , állnának el e' szándokuktól, mellynek ki-
vitele az ország mostani nyomasztó állapotával meg nem 
egyezik. 

Irhonban, mint tudva van, két főpárt létezik: az ó 
és u j Irland. Az ó irlandi párt az engesztelés' csarnokában 
(Conciliation Hall) O'Connell János, az uj Irland pedig a' 
szövetségiben Duffy'vezérlete alatt működik. O'Connell J á -
nosról csak tisztelettel lehet szólni; ő nyiltszivü, komoly 
és önzéstelen. A' kitűnő államférfiak közül majdnem egye-
dül ő az, ki az anyaszentegyházhoz valódilag szivből és 
alázatos odaengedéssel ragaszkodik. Ó nem csak hisz, mi-
vel hinni szokás ; ö nem csak külszinre tagja az egyház-

nak ; hanem legbuzgóbb fia, 's felfegyverzett ellene is mind 
annak, mi az egyház' függetlenségét fenyegethetné, vagy 
jogait csorbíthatná. Duffy ur , jóllehet katholikus, mindig 
szövetségben állt a' protestánsokkal. Politikájának sark-
pontja volt, kiengesztelni a' protestánsokat a' katholiku-
sokkal, 's azok' együttmunkálásával az utóbbiak között 
azt, mit ő tul- és álbuzgóságnak nevez, kiirtani. Noha a' 
kormánynak örök és heves ellene volt , mind a' mellett a' 
kath. egyház' dolgaiban mindig a' kormánynyal tartott, 's a' 
nevelést inkább a' kormány, mint az egyház' kezeire akar-
ta bizni. <3 tehát elszakadva O'Connell Dánieltől, a' nagy 
agitatortól, saját utjain járt, 's maga ellen ingerelte O'Con-
nell Dániel' minden tisztelőit. A'balsors'vaskezének csapá-
sa mindkettőjükre nehezedett; mindketten kerültek fog-
ságba a' kormány' parancsszavára. N a t i o n czimü hír-
lapjában törekszik hatni az ir népre, 's elhitetni vele, hogy 
ő mindig tisztelője volt O'Connellnek és hü fia az egyház-
nak, azért felszólítja a' népet, seregeljék össze körötte, is-
merje el vezéreül, 's munkálkodjék vele a' közös felszaba-
dításon. Pártja ugyan erős, 's indítványt is tett már, hogy 
O'Connell' pártjával egyesüljön; az alkudozások hosszasan 
folytak ; de nincs kilátás, hogy ó és u j Irland egyesüljön. 

Londonban megjelenik 19 conservativ, 35 szabadel-
mü, 59 semleges hír lap, összesen: 113. Angliában 88 
conservativ, 99 szabadelmü, 36 semleges, összesen: 223. 
Walesben 5 conservativ, 5 szabadelmü, 1 semleges, össze-
sen: 11. Skocziában 20 conservativ, 34 szabadelmü, 31 
semleges, összesen : 85. Irhonban 37 conservativ, 37 sza-
badelmü, 27 semleges, összesen 101. A' britt szigeteken 5 
conservativ, 8 szabadelmü, 1 semleges, összesen 14. Tehát 
az egész britt birodalomban van 174 conservativ, 218 sza-
badelmü, 155 semleges, összesen 547 hirlap. 

Jan. 4-én Cavendis Ileléne asszonyság, Devonchire 
herczeg' rokona, visszatért Romában a'kath. anyaszentegy-
ház' kebelébe, Patrizzi bibornok'kezébe tevén le hitesküjét, 
ki a' megtértet azonnan meg is bérmálta, Borghese her-
czegriő, mint illető keresztanya, jelenlétében. 

Az irhoni hivatalos h á r o m collegiumban 341 tanu-
ló van, és pedig Belfastban 18 , Galwayben 68, és Cork-
ban 85. Igaz ugyan, hogy e' tanulók' nagyobb része pro-
testáns ; mind a' mellett nagy aggálylyal néznek a' jó ka-
tholikusok a' jövendőbe, nehogy a' kath. ifjúság idővel e" 
collegiumokba csábittassék, 's az anyaszentegyháztól elide-
genittessék. Azért jónak látta a' Tablet szerkesztősége 
egyik vezérczikkében egy kath. egyetem' alapításának in-
dítványával fellépni. Sokan, úgymond , azon véleményben 
vannak, hogy egyetemet csak nagyon gazdag népek, 's 
különösen szerencsés időkben alapithatnak, 's azt gondol-
ják, hogy e' szegény hazában, az éhség e' korszakában, 
nem is lehet szemébe nézni illy hatalmas vállalatnak. E' 
hibás nézet ellenében kettőre figyelmeztetjük őket: 1-ször: 
hogy Róma nem építtetett fel egy nap alatt. 2-szor: hogy 
nem kellene addig várni, miglen elegendő pénz gyűlne 
össze egy tökéletes egyetem' alapítására, hanem utánozni 
a' löweni egyetem' példáját, elkezdvén mindjárt az első 
pénzgyüjtéssel életbe léptetni az egyetem' egy részét, a' 
lépcsőnkinti tökélyesülését további gyűjtemények által 
eszközlendők. A' löweni egyetem tizenhat évi fenléte után 
40 tanárt számlál egyedül a' jogászati, orvosi, irodalmi és 
tudományi karokban. Esztelenség volna mindjárt eleinte 
annyi tanárokkal ellátni akarni u j kath. egyetemünket. A' 
löweni egyetem Í3 1834-ben csak 8 tanárral, 's a' bölcsé-
szeti és irodalmi karral kezdette működését. Nekünk is 
igy kellene hozzáfognunk , 's ekkor eleinte szükségünk 
volna egy elnök-, egy alelnök-, egy titoknok-, hat vagy 
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hét tanár-, egy vagy két irnok-, 's két vagy három szol-
gára. Igy megnyithatnék azonnal a' bölcsészet és logica, 
politicai gazdászat, történet, görög és latin nyelv és iroda-
lom, mathematika, természettan, irhoni történelem és régi-
ség' előadásait. Az elnök, alelnök 's hat tanár fizetései — 
mindegyikét 250 font sterlingben állapítván meg — ten-
nének 2000 fontot. További jutalmak- és költségekre 500 
fontot számithatni. Még egy hetedik tanárt is alkalmaz-
hatnánk 200 fontnyi fizetéssel, 's ha az adóbeli 's egyébb 
költséget még 300 fontra becsüljük : világos hogy az első 
évi kiadások 3000 fonttal fedeztethetnének. — Nem titok, 
hogy midőn a' kath. egyetem először hozatott szóba, Me-
ath püspöke 10,000 fontot ajánlott. Sőt halljuk, hogy ő 
hajlandó még nagyobb összeget is e' czélra feláldozni ; bi-
zonyosnak tarthatjuk tehát , hogy ő méltósága évenkint 
1000 fonttal járulna az egyetem' fentartásához. Ide szá-
mitandók azután a' mindenrendü papság adományai, va-
lamint ez Belgiumban történt. Minden püspök adna éven-
kint 10, minden plébános 1 fontot, 's minden káplán és 
szerzetes 6 shillinget. Illy uton bejönne évenkint 1500 
font. Végre felvéve 100 tanulót, kiknek mindegyike éven-
kint 10 fontot fizetne, ismét vennénk be 1000 fontot. Igy 
tehát már az első kezdet által évenkint 3500 fontot bír-
nánk, következőleg 500 fonttal többet, mint mennyit az 
évi költségek tesznek. Hátra vannak még a' világiak, kik 
évenkint 2000 ftot adakoznának, mi képessé tenne ben-
nünket egy más, 8 tanárból álló — például orvosi — kar' 
megnyitására. — Fölebb adóbeli költségekre 300 fontot 
számítottunk ; ez azonban csak akkor állna, ha saját há-
zat építenénk, mi eleinte oktalanság volna. A' kath. egye-
temnek okvetlenül Dublinban kellene székelnie. A' szék-
város és a' körötte levő gazdag vidékek legjobb táplálékul 
szolgálnak a' tanulóknak, 's összehasonlithatlanul m ú l -
j á k f e l ü l e' tekintetben Belfast, Galway és Cork vá-
rosait. 

Roma, jan. 13. Fm. Corboli-Bussi a 'ka th . egyház' 
statisticájának szerkesztését, miként az az egész világon a' 
püspökség által képviseltetik, Girolomo Péter ügyvédnek e' 
szakmában ügyes tollára biz ta, miért neki a' hitvallás'különb-
sége nélkül e'szaktudomány'minden férfiai hálával tartoznak. 
E' munka épen most került ki az apostoli kamara' nyom-
dájából e' czim alatt: ,Prospetto della Gerarchia Episcopale 
in ogni rito e dei Vicariati, Delegazioni e Préfetture nei 
luoghi di missione della S. Chiesta Cattolica Apostolica Ro-
mana in tutto l'orbe al primo Gennajo 1850.'Szorosan véve 
ez áttekintés csak első részét alkotja ez iratnak. Mert a' 
másik betűszerinti lajstromát terjeszti előnkbe minden pa-
triarchák-,érsekek- és püspököknek, kikre Europa-, Ázsia-, 
Afrika-, Amerika- és Oczeániában jelenleg az egyházi kor-
mány bizva van ; a' harmadik hasonlókép a' kiszabott ren-
deltetésök' helyén napjainkban működő apostoli helyettnö-
kök-, delegátusok- és praefectusokat lajstromozza; a' negye-
dik betűszerinti sorát tünteti előnkbe minden egyházi me-
gyéknek ; az ötödik az in partibus betöltött vagy üresség-
ben levő patriarchatusok-, érsekségek- és püspökségeket 
számlálja elő. Az eddig létező hasonló munkáknak egyike 
sem versenyezhet hitelesség- és tökéletességben a'jelennel, 
mellynek adatai mind hivatalos forrásokból meritvék, a' 
kath. egyházi kormány' épületét pedig teljes nagyszerűsé-
gében egyike sem állitja ugy szemünk elibe, mint ez. 

H a l i f a x (Uj-Scotia). Itt xaveri szent Ferencz' ün-
nepén szent mise énekeltetett ,Saint-Mary' főtemplomban, 
hálaadásul azon bőséges jótéteményekért, mellyeket Isten 
egyházára árasztott a' hitterjesztési ajtatos társulatok' 
üdves működései által. Walsch püspök 200-nál több tag-
társnak osztotta ki az Oltári-szentséget. Hasonló ünnepély 
tartatott Prospectben is. Ekkép a' szeretet' szelleme ugyan-
azon gondolatban egyesíti a' híveket e' földteke' minden 
pontján ; és ezen kis keresztény községek, hol egy templom' 
fölépülésc közünnepül szolgál, hol a' protestáns türelmet-
lenség olly gyakran ölti magára az üldözés és elnyomás' 
szerepét , alamizsnáik által a' lelkek' megtérítésének 
nagyszerű munkáját mozdítják elő. 

A m e r i k a . Notre-Dame-du-Lac, (egyesült államok) 
m. é. novemberében nagy ünnepet ült : e'várost két püs-
pök tiszteié meg jelenlétével, és szentelé föl uj egyházát 
Jézus' szent szivének tiszteletére. A' cincinnatii érsek és 
más két püspök is Ígérkeztek e' szertartásra megjelenni, 
de szándékukban megakadályoztattak. Az ünnepély igen 
érdekes volt ez ország' katholikusaira nézve, kik közül 
alig néhányan lehettek szerencsések, hasonló szertartáson 
épülést szerezni magoknak. Ugyan e' napon 90 személy 
meg is bérmáltatott. A' hét' többi napjaiban a' vincennesi 
püspök a' kevesbbé távol községeket látogatta meg, 's ott 
is többeket részesített a' bérmálás' szentségében ; két nő-
zárdai növendék szerzetesrendi fogadását tette le kezébe, 
's ezen kivül papnövendékeink közül kettőt subdiaconussá 
szentelt. A' hét' utolsó napján két missionariussal eltávo-
zott tőlünk, megyéjének éjszaki részét látogatandó meg 
velők. E' megyerész kilencz kerületet foglal magában, 
mellyek Michigan és Chicago megyékben létező missiók-
hoz kapcsolva, Notre-Dame-du-Lac körül, átmérőjűkben 
mintegy hatvan mértföldnyi tért képeznek. Ezen roppant 
(notre-dame-du-laci) plébánia' igazgatásán kivül, igy ir 
egy missionarius, föladatunk még a' nevelőintézetek-
re , megyei papnöveldére , árvák- és kórházra is fel-
ügyelni. Innen látszik, hogy foglalkozásaink tetemesek, 
hogy kisértetek- és háborúságban sem szűkölködünk. 
Épen most fejeztük be számtalan nehézségek után u j tem-
plomunkat és a' roppant árvaházat. Az egyház' fölszente-
lése után nyolezad napra szombat és vasárnap közti éj-
szaka az árvaház kigyuladt, melly minden erőlködéseink 
daczára néhány óra múlva a' lángok' martaléka lön ; rom-
jai még most is füstölgenek. Szegény gyermekeinknek most 
nincsen menhelyök, nincs ruhájok és kenyerök. A' kápolna 
e' tűzvészben 3,000 franknyi értékű gyolcs- és diszöltö-
nyöket vesztett. Veszteségünk legalább 16,000 frankra 
rug. Protestáns és liittelen szomszédaink vetekedve siettek 
segítségünkre. Két south-readi hölgy e' reggel alamizsnát 
kezdettek szedni szegény árváink' számára, azt az egész 
héten át folytatandók. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' Haynau-alapra : A' főtisztelendő veszprimi kápta-
lan 200 frtot ; t. cz. Strba Antal mezőkövesdi plébános 
6 frtot 30 krt; egy magát megnevezni nem akaró kath. 
pap 6 frtot. yiKe sem aniija, ugy szeinuiiK eiioe, mim ez. pap u mot.  \ 

A' ,lleligio' szerkesztője lakását megváltoztatván, azt az Országútra , Kunewalderházba tette át. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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Budapesten, febr. 14. 1850. Másodévi folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az előfizetési dij fé lévre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p . 
Előfizethetni minden postahivatalnál , Pesten a' szerkesz tőségné l (Országút , Kunevvalderház) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : Katholikus közszellem. (Vége.)— IX. Pius és a' romai lázadás. — Adatok a' szent ferencz-rendi szerzet' 
történetéhez honunkban. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Katholikus k ö z s z e l l e m . 

(Vége.) 

Hogy a' kath. sajtó és iskola annál elébb és bi-
zonyosabban fölvirágozzanak, egyesült erőre, vállve-
tett tevékenységre van szükség. Hogy ezen összefogás 
átalánosan eszközöltessék, kisebb körökben kell azt 
elébb létrehozni. És ime itt vagyunk a' kath. egylet' 
eszméjénél. A' kath. egylet' szükségét fölösleges vol-
na bővebben mutogatni. Én annak már az őskeresz-
ténységnél sejtem nyomait. Midőn az üldözések' vé-
res korszakában a' hivek kisebb-nagyobb csoportokba 
egyesülten katakombákban, barlangokban gyültenek 
össze, hogy egymást a' hitben egész a' vértanuságig 
erősítsék, nem megannyi kath. egyleteket képeztek-e? 
Kisebb körökben közelebbről érintkezünk, tisztábban 
látunk, hallunk, és könnyebben fölmelegszünk. Aztán 
a' gyümölcsök, mellyeket a' kath. egyletek külföldön 
már eddig is hoztak, mindenkit meggyőzhetnek azok-
nak hasznáról , szükségéről. Fölötte kár , hogy ha-
zánkban mindeddig nem keletkeztek, most meg, mint 
e' lapok' szerkesztője megjegyzé, az ostromállapot mi-
att nem keletkezhetnek. Noha mi lelkünk' mélyében 
meggyőződve vagyunk, hogy az ostromállapot' meg-
szüntethetését semmi sem siettetné annyira, mint a' 
kath. egylet' áldásos működése ! De ha nem lehet, hát 
nem lehet. Mindaz, ki a' kath. közszellem' kifejlődését 
velünk együtt hőn óhajtja, csak fájlalni fogja, hogy 
ezen egyik leghathatósb eszközt egy ideig használni nem 
lehet. 

Azonban addig is, mig a' kath. egyletet életbe 
léptetni lehet, kell tenni valamit, mi azt is pótolja né-
mileg, és az ellankadt hitbuzgalmat föléleszsze. E' vég-
re legczélszerübbnek tartanám az országbani missió-
kat. Vallásos szertartásainkat gyakorolni, Isten' örök-
ké igaz igéjét hirdetni szabad. Pedig ezekben van az 
isteni erő, melly a' szendergő lelkeket fölébreszti ; a' 

I. Félév. 

lomhákat fölsarkalja ; a' gyengéket megerősiti, a' bű-
nösöket töredelemre lágyítja ; a' jókat szilárdítja. És 
valóban, ha a' pogányokra, kik nem hisznek Krisz-
tusban, mert még felőle nem is hallottak, az őserdők' 
halmára fölállított egyszerű kereszt, és az annak lá-
bainál térdelő.missionarius' tekintete ol ly , mondhat-
nók bűvölő hatást gyakorol, hogy nem ritkán eldobva 
a' fegyvert, mellyel Isten' férfiát átszúrni készültek, 
kezöket önkénytelenül, nem is tudva, mit mivelnek, 
imára fonják; 's a lelkek' üdvét kereső férfiú'kenetes 
szavait hallván, a' kereszthez borulnak, és hisznek 
Abban, ki érettök vérét ontá : mért ne lenne hasonló 
hatása, kellő épiiletességgel vezetett vallásos szertar-
tásainknak, 's e' czélra különös gonddal szerkesztett, 's 
apostoli hévvel elmondott beszédeinknek azoknál, kik 
már megízlelték, milly édes az Ur a' benne liivőknek; 
kik ott voltak, érezték már az ég' malasztjait a' ke-
reszt' lábainál, 's csak a' gonosz szellem által so-
dortattak el onnan? Van, van a' gonoszság' szellemé-
nek rábeszélő, van az általa engedvényezett gyönyö-
röknek kábitó ereje; de sem az elméket megnyugtatni, 
sem a' sziveket egészen kielégíteni nem képes soha. 
Mindig marad főn ür, mellyet egyfelől csak a' kereszt-
hit' csalhatlan igazságai, másfelől öröklő örömek' biz-
tos reménye tölthet be. Leljétek meg ezen kettős ür'útját, 
's kész a' diadal ! Az ember szokásos lény ; az, mit gyako-
ribb résztvevés által megszokott, nincs rá kellő ébresztő 
hatással, lia elvan fásulva. Ellenben a'szokatlan, és rend-
kívüli megkapja őt. Hányszor történt már az életben, 
hogy megrögzött bűnöst, ki a' legszivrehatóbb, lélek-
rázóbb bűnbánati beszédeket megindulás nélkül, nem 
ritkán gunymosolygva hallgatá, egy rendkívüli alka-
lommal hallott beszéd meghatott ; egy szerencsés pil-
lanatban ejtett szó, vagy könycsepp megtérített. A' 
legutóbbi jubileumra én mindig a' legbensőbb lelki 
örömmel emlékszem vissza ; mert a' nyájban, mellynek 
akkor pásztora voltam, valóságos töredelmes bűnbá-
nat és lelki megujulás' jeleit láttam. A' hazai missiók' 
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szinét viselik a' püspöki látogatások, mellyekről szin-
te öntapasztalásom után azt mondhatom, hogy a' nép-
re a' legjobb hatást gyakorolják. A' missiók' némi kis 
szinét viselik a' templomnapi vendégszónoklatok, 
mellyek rendkivüliségök által vonzanak , 's ha jól 
szerkesztvék és előadvák , hatnak is. Csak az kár, 
hogy nem mindenki, mindenkor és mindenütt emelke-
dik föl egy illy rendkivüli alkalom' hasznos voltának 
megismeréseig 's méltánylatáig. Sok vendégszónok a' 
helyett, hogy lelkeket nyerő missionarius lenne, fölü-
letes p r a d l p r e d i g e r r é aljasitja magát. Nálunk 
katholikusoknál a' halotti szónoklatok is , ritkábban 
fordulván elő, jó hatást szoktak gyakorolni, kivált ha 
a' fárasztó monotomiából kiemelkedtek, 's pusztán és 
néha bizony meddő dicsérő-beszédek lenni nem a-
kartak. Mindezeket csak azért érintem, hogy alkalmat 
adjak utángondolkodni. A' többit e' tárgyban termé-
szetesen az episcopatus határozza meg. Én ennyit csak 
figyelem-gerjesztésül kivántam mondani. 

E ' missiók által, mellyek a' nép' legkisebb ter-
heltetése nélkül intéztetnének, sikerülne meggyőzni a' 
keresztényeket arról, hogy mi őket önzés nélküli, 
jézusi szeretettel szeretjük, 's lelkök' üdvességét nem-
csak óhajtjuk, de keressük is. Es mihelyt e' meggyő-
ződést fölkeltettük , az óhajtott erény-gyümölcsök el 
nem maradnak. A' szeretet a' tenger, mellyből min-
den egyéb erények ki , és a' mellybe minden egyéb 
erények vissza befolynak. 

Különösen ne felejtsük az úgynevezett szegény 
lilialistákat, kik az anyaegyháztól távol, más vallásfe-
lekezetek között elszórtan pap, templom, iskola nél-
kül vannak. — Jusson eszünkbe Pomerania és Bran-
denburg, 's kövessük a' jó példát. 

És ezek volnának egyszerű vázolatban azon esz-
közök, mellyeket a' kath. hitélet és közszellem' kifej-
lesztésére nézve czélirányosoknak tartok. A' ki eze-
ken tul, és ezeknél jobbakat tud, ne hallgassa el. Én 
azon óhajtással zárom soraimat : ,Isten engedje, és 
adja, hogy mindezek, és legalább is ezek minél elébb 
foganatba vétessenek. S z a b ó I m r e . 

IX. Pius é s a' romai lázadás. 

Olly sajátságosan előkészült forradalmat, inily-
lyen a' legújabb romai vala, a' történetben aligha ta-
lálunk. Bámulva látta a' világ, mikép szorongattatik 
a' sokaság' hosannáival még csak az imént csilla-
gokig magasztalt fejedelem, IX. Pius , és alig tudta 
elhinni, hogy a' birodalma' népeinek boldogságát 's 
jóllétét olly buzgón eszközleni törekvő uralkodót, azon 
nép kényszerítse erőszakoskodásai által odahagyni fe-
jedelmi székhelyét, mellyet ő hőn kegyelt, mint atya 
kegyeli gyermekeit. Mi idézte tehát elő a' romai lá-

zadást; és mellyek valának valódi okai? Ezen kér-
dések' megoldását illetőleg, sok helyütt balvélemények 
terjedtek szét, és találkoztak, pedig nem kevesen, kik 
a* romai forradalom' okát magának IX. Piusnak, mint 
nevezék , retrograd törekvéseiben, és kormányának 
reactionarius tendentiájában szerették keresni. Minden 
igaz hivő katholikus' szivét keserű fájdalom árasztá 
el, hallván a' szabadelmü és bölcs pápát ekkép gya-
nusittatni; de elégséges adatok' hijjával lévén, magá-
ba fojtott fájdalommal volt kénytelen bevárni az időt, 
melly e' történetet is igazi mivoltában föltüntesse, 
hogy pirulva legyenek kénytelenek elnémulni azok, 
kik a' keresztény világ' közös atyját még igy akarták 
népszerűtlenné tenni. 'S az annyira óhajtva várt idő-
pont nem maradt el sokáig: mert még a' lázadók az 
örök városban javában dühöngtek, midőn IX. Pius 
menhelyén, Gaetában, az összegyűlt bibornokok előtt 
tartott allocutiojában, az imént lefolyt évi april 20-án, 
a' forradalom' egész menetét föltárta a' világ előtt. 
Mi a' magyarhoni katholikusoknak az egyház' leje 
iránti kegyeletéről meggyőződve lévén, nem érdektelen 
dolgot véltünk cselekedni az által, hogy mind ezen 
allocutio-, mint kétségtelenül leghitelesb-okmánynak 
nyomán, mind más, jól értesült férfiú' tollából folyt 
előadást követve, a' romai lázadás' kifejlése- 's folya-
matát itt e' lapok' becses hasábjain közlendjük. Elő-
adásunk elébe bocsátjuk a' fendicsért, a' romai forra-
dalomra nézve olly igen nevezetes allocutiót. 

,Tisztelendő atyámfiai! Nincs, ki neui tudná, 
milly viharok 's milly iszonyú forrongásoktól hányat-
tatik, mély fájdalmára lelkünknek, pápai birodalmunk, 
's csak nem az egész Olaszhon. Vajha a' dolgok e' 
gyászos fölforgatásából megtanulnák már egyszer az 
emberek, hogy mi sem lehet nekiek ártalmasabb, mint 
az igazság, becsületesség és a' religio' útjáról letérni, 
a' gonoszok' kárhozatos tanácsaira hallgatni, 's incsel-
kedéseik, álnokságuk 's tévelygő ábrándjaik által meg-
csalatni, eltántorittatni. Jól tudja 's bizonyítja az e-
gész világ, milly nagy vala hőn szerető atyai kebe-
lünk' gondossága, hogy pápai birodalmunk' népeinek 
igaz és valódi boldogságot, békét 's jóllétet szerezzünk, 
és mi lön gyümölcse nagy engedékenységünk- és sze-
relmünknek. Midőn e' szavakban csak az annyi ba-
jok' legálnokabb mestereit kárhoztatjuk , koránsem 
akarjuk vádolni a' nép' legnagyobb részét. Mindazál-
tal fájlalnunk kell , hogy a' nép közül is számosan 
annyira el valának ámitva, miszerint szavaink- 's in-
téseinkre füleiket bedugva, ezeket olly mesterek' csal-
fa tanainak nyiták meg, kik elhagyva az igaz utat, és 
sötét ösvényeken járva, egyedül arra törekedtek, hogy 
nagyszerű 's hamis Ígéretekkel főkép a' tapasztalatla-
nokat megcsalják, 's tévútra vezessék. Mindenki tudja, 
mennyire magasztaltatott mindenfelé azon nevezetes 
és tágas közbocsánat, mellyet mi a' családok' nyugal-



155 
mát 's boldogságát eszközleni akarván , engedménye-
zőnk. És nincs, ki nem tudná , miszerint az amnesti-
áltak közül többen nem csak hogy legkevesbbé sem 
változtatták meg indulatukat , mint mi reményiettük, 
sőt inkább gonosz tanácsaik- 's terveiket napról napra 
tovább fűzve, mit sem hagytak kisérletlenül, hogy a' 
pápa' világi fejedelemségét 's uralmát, mint arra régen 
törekedtek, megingassák és megdöntsék, 's egyszers-
mind szent religiónknak keserű hadat izenjenek. Hogy 
pedig ezt könnyebben elérhessék, főtörekvésök vala, 
mindenekelőtt a 'sokaságot összecsőditeni, azt íöltüzel-
n i , 's folytonosan izgatni, és ezen izgalmakat, enged-
ményeinket is ürügyül használva, mindinkább nevelni 
iparkodtak. 'S ekkép pápaságunk' kezdetén örömest 
és szabadon adott engedvényeink, nem csak hogy a' 
kivánt gyümölcsöt meg nem termet ték, sőt ellenben 
gyökeret sem ereszthettek, mert a' csalás' nagy mes-
terei azokkal uj mozgalmak' előidézésére éltek vissza. 
E ' gyülekezetben tisztelendő atyámliai, a' tényeket, 
ha csak röviden és futólag is véltük megemlitendők-
nek , azon szándékkal, hogy minden jó indulatu em-
ber világosan és nyilván láthassa, mit akarnak az Is-
ten és az emberiség' ellenségei, mi az ő óhajtásuk, 's 
mi az ő egyedüli és eltökéllett szándokuk.' 

,Alattvalóink iránti különös szeretetünknél fog-
va bánkodánk és fölötte aggódtunk , tisztelendő 
atyámfiai , látván a' folytonos , mind a' k ö z -
csend- és renddel , mind a' családok' nyugalmával 
annyira ellenkező népmozgalmakat ; azon gyakori 
pénzsegélyezéseket sem tűrhet tük , mellyek különféle 
ürügyek alatt, a' polgárok'nem csekély kára- 's rövid-
ségével, követeltettek. Ennélfogva 1847-k i april' 
hónapban a' külügyek' vezetésével megbizott bibor-
nokunk által kibocsátott rendeletünkben mindnyájokat 
intettük , hagynának föl az efféle népgyűlések- és 
pénzgyüjtésekkel , 's magán ügyeikhez térjenek visz-
sza , bennünk helyezvén minden bizalmukat , 's bizo-
nyosak lévén arról , miszerint atyai gondunk egyedül 
a' közjó' előmozditására czéloz, mint annak már olly 
számos és kétségtelen jeleit adtuk. De ezen üdves in-
téseink , mellyekkel a' népmozgalmakat lecsillapítani, 
a' népet a' csend- és békéhez visszavezetni igyekez-
t ü n k , némelly emberek' gonosz vágyaik- és czéljaik-
kal ellenkeztek. A' fáradhatlan csendzavarók tehát, 
kik már egy más , a' nép' üdves nevelésének előmoz-
ditására czélzó, ugyanazon bibornok által megbízá-
sunk' nyomán kiadott rendeletünknek ellenszegültek, 
mihelyt intéseink tudomásukra ju to t tak , meg nem 
szűntek ellenök mindenfelé kikelni , a' vigyázatlan 
sokaságot hevesebben izgatni , és azt csalárdul ámíta-
n i , ne adná át magát az általunk annyira óhajtott 
nyugalomnak, mert ugy mond, azon veszélyes szán-
dok lappang benne , hogy a' népek mintegy elaltas-
sanak, és így azután annál könnyebben vonassanak a' 

szolgaság' nyomasztó igája alá. Azon időtől fogva a' 
legkeserűbb gyalázás- , rágalmazás- és fenyegetődzé-
sekkel telt számtalan irat intéztetett hozzánk , mely-
lyeket mi örök feledékenységbe temettünk, 's eléget-
tünk. Hogy pedig az ellenséges indulatu emberek né-
mileg hihetőkké tegyék a' költött veszélyeket, mely-
lyekkel a' népet ijesztgeték, nem átallottak egy álta-
luk ügyesen kigondolt összeesküvésnek hazug hirét 
terjeszteni, és szemtelen hazugsággal kürtölni, misze-
rint ezen összeesküvés azon czélból alakult légyen, 
hogy Roma polgári háborúba sodortassék, öldöklések-
's gyilkolásokkal megfertőztessék, hogy az uj intézvé-
nyek' végképeni eltörlésével, az igazgatás' régi módja 
visszaidéztessék. De ezen költött összeesküvés' ürügye 
alatt a' pártosok arra czéloztak, hogy a' népben meg-
vetést, gyűlölséget, 's ingerültséget támaszszanak né-
melly je les , e r é n y , vallásosság és egyházi méltó-
ság által kitűnő férfiak ellen. Jól tud já tok , hogy a' 
dolgok' e' forrongásában a' polgári őrség' fölállítása in-
ditványoztatott, és olly gyorsan létesíttetett, miszerint 
kellő szerkezete- 's fegyelmi rendszeréről gondoskodni 
épen nem lehetett.' (Folyt, köv.) 

T u r c s á n y i M á t y á s . 

A d a t o k a' s z e n t f e r e n c z - r e n d i s z e r z e t ' 

t ö r t é n e t é h e z h o n u n k b a n . 

(Vége.) 

1 3 9 8 . Dósa István atya, Zsigmond király' ud-
vari káplánja, István apát' halála után, a' pannonhalmi 
apátság' igazgatójává neveztetett. * ' ) Hogy pedig az 
emiitettem Dósa csak ugyan Ferenczi vol t , IX. Boni-
fácz pápa' adományozó levele bizonyítja : ,Dilecto filio 
Dósae Stephano de Marchai, ordinis íratrum minorum 
professori , monasterii sti Martini de s. Monte, roma-
nae ecclesiae immediate subjecti , ordinis sancti Bene-
dict i , jaurinensis dioecesis in spiritualibus et tempo-
ralibus administratori, per sedem apostolicam specia-
liter deputato Datum Romae ad s. Petrum X. 
kalend. novemb. pontificatus nostri anno 9 . ' * 2 ) 1 4 3 0 -
ban Remete szent Pál szerzete' számára készül t , 's 
Sümegh sz.-péteri helységről szóló adománylevél' alá-
írásában ugyanezen Dósát csanádi püspöknek olvas-
suk : ,Datum permanus venerabilis Dósa csanadiensis 
eppus.' *3) 

1 4 1 9 . Balázs atya György püspök' halála után 
dulpnensis (talán dulcinensis) kalocsai érsekség alá 
rendelt püspöknek választatik; ugyanazon évben, Mi-

*') Wadd. ad annum 1398. 
**) Regestrum Vaticanum Bonif. 9. fol. 218, 
*3) Schmidt e Soc. Jesu Comp, de AEppis. 

2 0 * 
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hály püspök' kimúlta után a' nándor-fehérvári püspöksé-
get György atya nyeri el. 1 4 3 4 . Negyedik Jenő 
p á p a , ,Attentae considerationis 15 . kalend. novemb.' 
okira t ta l , Gotther Péter a tyá t , hittani tanár t , szom-
bathelyi (episcopum sabariensem in Pannónia) püs-
pöknek n e v e z i . 1 4 3 5 . Ugyan ő szentsége IV. Jenő 
pápa ,Apostolatus officium 4. kalend. august.' okirat-
tal , Konillai János atyát Dienes püspök' holta után, 
váradi (Varadiensem in Ilungaria trans danubiana) 
püspöki méltóságra emeli. # 6 ) 1 5 2 6 . Augustushó' 
2 9 - d i k nap ján , a' szerencsétlen mohácsi ütközeti csa-
tatérről, Szigedy Antal atya udvari szónok, miután 
Tornory Pá l kalocsai é rsek , előbb az Üdvezitőről ne-
vezett sz. ferenczrendi t a g , több püspökökkel és a' 
nemesség' virágával, a' nemzet' e' reményeivel, küzd-
ve elesett , 's a' futással menekülni óhajtó király sze-
rencsétlenül elhalt volna, a' királyi butorozat' társze-
kereinek fedezésére rendelt csapattal szinte szabadulni 
törekedvén, az őt környező törökökkel esetleg kezébe 
került fegyverrel sokáig, mint valódi hős küzdött, 
küzdve több sebeket kapo t t , mig véletlenül, egy, urát 
vesztette 's megfutamlott lóra ü lvén , csonkitott arcz-
czal megszabadult, 's hátralévő napjait kolostori ma-
gányban töltötte. # 7 ) 1535-ben a' rend' főnöke Sze-
gedy Gergely, Dévai Mátyást mint Luther tanainak 
magyar apostolát, Nádasdy Tamás' védenczét, a' t r i -
enti zsinat' előtt tiz évvel, ezen czim alatt ,Rudimenta 
salutis' velősen megtámadja és czáfolja. 

1550-ben Lippa várának bevétele u t á n , midőn 
a' várban lévő, tolossai sz. Lajos ' tiszteletére emelt, 
I . Károly király alapitotta, és épitette templomot 
szemlélnék a' törökök, és az orgona' nagyszerűségét 
csudálnák, Szegedy Ferencz atya, helybeli elnök, orgo-
nán tett remeklése á l ta l , noha dicséretet aratott a' tö-
rököktől , mégis a' lutheránusoktól (kik benne szigorú 
ellenöket ismerték) be vádoltatva, mintha rejtekhelye-
ken számos kincseket fedve ta r tana , rémitő kinokat 
szenvedett. Ugyanis öt ép foga kihúzatot t , és egész 
testében kegyetlenül megkorbácsoltatott, ki mégis Is-
ten' segítségével e' kinokat kiá l lván, a' provincia' 
örömére két izben főnökösködött. # 8 ) 1610-d ik évben 
Csiky István atya, több évig kolostori elnök, nagy tu-
dományu és erélyű férfiú, erdélyi püspöknek szentelte-
tik. 1 6 3 9 - b e n Domokoss Kazimir laicus, a' nagy-
szombati kolostorból főnöki engedvénynyel Erdélybe, 
mint születése' helyére megy, azon szándokkal, ha 
lehet, és Isten' föltételének kedvez, hogy szülőit az üdve-
zitő anyaszentegyháznak megnyerje. Erdélyben Jézus' 

*4) Regestrum Vaticanum apud Waddi. ad annum 1419 
citatum. 

*5) Wadding, ad annum 1434. 
* 6 ) Ibidem ad annum 1435. 
* 7 ) Istvánffius Libro 8-o ad hunc annum. 
*8) Istvánffius libro 17. ad hunc annum. 

tanitását erélyesen hirdette, 's István atya, a' missio' el-
nökével , egyesült erővel több szerzetes lakot alapit, 
kitől Kazimir Romába küldetik 1 6 3 9 - d i k évben, 
1-ször : hogy ál dórnak szenteltessék; 2-szor : hogy ro-
mai helybenhagyással az erdélyi missiókból keletkezett 
szerzetes házak' független őrnökséget (custodiát) ké-
pezhessenek. Kivánata Romában örömmel teljesítte-
tett. Az emiitett kolostorok' őrnökévé választatott, pá-
pai okirattal Erdélyben apostoli helyettes- (Generalis 
Vicarius Apostolicus), végre coroniai püspöknek ne-
veztetett és szenteltetett. 

1 6 6 7 . Malomfalvay Gergely, érdemesült főnök, 
több provinciákban főkormánynoki hatalmú biztos, és 
látogató (visitator), ki mély tudománya, apostoli sze-
lídsége, hivatalokbani ügyessége, alázatossággal p á -
rosult tekintélye által nagy Leopold k i r á ly , és az or-
szág' nagyjai előtt ismeretes, olly megkülönböztetés-
ben részesült , hogy erdélyi püspökségre neveztet-
nék.* 9) De az alázatosság' embere e' méltóságot meg-
köszönte. Meghalt Kis-Mártonban húsvét napján 1 6 6 9 . 
Bárdy Bonaventura atya, érdemesült tanár, a' provin-
cia' őrnöke (Custos) hittani tágas ismereteiről neveze-
t e s , korának remek szónoka, az 1 7 2 1 - és 1 7 2 2 - d i k 
évben tartott országgyűlések alatt, a' karok és rendek' 
bizodalmas meghívására, posonyi templomunkban a' 
magyar szónoklatot elvállalta, országos megelégedés-
sel két évig folytat t ta , míglen buzgalom megrongálta 
egészsége őt dicső pályájáról lelépni kénytette. F á j -
dalom ! midőn Szombathelyen beteges kézzel rendezné 
és tisztázná szent beszédeit , meghalt életének leg-
szebb korában ; alapos, a' szív' legtitkosb részeit át-
ha tó , méltósággal diszes, édesen hangzó, majd kelle-
metesen ha tó , majd ismét lelki álomból fölriasztó szó-
noklata' örök emlékét hagyván maga után. Meghalt 
1 7 2 2 . 9. septemb. 1 7 7 1 . Gróf Zichy Ferencz győri 
püspök' megkeresésére a' szombathelyi tanodai előa-
dásokra négy egyén rendeltetik. 1 7 7 2 . Keszthelyre 
gróf Festetics Pál ' kérelmére, ki a' rend' számára 
ugyan ott kolostort alapított , két egyén küldetik a' 
nyelvészeti folyam' előadásaira. 1 7 7 6 . A' posonyi 
akadémiai tanács előtt felsőbb rendeletek szabta mód 
szerint hirdetett csőd' következtében, Kollencsics Bernát 
atya a' győri akadémiában rendkívüli tanárnak alkal-
maztatik. Ugyanazon évben az esztergomi nagyobb 
tanoda rendünknek adatik á l ta l , öt tanárral és egy 
szónokkal ellátandó. 1789-d ik évi aprilhó' 15-dik 
napján 13345/1418 szám alatt kelt fensőbb rendelvény' 
erejénél fogva , az érsek-ujvári elemi iskolák' harma-
dik osztályához egy egyén rendeltetik, rendünkből 
küldendő, melly alkalmat örömmel fogadtuk. Később 
a' komáromi nagyobb tanodába is alkalmaztattunk. 
1 7 9 0 . Wolfics Raymund a tya , érdemesült bölcsészeti 

*9) A' bullák egész e' napig föntartatnak. 
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tanár , jó látszerész , és szenvedélyes számtani tanár , 
egy órát készített számtani tekintetben, mellyet a' 
mostani kor is remeknek talál. Eredeti egyszerűségét 
egy kerék' elorzása által megrontotta az irigység, melly 
vesztességet több hires órások' hasztalan kutatása 
u t á n , Neppel András , előbb Eszterházy herczeg' esz-
torázi várának házi mestere, különcz és lángész, két 
kerékkel pótolá ki. A' főnök' szobájában látható. 
1825 -d i k évben Nagy-Szombat városa' megkeresé-
sére , felsőbb helybehagyás mellett , az ottani elemi 
iskolák' tanítását által veszi a' rend, és 1 8 2 7 - i g ve-
zeti , mikor , hogy a' v i lágiak, leginkább a' város' 
fiai alkalmazást nyer jenek, visszavonult. 1 8 3 2 - d i k 
évben augustushó' 30-dik napján addig i s , mig a' ki-
sebb tanoda helybeliagyatik és engedvényeztetik, nyel-
vészeti első osztálytanító tanárt küld a' rend Érsek-
Újvárba. 1842 -d i k évben a' kisebb tanoda által ada-
tik a' rendnek, 4 tanárral és egy igazgatóval ellá-
tandó. 

Végre szóljak-e a' pesti koszorúzott szónokról, 
Albach Szániszló a tyáról , ki előbb Kis-Mártonban, 
később Pesten ismeretesb, sem hogy bemutatni kel-
lene. Győrben 1 8 3 9 - , és 1840-d ik évben Pozsonyban 
tartott böjti beszédei felejthetlenek. Most Kis-Márton-
ban a' világtól visszavonultan, a' füvészetet kibá-
nyászva, ásványtudományban búvárkodik, mi meg-
törlietlen törekvésű jellemére mutat. A' többi, jelenleg 
szónoklattal foglalatoskodó egyének' fá radhat lan , ke-
netteljes és hivatásukat liün teljesítő szónoklatáról 
Ítéljen a' részrehajlatlan hallgatóság.*') — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Olaszl ion. 
( 0 szentsége' körlevele az olaszhoni püspökökhez.) 

Venerabiles Fratres. Salutemet apostolicambenedictionem. 
Nostis, et nobiscura una conspicitis, Venerabiles Fratres, 
quanta nuper perversitate invaluerint perditi quidam 
veritatis, justitiae, et bonestatis cujusque inimici, qui sive 
per fraudem, omnisque generis insidias, sive palam, et .tan-
quani iluctus feri maris despumantes confusiones suas, 
efïraenatam cogitandi, loquendi, et iinpia quaequae auden-
di licentiam quaquaversus diifundcre contendunt inter fide-
les Italiae populos, et catbolicain religionem in Italia ip-
sa labefactare, ac si fieri unquam posset funditus evertere 
commoliuntur. Apparuit tota diabolici eorum consilii ratio 
tum aliis nonnullis in locis, turn in aliua praesertim urbe, 
supremi Pontificatus nostri sede, in qua, nobis abire inde 
coactis, liberius, paucis licet mensibus, debacchati sunt; 
ubi divinis humanisque rebus nefario ausu commiscendis, 

*) A' rend irodalmi érdemeinek t. szerző ur által igért 
vázolatát másszorra tartjuk fön. Szerk. 

eo tandem illorum furor pervenit, ut spectatissimi urbani 
cleri, ct praesulum, sacra inibi jussu nostro impavide cu-
rantium, turbata opera, et auctoritate despecta, vei ipsi in-
terdum, miseri aegroti cum morte colluctantes, cunctis de-
stituti religionis subsidiis, animam inter procacis alicujus 
meretricis illecebras emittere cogebantur. Jam vero etsi 
deineeps Romana eadem urbs, et aliae Pontiflciae ditionis 
provinciáé, Deo miserante, per catholicarum nationum ar-
ma civili nostro regimini restitutae fuerint, ac bellorum 
tumultus in aliis pariter regionibus Italiae cessaverit, non 
destitere tamen nec sane desistunt improbi illi Dei homi-
numque hostes a nefando suo opere, sin minus per aper-
tam vim, aliis certe fraudulentis nec semper occultis módis, 
urgendo. Verum infirmitati nostrae, supremam totius Do-
minici gregis curam in tanta temporum difücultate susti-
nenti, et peculiaribus hujusmodi Ecclesiarum Italiae peri-
culis vehementer afilictae, non levis inter aerumnas conso-
latio est ex pastorali vestro studio, Venerabiles Fratres, 
cujus multa nobis documenta, et in medio praeteritae tcm-
pestatis turbine non defuerant, et nova in dies clarioraque 
obveniunt. Ipsa autem rei gravitas urget nos, ut pro debi-
to Apostoliéi Officii Fraternitatibus vestris, in nostrae sol-
licitudinis partem vocatis, acriores sermone atque hortatio-
nibus nostris addamus stimulos, ad praelianda constanter 
una nobiscum praelia Domini, atque ad ea omnia concor-
dibus animis providenda, ac praestanda, quibus, Deo be-
nedicente, et damna reparentur quaecunque religioni sanc-
tissimae per Italiam illata jam sint, et iinminentia in pos-
terum pericula propulsentur. 

Inter multiplices fraudes, quibus praedicti ecclesiae 
hostes uti consueverunt ad Italorum amnios a fide catho-
lica abalienandos, asserere etiam, et quaquaversus elami-
tare non erubescunt, catholicam religionem Italae gentis 
gloriae, magnitudini, et prosperitati adversari, ac propterea 
opus esse, ut illius loco Protestantium placita, et conventi-
cula inducantur, constituantur et propagentur, quo Italia 
pristinum veterum temporum, id est ethnicorum, splendo-
rem iteruin acquirere possit. In quo sane illorum commen-
to baud facile quis existimaverit, num detestanda magis 
sit vesanae impietatis malitia, vel impudentia mentientis 
improbitatis ? 

Etenim spirituálé emolumentum, ut de potestate te-
nebrarum in Dei lumen translati, et justificati gratia Chris-
ti haeredes simus secundum spem vitae aeternae,hoc scili-
cet aniiaarum emolumentum, a catholicae religionis san-
ctitate dimanans, ejus profecto est pretii, ut quaecunque 
hujus mundi gloria et faustitas in comparatione illius plane 
in nihilum esset computanda. ,Quid enim prodest homini 
si mundum universum lucretur, animae vero suae detri-
mentum patiatur ? aut quam dabit homo coinmutationem 
pro anima sua? ' At vero tantum porro abest, uttemporalia 
ilia detrimenta Italorum genti ob verae fidei professionell! 
acciderint, ut immo religioni catholicae in acceptis referre 
ilia debeat, si Romano labante imperio non in earn condi-
tionem deciderit, in quam Assyrii et Chaldaei, Medi, Per-
saeque, et Macedones populi, multos antea dominati per 
annos, commutata deinceps temporum vice, dilapsifuerant. 
Etenim nemo prudens ignorât, per sanctissimam Christi re-
ligionem effectum esse, ut Italia non solum a tot ac tantis, 
quibus obruebatur, errorum tenebris fuerit erepta, verum 
etiam ut inter antiqui illius imperii ruinas, et barbarorum 
tota Europa grassantium incursiones, ad earn nihilominus 
gloriam et magnitudinem prae ceteris totius mundi natio-
nibus se proveetam conspiceret, ut per sacram Petri ca-
thedram singulari Dei beneficio in ipsa collocatam latius 
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atque solidius praesideret religione divina, quam praefu-
erat olim dominatione torrena. 

Atque ex ipso hoc Apostolicac habendae sedis singu-
lari privilegio, et ex religione catholica firmiores exinde in 
Italiae populis radices obtinente, alia porro permulta, 
eademque insignia bénéficia profecta sunt. Siquidem san-
ctissima Christi religio, verae sapientiae magistra, humanita-
tis vindex, ac virtutum omnium foecunda parens, avertit 
quidem Italorum animos ab infelicis illius gloriae splendo-
re, quam illorum majores in perpetuo bellorum tumultu, 
in exterorum oppressione, atque in longe inaximo hominum 
numero, ex eo quod vigebat jure belli, ad durissimam cap-
tivitatem redigendo posuerant, sed una simul Italos ipsos 
catholicae veritatis luce collustratos ad sectandam justiti-
am et misericordiam, atque adeo ad praeclara etiam pieta-
ti3 in Deum, et beneficentiae erga homines aemulanda ope-
ra excitavit. Hinc in praecipuis Italiae urbibus admirari 
est, sacra templa, et alia christianorum temporum monu-
menta, haudquaquam per cruentos labores hominum sub 
captivitate gementium, sed ingenuo vivificae caritatis s tu-
dio confecta, et pia cujusque generis instituta, quae sive ad 
religionis exercitia, sive ad educationem juventutis, et lit— 
teras, artes, discijdinas rite excolendas, sive ad miserorum 
aegritudines, et indigentias sublevandas comparata sunt. 
Ilaec igitur divina religio, in qua tot quidem nominibus 
Italiae salus, félicitas et gloria continetur, haec scilicet re-
ligio illa est, quam ab Italiae populis rejiciendam incla-
mant? Lacrimas cohibere non possumus, Venerabiles Fra-
tres, dum conspicimus aliquos nunc Italos reperiri, impro-
bos adeo, misereque illusos, ut pravis impiorum hominum 
plaudentes doctrinis, in tantam Italiae perniciem conspi-
rare cum ipsis non reformidant. 

Sed vero ignotum vobis non est, Venerabiles Fratres, 
praecipuos illos hujus scelestiisimae machinationis archi-
t e c t s eo tandem spectare, ut populos omni perversarum 
doctrinarum vento agitatos, ad subversionem impellant to-
tius ordinis humanarum rerum, atque ad nefaria novi 
jSocialismi et Communismi' sisthemata traducant, Norunt 
autem, et longo multorum seculorum experimento compro-

batum vident, nullám sibi consensionem sperari posse cum 
Ecclesia catholica, quae scilicet in custodiendo divinae r e -
velationis deposito nihil unquam detrahi patitur propositis 
fidei veritatibus, nihil illis per nova hominum commenta 
admisceri. Idcirco consilium inierunt de Italis populis 
traducendis ad Protestantium placita et conventicula; in 
quibus, ut illos decipiant, non aliud esse dictitant, quam 
diversam verae ejusdem christianac religionis formam, in 
qua, aeque ac in Ecclesia catholica, Deo placere datum sit. 
Interea minime ignorant, profuturum summopere impiae 
suae causae princípium illud, quod in Protestantium pla-
citis praecipuum est , de sacris scilicet scripturis privato 
uniuscujusque judicio intelligendis. Exinde enim facilius 
sibi fore confidunt, ut primo quidem sacris ipsis litteris 
perperam interpretatis abutantur ad errores suos, quasi 
Dei nomine, dift'undendos ; subinde autem ut homines su-
perbissima ilia de divinis rebus judicandi licentia inflatos 
propellant ad communia ipsa justi , honestiquc principia in 
dubium revocanda." (Foly. köv.) 

Schweiz. 
Hogy a' jelenkor' eseményeit tisztán fölfoghassuk , a' 

scliweizi forradalom' folyamatára kell egy futó tekintettel 

visszapillantanunk. A' forradalom Schweizban is szintazon 
jellemeket mutatott, mint egyebütt ; és ezek : hitetlenség, 
minden felsőbbség' megvetése, 's a' szenvedélyek' féktele-
nitése. Midőn a' forradalom a' kormányszéket bevette és 
megrakta, a' h i t e t l e n s é g minden keresztény vallás-
felekezetet megrohant ; az uralomvágy és büszkeség még-
is kitünőleg a 'ka th . egyház' elnyomására, 's közönséges 
fejétőli elszakasztására törekedett. A' protestáns kantonok-
ban majdnem mindenütt olly papok és iskolamesterek al-
kalmaztattak, kik büszke bölcseségi elbizakodottságuk-
ban a' kinyilatkoztatott kereszténység' világosságát meg-
vetették , 's porfelleget szórtanak ellene ; az embert saját 
nyomorult eszének, a' szenvedélyek' zivatara által igenis 
gyakran kioltott szövétnekéhez utasítván. Egy szóval Zürich, 
Bern, Argau, Thurgau, és a'többi protestáns kantonok' isko-
láiból, mint a' közéletből is, a' kereszténység mint i s t e n i 
i n t é z v é n y mindinkább kiszorittatott az u j pogányság 
által , melly magát é s z n e k , f ö l v i l á g o s o d á s - és 
s z e 11 e ni s z a b a d s á g n a k hazudta és kürtölte. Még 
akkor is, midőn a' zürichi kormány az ismeretes Strauszt 
a' zürichi theologiai karhoz tanárul meghivá, és az e' mi-
att föllobbant forradalom a' kormányt megbuktatá, a' 
győztes párt (keresztény protestáns) alig birta magát öt 
évig föntartani a' radicalismus' folytonos megtámadásai 
ellen. A' conservativ párt' ezen folytonos bukásainak okát 
legközelebbről abban találjuk, hogy némellyek magány szen-
vedélyességből párthiveiket nem pártolák, mások meg egy 
politikus szemfényvesztőveli (Rohmer) szövetkezésök által 
magokat nevetségesekké tették. Fő oka azonban e' buká-
soknak az volt, mert magok azok, kik a' Strauszféle kor-
mány' megbuktatásában részt vettek, nem birták a' ker. 
hitnek azon fokát, melly a' nyert győzelem' teljes biztosí-
tására és fölhasználására szükséges lett volna. 

Sokkal határozottabban harczoltak a' forradalom és 
u j pogányság ellen a' tisztán katholikus kantonok. Midőn 
a' L u c z e r n kantoni radikal kormány jeles papok' ön-
kényszerü elfogatása- és száműzése, és rossz törvényei ál-
tal a' népet érzékenyen megsértette, a' sértett nép az al-
kotmányváltoztatás' törvényes alkalmát használva, olly 
erélylyel harczolt a' számos radicalpárt ellen, hogy a' 
radiealismust e' kantonban megsemmisitettnek lehetett te-
kinteni. Hasonló törvényes uton szabaditá meg magát a' 
F r e i b u r g kantoni kath. nép is radical és vallásellenes 
kormányától. Igy győzött 1844-ben a ' W a l l i s kantoni 
kormány is bizonyos párt fölött, melly a' religio, és min-
den jó 's szent helyébe hitetlenséget, istenkáromlást, és 
példanélküli anarchiát vitt a' kanton' egyik részébe. Végül 
ott állt a' hét kath.kanton, mellyek a'hitet önerejükkel meg-
mentették és oltalmazták, 's a' rendetlenség' pártját töké-
letesen legyőzték. Ha később e' kantonok legyőzettek, már 
azon körülmény is egyenesen mellettök szól, hogy csak 
külforradalom által , melly a' 12, legnagyobb részben pro-
testáns kantonokban akadály nélkül dühöngött tovább, 
nyomattak le. Ama' 12 kanton egészen át volt a' forrada-
lom' szellemétől hatva, 's a' forradalmi párt által eszközül 
használtattak a' hét kath. kanton ellen. 

Ez idő óta Schweizban sehol sem található erős gát 
az uj pogányság ellen, mellyet leginkább az iskolameste-
rek és iskolai könyvek által törekesznek elterjeszteni. Mi-
ként Zürich 1839-ben S t r a u s z t , ugy Bern néhány év 
előtt annak szellemrokonát Z e l l e r t hivá meg, ki ugyan-
ott még most is folytatja vigasz nélküli előadásait. Az is-
kolamesterek Z ü r i c h és B e r n kantonokban majdnem 
átalán radicálok ; és olly elbizakodott 's veszélyes önvise-
letüek, hogy maga a' berni nevelési főigazgató is , midőn 
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ezelőtt körülbelül egy évvel hivataláról lelépett, azt nyi-
latkoztatá : hogy szükség' esetében készebb volna egy ez-
red pandúrt és baschkirt, mint egy compagnie radical is-
kolamestert kormányozni. 

Mig tehát a' fölcziczomázott barbarismus és u j po-
gányság az ugy nevezett fölvilágosodott kantonokban, ugy 
szólva elvitázhatlan uralomra vergődött, az alatt a' forra-
dalmi párt kétségbeesési harczot viv a' kath. egyház ellen, 
melly ugyanott, ha nem is reménynélküli, mindenesetre 
szomoritó állapotban van. A' püspök és hivek közötti vi-
szonyba olly önkényi beleavatkozást kever a' kormány, 
hogy szinte már ugy tűnik föl, mintha a' püspök aláren-
delt szolgája volna a' kormánynak, melly az ő kibocsátvá-
nyait birálgatja, nyirbálja, vagy egészen elnyomja. Ekkép 
a' püspök és hivek közötti kötelék több, például Aargau, 
Thurgau, Glarus 'stb. kantonokban igen megtágult, 's ez 
által a' religio sokaknak lelki veszedelmére elhanyatlott. 
A' kormányok, hogy a' kath. religio' tekintélyét aláássák, 
szabadságot vesznek magoknak a' leghitetlenebb és rosz-
szabb papokat alkalmazni. Igy tett a' mult őszön a'luzerni 
kormány, midőn a' sempacheri tó mellett fekvő egyik 
helységbe épen azt nevezte ki lelkipásztorul, kit a' nép, a' 
hét kijelölt között, legrosszabbnak jellemzett. Azon fölül 
a' legderekabb katholikus papok ellen a' nyilvános és ma-
gány üldözések olly gyakoriak és borzasztók, hogy azok' 
türelmét és bátorságát nem lehet eléggé csudálni. Például 
csak a' waadti kormány' eljárását emiitjük a' lausanne-i 
kath. plébános'irányában. Reidhaar ur ugyanis, ezen, buz-
galma és okossága miatt katholikusok- ugy mint protes-
tánsoktól egyiránt szeretett plébános, 1849-dik évi mart. 
17-én minden előleges visgálat, ok, 's az egyházi felsőbb-
séggeli egyetértés nélkül plebánosi hivatalos működésétől 
eltiltatott. Mindenki bámult ez' eljáráson; de a' wadt-
landi kormány nem sokára még többet is engedett 
magának. 

Schweizban septemberhó' 3-dik vasárnapján évenkint 
megünnepeltetik a' szövetségi imanap; a' papság, termé-
szetesen a 'wadt i kath. papság is, e' napon alkalomszerű 
beszédeket tartott a' néphez. Tetszett azonban a' mult év-
ben a' protestáns Wadt kanton' radical kormányának a' 
a' k e r e s z t é n y b e s z é d e t , melly előbbi években 
csak a' protestáns papokhoz küldetett k i , akkor a' katho-
likus papokhoz is kiküldeni, hogy azt a' szószéken fölol-
vassák. E' kormányi körlevelet több, 's mint látszik szán-
dékosan beszőtt, kath. dogmákat sértő helyek miatt, 
legtöbb helységek' kath. plébánosai felolvasni vonakodtak, 
hanem helyette, mint az előtt is, alkalmas szónoklatot 
tartottak. Ámbár a'kormány ezen rendelete által a' katho-
likus papságon olly erőszakot követett e l , melly a' 
S c h w e i z b a n b i z t o s í t o t t v a l l á s s z a b a d s á g -
g a l egyátalán meg nem egyeztethető, még is rendeletet 
bocsátott ki , mellynek következtében öt p l é b á n o s és 
h a t p a p octob. 27-kétől novemb. l()-eig papi hivatalá-
nak teljesítésében akadályoztattak. Ezen üldözésnek azon-
ban a' katholikusokra csak annyi hatása volt, hogy az ot-
tani hivek az interdictum ' ideje alatt annál buz-
góbbak voltak az imádságban, és vallási kötelmeik' gya-
korlásában, ugy hogy két órányi távolságra is elmentek, 
hogy ott a' helyettes által tartott vasár- és ünnepnapi is-
teni szolgálatban részt vehessenek. 

Leginkább dühösködik pedig a' Freiburg kantoni 
kormány ; ez volt okozója Marilley püspök' száműzetésé-
nek, és egyéb számtalan, a' kath. egyház ellen elkövetett 
erőszakos és gonosz tetteknek. Lehetlen, hogy Ázsiának 
akármellyik tartománya zsarnokiabban kormányoztassák, 

mint Freiburg, miért is ott már több izben nyugtalansá-
gok voltak. A' schweizi és németországi radical lapok 
azon hazugságot terjesztik, mintha Marilley ezen nyugta-
lankodásokbani részvét miatt fogatott volna el. De mi azt 
kérdezzük, ha ez igy volna, mért nem vitte a' befogatott 
püspök' ügyét a' rendes per' útjára ? Freiburg kanton' 
kormánya Marilley püspök ellen emelt ama'vádjának sem-
mi alapját, semmi bizonyítványát sem tudta fölmutatni. 
Az egészben csak az van, hogy a' kormány, mellynek a' 
papság' leigázása és a' kolostorok' kirablása egyenes szán-
dékában volt, félt a' püspöktől, 's jónak látta őt láb alól 
odább mozdítani ; ürügyül használva Marilley protesta-
tioját, a ' rossz , a' kath. egyház' jogait megszorító, 's a' 
népre csak ráerőszakolt alkotmány' egyházat és tanítást 
illető czikkei ellen. Marilley elfogatott, és Lausanneba 
hurczoltatott, hol a' fölbőszitett aljas nép már kedvet mu-
tatott a' püspökkel á la Latour és Lamberg bánni. A' frei-
burgi, bern i , lausannei és genfi kormányok ezt megakadá-
lyozandók elhatározták a' püspököt száműzni, 's Marilley 
jelenleg csakugyan franczia földön van a' schweizi határok 
mellett. Azóta sok kérvény nyújtatott be a' berni szövet-
ség-kormány' hivatalához Marilley' visszahivatása iránt ; 
de ott olly hidegség uralkodik eme' legégbekiáltóbb igaz-
ságtalanság iránt , olly káröröm a' positiv' kereszténység1 

bizományosai ellen, hogy mind ezen kérvények ad acta 
tétettek, 's még vitatkozás alá sem kerültek. 

E' közben a' radical kormány folytatja a' jó kath. 
papok' üldözését. Legközelebb a' massonensi plébános 
fogatott el, mint tolvaj azér t , mert egy hívétől bizonyos 
ajándokot levén nyerendő, arról a' vele bizodalmasan köz-
lött utalvány' értelme szerint rendelkezett. A' kormány 
t. i. minden kegyes alapítványokat elfoglalt, 's mivel a' 
plébános eme' alapítványról számolni nem akar, őt mint 
tolvajt tömlöczbe hurczolják, a' mi miatt a' nép igen el-
keseredett. Illyetén erőszakoskodásokat enged magának 
kath. papok ellen a' freiburgi radical kormány, valahány-
szor szeszélyének, vagy zsarnoki dühkéjének ugy tetszik. 
Az ,Univers' czimü franczia lapnak azt irják Freiburgból: 
,A.zt mondják, hogy mi (katholikusok) Schweizban vallási 
szabadsággal birunk! Ugyan hát miben áll a' Freiburg 
kantoni katholikusok' hires szabadsága? Abban-e, hogy 
püspökünk mint egy gonosztévő börtönben van; papjaink 
méltatlankodásoknak kitétetvék, és üldöztetnek; a' kolosto-
rok elnyomatnak ; az egyházi javak elkoboztatnak ; a' püs-
pöki papnövelde csukva ál l ; az egyház' tekintélye 's ker. 
kath. elvei megvettetnek ; antikeresztény tanok álladalmi 
törvényekké emeltetnek ? Pedig mindössze ez az, a' miben 
a' katholikusok' vallási szabadsága, 's a' szövetséges kor-
mány pártfogolása áll !" 

De hát kilátás sincs, hogy Schweizban az ügyek 
jobbra fordulnak? Igaz, hogy az üldözések sokakat eltán-
torítottak hitökről ; de nagy résznél, 's pedig a' jobbaknál 
az üldözések által a' hit erősebb és elevenebb lett. Lesz 
tehát nap, mellyen a' kath. egyház Schweizban dicsősége-
sen föltámadand. Föltámadása' napját magok az ő ellene i 
készitik elő ! A' radical kormányok majd minden kanton-
ban olly rosszul gazdálkodtak, olly sok adót, és adósságot 
hoztak létre, és mellette a' népnek semmi érezhető hasznot 
nem okoztak, hogy mindenütt a' legnagj'obb elégületlen-
ség uralkodik, melly előbb-utóbb bizonyosan utat tör ma-
gának, 's ön sorsa' intézését férfias komolysággal, költséges 
és drága tapasztalásokkal ragadandja meg. IIa még kül-
események is hozzájárulandnak, mi igen valószínű, a' 
nyilvános hangulat Schweizban, mint ez már Bern-, Genf, 
Luzernben, sőt másutt is részletekben mutatkozik, csak 
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annál bizonyosabban 's erélyesebben idézendi elő azon át-
alakulást, melly nem lehet más, mint a' valódi szabadság-
és igazságon alapuló rend. 

Vegyesek. 
A' legközelebb lefolyt év' végén Florenzben ,Quae-

stione Romana' czim alatt egy röpirat jelent meg, melly-
nek állítólag angol szerzője, megmutatni törekedvén, hogy 
az egyházi és világi pápai hatalom egymással összeférhet-
len, bevallja mégis, a' kath. egyházi fő' függetlenségének 
szükségét; minélfogva azt hozza javaslatba, hogy a' ponti-
ficatus külső méltóságához illően az összes európai katho-
licismus' segélyezése által tartassák fön. Ez eszme nem uj : 
a' péterfillérek' története ismeretes. Csudálatos valóban, 
hogy szerző' logicája az egyházi és világi pápai hatalom' 
összeférhetlenségét kapcsolatba hozza a' pápai független-
séggel. De ugy szokott, az lenni olly Íróknál, kik a' hier-
archia' organicus fejének világállását akarván megítélni, 
az általa képviselt katholicismusnak lételvét, a' maradan-
dóságot , nem veszik kellő tekintetbe. Az egyházi és világi 
hatalom' megférhetlenségét bevitatni akaró védvek, sz. sze-
rint, mintegy ezekben öszpontosithatók : , A' pápa és bibor-
nokok' világi kormányrai alkalmazhatlansága és képtelen-
sége leginkább abból világlik ki : hogy ők még az 184S. 
mart. 14-ki alkotmány' adása után is, a' világi hatalom' 
jogbirtokában megmaradhatni reméltek. Csak addig, mig 
a' despotia (a' monarchicus kormányforma) tartott, lehe-
tett az egyházi és világi főhatalom egynek kezeiben : e' 
lehetőség megszűnt, midőn az absolutismus constitutiona-
lismussá átváltozott. A' pápa nem lehetett souvera-inné, a' 
nélkül, hogy egyéb souverainek' sorsában ne részesüljön; 
azaz : a' nélkül, hogy népének kivánatait be ne teljesít-
se ; nem teljesitheté pedig a' nélkül, hogy önkeblének vá-
gyaival és a' kath. egységpontot képező, legfelsőbb állá-
sával ellenkezésbe ne jöjjön.' Ezek és ezekhez hasonló, be-
bizonyithatlan állitások hordatnak fel az egyházi és világi 
főhatalom' megférlietlenségének kimutatására. Ha igaz is, 
hogy a' pápai világi hatalom' föntarthatása jelenleg idegen 
szuronyok által lön eszközölve, 's ha igaz is, hogy Europa 
ez ügybeni solidaritása szükségessé vált : mind a' mellett 
nem szabad a' pápai világi és egyházi hatalom' öszfér-
hetőségét a' forradalom' prismaticus szemüvegén néznünk 
és megítélnünk ; hanem ha valahol itt főleg veendők 
a' kereszténység' elvei kellő tekintetbe. — Mi az összes 
kath. Europa' segedelmezését illeti : tagadhatlan, hogy 
a' pápai udvar' költségei, tekintve az egész Europávali 
természetes viszonyt, a' csak három milliónyi egyházi 
statusra nyomasztólag nehezednek. *) Kívánatos , hogy 

*) Vannak nem annyira ostoba, mint inkább gonosz é s a' k a t h o -
l ic ismusnak minden lehető alkalommal é s eszközzel ártani akaró 
e m b e r e k , k ik azt terjesztgetik , mintha a' pápai birodalom' fi-
nanezügye inek rendet lensége onnan származnék , mivel a' b i -
bornokok a' v i lág i k incsektő l igen i szonyodnak . . . . v a g y is 
f é l re téve a' gúnyt , a' status' pénztárait ők fosztják ki . . . . Ta-
lán az orosz czár' legújabb k ö l c s ö n é t , v a g y a' franczia k ö z -

mindnyájan részt vegyünk a' teherben, mellynek elviselé-
séből mindnyájunkra bizonyos haszon 's jóllét ered, '3 
mellyet mindnyájan vajmi könnyen elviselhetünk. Szerzőnk 
szerint következő statusokban túlnyomó a' katholikusok 
száma : Francziaországban, Austriában , Spanyolhonban, 
Portugalban, Bajorhonban, Belgiumban, az olasz államok-
ban és Badenben ; ezen statusokban a' katholikusok' számát 
92 (?!) millióra tehetni ; ha már személyenkint a' segélyadó 
1 / j krajezárban állapíttatnék meg, az összeg körülbelől 3 
millió p. frtot tenne,'s magára Austriára és Francziaországra, 
melly országban egy-egyben mintegy 26 millió katholikus 
van. 1,100,000 frt jutna. E' segélyezés a' kath. egyház' 
tagjainak egyenes kötelessége ; 's nincs is ok, tartani attól, 
hogy e' segélypénz a' pápai udvar' lealacsonyitására 
szolgáljon. Hisz mindnyájunk' lelki kormányzatára mind-
nyájan készszivesen adhatunk valamicskét. Sőt, sz. sze-
rint, nem csak a' kath. statusok köteleztetnének e' péter-
fillérek' kiszolgáltatására ; hanem az akatholikusok Í3 
olly arányban, mennyiben a' lakosság közt több vagy ke-
vesebb igaz hivő találtatik. Csupán az oroszlengyel tarto-
mányban él 4 millió katholikus, Poroszhonra esik 6 millió, 
az angol korona alatt 6 '/2 millió katholikus ir találtatik. 
Szóval : e' költeményes segély illeti mind azon államokat, 
mellyekben rendszerezett kath. megyék léteznek. 

Ventura atya egy dogmatico-történelmi munkán 
dolgozik, mellyben nagy készültséggel meg fogja mutatni, 
hogy sz. Péter apostol csakugyan volt Romában. <3 szent-
sége ezt megértvén, a' bűnbánó férfiút ebbeli dicséretes 
föltételében, egy hozzá különösen intézett breve által kegyes-
kedett megerősiteni. 

Egy kitűnő pénzbuvár (numismaticus) Sauloy ur, 
az emlékmüvi feliratok' párisi akadémiájának tagja, az 
1848-diki február' havában kiütött forradalom' eseményeit 
mintegy száz emlékpénz által akarta megörökíteni. Ezen 
emlékpénzek közt némellyikén igen különös feliratokat ta-
lálunk. Csak kettőt emiitünk. Az első igy hangzik : ,Ari-
stokraták, mérsékeltek, önzők, reszkessetek! Reszkesse-
tek, a'szabadság ellen megkísértett első merénynél hült te-
temeitek Rhone és Saone' vérfestette hullámain fognak a' 
rémült tengerbe hömpölygeni. A' nép talpon áll, és a' 9 3 -
dik év még ujjászülethetik !' A' másiknak fölirata ez : ,Ha 
az aristokraták összeesküsznek, agykoponyáikból fogunk 
áldomást inni a' jövő' egészségére, és 93-dik évi apáink' 
emlékére!' Ez azon t e s t v é r i e s s é g , mellynek demo-
kratáink hódolnak. 

társaság ' fo ly tonos pénzügyi zavarait is a 'b ibornokok okozták . . . 
A' mi napjainkban a' pénzügyi zavart é s adósságokat csinálja, 
az a' f o r r a d a l o m ; ez pedig a' demokraták' müve . V a g y 
talán a' forradalmak' l eküzdésére fordított ö s s z e g e k az azokat 
fö lkö lc sönző f e j ede lmek- és kormányoknak rovandók föl ? S e -
hol sein uralkodik annyi parsimonia a' ny i lvános k iadásokban, 
mint épen a' pápai birodalomban. V a g y ol ly sok inegróvni va ló 
v a n abban, h o g y a'pápák, kik 1789 . óta annyi revolutiokat éltek 
m e g , 's v i lági birodalmuk' kormányzás i köl tségein k ivül , ezen 
hithideg korban , a' katholicismus' v i l ágkormányának k ö l t s é -
geit is majdnem kizárólag vise l ik , adósságokat c s i n á l t a k , m i -
dőn más nagy birodalmak , m é g ezen utóbbi nagy teher nélkül 
i s , o l ly igen e l a d ó s o d t a k ? I l l i k , hogy kiki e lőbb saját háza 
előtt seperjen . . . . Szerk. 

A' ,Religio' szerkesztője lakását megváltoztatván, azt az Országútra, Kunevvalderházba tette át. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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T A R T A L O M : Korlát. — Nyílt levelezés. V. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

K o r l á t . 

Korunkban, mint lá tsz ik , többé semminek sincs 
olly tekintélye, melly az embert czélja felé irányozná, 
vagy csak határok közé szorítani is képes volna. Szám-
talan, tapasztalás, idő és bölcseség igazolta elv és igaz-
ság van , mellyet mindnyájan ugy emlegetünk , mint 
csalhatatlant, és mégis ezen elvek és igazságok rögtön 
eltűnnek szemeink elől, mihelyt szó helyett tényre ke-
rül. Még a' gyermek is l á t j a , annál inkább pedig a' 
felnőtt ember , kivált ha ez még iskolai nevelésben is 
részesült, hogy minden dolgainkban valami módot és 
hatást kell tartanunk , mellyen kivül az emberiség' 
szent igényein sebet ejtünk : és mégis annyira feledé-
kenyek vagyunk, hogy érdekeink' üzésében semmi 
mértéket nem ismerünk, az egy szenvedélyen kivül. 
Ezen módtalanság, vagy minek is nevezzem, leginkább 
szemszuró a' tudomány és tanulás' körében. I t t többé 
nincs a' mi kívánságunk' tengerének part ja , hanem az 
egyszer szélnek eresztett elme mindenfelé forgatja v i -
torláit, mig végre nem tudván magát tájékozni, magát 
és kormányzóját, a' szivet, mondhatatlan zavarba hoz-
za. Illy zabolátlanság talán soha sem volt még a' nap 
alatt bármi irányban i s , de tudományos tekintetben 
bizonynyal nem. És innen vannak aztán ama' sok és 
nagy bajok, mellyeknek sem sulyját sem gyógyszerét 
nem birja többé puha korunk elviselni. Ha ferde el-
vek csatangolják be még a' szerény mezei lakokat is ; 
ha mindenütt valami mételyes kóranyag harapódzik el 
az erkölcsben; ha minden tiszteletre méltó, még maga 
a' különben olly igen hánytorgatott becsület is elvesz-
tette reánk nézve befolyását; ha már a' világos bün ültet-
tetik trónra : ezt legnagyobb részben, sőt talán habo-
zás nélkül mondhatni ; egyedül a' tudománynyali visz-
szaélésnek tulajdonithatni. Ha valaki találkoznék, a' 
ki ezen lázat és dühöt saját értékére tudná visszauta-
sítani, az legnagyobb üdvére válnék a' társadalomnak. 

I. Félév. 

Kérdés, van-e illyen hatalom? É n azt mondom, van. 
Ez azon bajainknak egyike, mellyeknek a' gondvise-
lés könnyű orvosságot rendelt, mindenütt feltalálhatót, 
csalhatatlanul sikerest. Mert valóban mindjár t meg-
gyógyul beteg jelenkorunk, mihelyt kiki kellő adagot 
vesz be azon szükséges szerből, mellyet mérsékletnek 
nevez az évezredes tapasztalás' gyógyszertára. Sok 
egyéb variatiója van e' névnek, például, józanokosság, 
bölcseség, de főleg emlitem a' kereszténységet , melly 
kizár minden olly gyarlóságot', mellytől orvosság után 
járó ember még félhetne. A z é r t , ha javulást akartok 
dolgaitokban látni, nem lehet eléggé mondanom, hogy 
mérsékelteknek, józanokos, bölcs , de kivált igaz ke-
resztény férfiaknak kell lennetek. 

Mi az embert emberré teszi, az leginkább az ész-
nek és szivnek öszhangzó kimivelése, mi utolsó nevé-
ben nem más, mint a' bölcseség. Magában foglalja ez 
az életnek legjobb intézését és használatát, u g y , hogy 
a' bölcseség mindent okkal-móddal vezérelvén, min-
denütt képes boldogságot vagy lelni vagy teremteni. 
És ez az a' kincs, mellyet a' régiek olly forró vágy-
gyal kerestek, olly magasztos dicséretekkel tetéztek. 
Azért mondja Cicero , hogy a' bölcs ember egyedül 
szabad, a' bolond pedig szolga ; azért mondja Horácz, 
hogy a' bölcs ember csak magánál az egy Jupi ternél 
kisebb. Lát juk is, mikép valamint Spartának, ugy 
Romának is első szerényebb századaiban, mikor a' 
bölcs törvényhozók' szabályaihoz hivebben ragaszkod-
tak a' polgárok, erősebben állt a' szabadság, nagyobb 
volt a' dicsőség, valódibb a' közboldogság. Igen termé-
szetesen, miután a' hol a' törvények bölcsen tiszteltet-
nek, ott van igazi közszellem, ott a 'személyes lemon-
dás és nélkülözés' erénye , mi ránk nézve szintolly 
boldogító, mint polgárfeleinkre nézve. Illyen eredmé-
nyét óhajtom én látni korunkban is a' tudománynak. 
Ma is bölcseket adjon az iskola. Napjainkban szinte 
az legyen a' tudományos nevelésnek i r ánya , hogy az 
emberek sokkal jobbnak tartsák még csak nem is k i -
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vánni valamit, mint azt szerencsésen megnyerni ; hogy 
megértsük, mikép az Istennek semmi szüksége sincs, 
a' mennél kevesebb szükséget látó ember pedig leg-
közelebb áll az Istenhez. Mondom, illy bölcseket ra-
jozzanak iskoláink. De ezt csak ugy tehetik az isko-
lák, ha az anyaszentegyház' földén, a' kereszténység' 
napfényén állanak. Megmutatták jobb századaink , 's 
ma is mutatja azon tapasztalás, hogy hol az a-
nyaszentegyház' szelleme leng, az olly egyénnél szint-
úgy mint egyletnél legkevesebb a' baj, legtöbb a' bé-
ke és áldás : kivált a' belső béke és áldás, mivel kül-
sőségre a' bölcseség' nevendéke nem sokat ád. Az a-
nyaszentegyház az isteni bölcseségnek sáfára, nem pe-
dig meddő vagy vészterhes tudákosság' közlönye. Az 
anyaszentegyház' alapitójának neve : Patris sapientia. 

Hanem ti a' csupa-tiszta világias tudományban 
biztok ; ez a' ti bölcseségtek. Én pedig azt mondom : 
sokat érne a' világias tudomány, ha hit nélkül csak 
egyet is mozdulhatna. Mert e'karcsu világias tudomány 
még arra sem mehetett, hogy az embert valami erős 
nyugponthoz. valami biztos elvhez vitte volna , nem 
mondom a' hozzánk főleg tartozó örökkévalóság' kér-
déseire nézve , de bárcsak legközelebbi érdekeinkre 
nézve is. Művész és polgárférfi, katona és kalmár, 
nevelő és gazda, kézmives és . . . senki, de senki sem jut-
hat itt szóérdemes eredményre . ha hittel nem kezd, 
folytat és végez. És nézzetek szét a' mezőn ; oh beb 
sokat tanulhat a' mai iskola egy szántóvetőtől. Ki-
megy a' kenyértermesztő ember, háromszor megszán-
tott földébe tiszta búzát vet , aztán gondosan beboro-
nálja, aztán, bár kész falatját hagyta ott, csendes szív-
vel megy haza. E' mezei embernek keblében a' hit' 
szava sokszorosan zeng vissza, hogy ő élni fog, hogy 
alkalmas eső is lesz, hogy a' mag el nem vesz, hogy 
esztendőre aratás lesz. Ha hite nem volna, meg fogná 
takarítani a' magot, és nem szórná, nem vesztegetné 
a' mindeneket szemlátomást megrohasztó földbe. De 
bár mindenütt olly szükséges a' hit , mint egy fa-
lat kenyér, mégis leginkább az a' tudományban. 
Tudott-e valaki valaha valamit hit nélkül? En nem 
azokat kérdem, kik csak historice 's olly gépiesen ta-
nulnak bölcsészetet, mint mesterséget az ujoncz inas, 
hanem bátorkodom legnagyobb embereitektől, a' mint 
azokat nevezitek, kérdezni : tudtak-e ők csak egy 
szót is a' nélkül, hogy a' hitet, az anyaszentegyház' 
kincstárának ezen legfőbb drágaságát,ismerték volna? 
Minden bizonynyal nem. Mert kik a' bölcsészet' szép 
világában merengnek, mikor tudományuk' alapjairól, 
a' lélekről és öntudatról elmélkednek; mikor továbbá 
a' gondolat' elemeit, a' fogalmat és Ítéletet és követ-
keztetést fejtegetik ; mikor végre az ismeret és lény-
tan' homályos sikátorain nyomról nyomra előre igye-
keznek : nekik itt mindenütt látást kellett látniok, a' 
hit' nemtőjét, melly őket járatukban bizonyos sikerrel 

kecsegteti ; különben az összes bölcsészetben egy lé-
pést sem haladhatnának. Mi tehát hit nélkül a' tudo-
mány ? IIa semminél több, ugy egy roppant Polyphem, 
kinek csak fél szeme van, de bűne miatt ennek vilá-
gától is megfosztatott, 's most kalauz nélkül nem moz-
dulhat, nein léphet, vagy mindjárt az első lépéseknél 
nyaktörő botlása van. Hiszem én, nagy láng ég em-
beri szívben a' tudomány felé , és különös szép báj 
látszik a'tudomány' arczképének halvány mezején : de 
ama' láng egyetlen maradványa az ősi dicsőségnek, és 
eme' báj csak egy kis morzsa még az anyaszentegy-
háznak, vagy — mi mindegy — az eredeti világhit-
nek örök napfényéből. 

A' tudomány magában gyámoltalan lévén, nein 
csuda, hogy miután elfeledvén magát, a' tények' so-
rompójába lépett, itt meggyalázta mind önnevét mind 
az embert. í m e , itt jön egy seregcse tudós, melly azt 
sürgeti, vetnők el a' legfőbb eszméket, mert hisz 
azok e' világi minden nyomornak okai; ne hinnénk 
semmi oksági és okozati lánczolatot; tagadnék meg 
azt , hogy mi élünk, hogy mi örömeket és fájdalma-
kat érzünk. íme a' tévtan, a' világi tudományosság' 
remeke, a' józan ész' eretneksége, a' mai iskolai ne-
tovább. Illyesmire szól az írásnak ez ítélete : Bölcsek 
véltek lenni, és bolondok voltak. Valóban illy eszte-
lenségnek példáját nehéz még a' barbarok közt is ta-
lálni. ,Ki ne dicsérné a' barbarok' bölcseségét, kérdi 
Aelian, holott senki közülök atheismusra nem vete-
mült, sem kérdésbe nem vonja, vannak-e istenek vagy 
nincsenek, és gondolnak-e velünk vagy sem ? Az in-
dusok , celták és aegyptusiak azt állítják, hogy vala-
mint vannak, ugy gondunkat is viselik az istenek, és 
a' jövendőt megjelentik nekünk madarak, jelek 's 
egyéb mutatványok által. Mik felől erős hitben lévén, 
tisztán áldoznak, ajtatosan inegszentelkeznek, a'szent-
ségekhez járulnak *), az orgiák' törvényét megőrzik, 
és mindent ollyat tesznek, miből kitetszik, hogy az 
isteneket erősen lelik és tisztelik.' Ez idézményben 
sok nagy sző van, és mégis ez nincs különben a' bar-
barok l'elől, miután Plato, és utána a' legékesb romai 
ajak egyértemüleg bevallotta, mikép hellenck és bar-
bárok mindnyájan megegyeznek az istenek' hivésében. 

IlávTEÇ "JiXXrivés T E xaí ß A G ß A I I O I vojií'íouaiv T Í V A I íig. 
Igy a ' józan ész' törvényszékénél a' régi legvadabb 
koroknak idointalan népei lesznek bíráink. De ha nem 
szép hittan' dolgában a' faragatlan előkornál alább 

*) TeXeiàç lelovat., kissé tán merészen fordítva igy : 
,Szentségekhez járulnak.' De a' s z e n t s é g ollyan 
lehet, minőnek veszszük, mint az Isten név. Külön-
ben pedig a' relEtrj szóról irja Riemer : ,Mit S a c r a -
m e n t , wo nicht zu übersetzen, doch an vielen Stel-
len zu erläutern. So ist die Ehe eine Tt-levrj nach 
griech. Begriffen, wie in der kath. Kirche ein Sacra-
ment. 
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állnunk, .a' mi tudományosságunkat kevesbbé ajánlja 
még az erkölcs is. Nézzetek körül ; én itt nem szólok; 
a' testiséget nem merte más emancipálni a' mai főfő 
tudósokon kivül. Azonban a' kit meg nem gyalázott 
a' maiszerü tudomány, néha legalább igen megbélye-
gezte. Amaz európai fáklyavivők, kikre nemcsak a' 
fiatalság, de maga a' higgadt öreg is feszülten figyel-
mezett, kiknek roppant eszméit divat gyanánt bálvá-
nyozta a' gyöngéd női kar : tudjuk, mi lett ezekből. 
Több váratlanságok után meg kellett érniek, hogy 
népszerüségök' hódító hatalma nagyot csökkent, vagy 
végkép el is veszett ; jellemök' tisztasága pedig, mely-
lyért életöket is készek voltak letenni, szeplőt kapott ; 
és talán megfogják érni sokan, hogy számokra még 
a' történet is kedvetlen lapokat szánt. Ha ezek határt 
ismertek, tudományos működéseikben az anyaszent-
egyházhoz csatlakoztak volna, most és sokáig maga-
san állnának az emberiség' jótevői között : igy pedig 
azon szomorú dicsőségnél egyebök nincs, minthogy 
magokat reményeikkel együtt elvesztették, másoknak 
pedig országszerte olly sok ősz hajat szereztek. 

'S ezen szerencsétlenséget már az említett bar-
bar világban aligha nem ismerték, ha ugyan igaz,mit 
a' történet mond, hogy a' hajdani barbarok Európá-
ban mindnyájan igen csúfosnak tartották a' tanulmá-
nyokkal pepecselést, a' trák nemzetben pedig senki 
sem tudott irni : mi ollyformán hangzik, mintha a' 
régi trákok a' mai törökökkel nemcsak névben, de 
tévben is rokonok volnának. Az bizonyos, mikép elő-
deink a' férfiaktól inkább tetteket vártak, hogysem 
szószaporitó tudákosságot. Legalább a'trójai világban, 
annyi ország' nevezetességei közt, egy lélek sem volt 
iskolája miatt dicséretes, hanem bölcsesége és józan-
okossága' tekintetéből igen is sok, és azon tények tu-
laj donittatnak nekik legérdemesbekül, mellyeket ke-
zeikkel 's lábaikkal vittek véghez. Csak az egy Ther-
sites volt az, ki közember' létére nem átallotta Aga-
memnon fővezérkirályt szapora fecsegéseivel a' tábor 
előtt megtámadni : mire a' fejdelem ugyan nem, de 
annál élesebben szólott más ; és a' jellemet örökre 
megbélyegző a' költő i s , midőn Thersitesről ezt inon-
dá : Legczudarabb ember maga volt a' trójai harezon. 
Valóban ugy tetszik, ezen Thersitest követik mind-
azok , kik a' felsőséget Ízetlen beszédeikkel untatják. 
A' hellenek magát a' philosophiát sem csudálták fel-
tétlenül, melly szó nálok egyszernél többször jelent 
tudósságot i s , nemcsak bölcsészetet. ,A' philosophia, 
mond egy helyütt Gorgias, szép dolog Socrates ! ha 
az ember azzal ifjúságában foglalkozik ; de ha kelle-
ténél tovább időz benne, romlása a' halandónak. Mert 
legyen bár valaki igen jó elméjű, mihelyt azt messze 
űzi, szükségkép járatlannak kell maradnia ollyanok-
ban, miket jeles és derék férfinak birnia kell. Ollyan 
az, mint a' petyegés ; gyermekben kedves, vénben 

utálatos. Ha fiatal embert látok philosophálni, szint-
úgy szeretem, mint az ezt elmulasztóból nem remélek 
semmit : de ha öreg ember cselekszi ezt, annak, So-
crates, véleményem szerint, ütlegeli kellenének.' Tud-
juk, mi történt utóbb még szent Pállal is , midőn 
Agrippa király előtt tanait védelmezné. Festus magna 
voce dixit : Insanis, Paule ; multae te litterae ad in-
saniam convertunt. Festusnak ugyan a' szent férfi jól 
megfelelt : Mein theurer Feste, ich rase nicht, son-
dern ich rede wahre und vernünftige Worte ; de kér-
désünket ez adat is igazolja. Es micsoda példák vagy 
törvények követelhetnék az átalános tudósságot? A' 
mai tudósok' példái vagy törvényei? De hisz a' mai 
tudósok és törvényeik egymás után sorra buknak. 

Nincs is valami nagyobb szükség akár az átalá-
nos , akár ezen mai szabású tudósságra, ha igaz ama' 
régi elv, miszerint a' társadalmi rosszak' kiirtására 
vagy meggyéritésére csak az kívántatik, hogy vagy 
bölcsek kormányozzanak , vagy a' kormányzók böl-
csek legyenek. E' tannak ura mitsem mond arról, 
millyennek kelljen az alattvaló tömegnek tudományos 
tekintetben lennie ; de alattomban érti, mikép ha a.' 
népvezérek bölcsek , a' többi sereg' természetes józan 
eszénél egyéb nem kívántatik az álladalom' jóllétéhez. 
És ugyancsak Moyzestől fogva, keresztül minden tör-
vényhozói tekintélyeken , magán a' kereszténység' 
imádandó alapitóján, sőt a' kinyilatkoztatás' századai-
nak javán is , a' legkitartóbb alkotmányok többnyire 
egyes emberek' bölcseségének, nem pedig ama' sze-
rencsejátékhoz hasonló többségek' ármányos fortélyai-
nak gyümölcse. A' főnökökben tehát megkívántatik 
múlhatatlanul a' felvilágosodott nagy elme, mint Cy-
rus volt, széles higgadt tapasztalás, mint Nagy-Ká-
roly, feddhetetlen jóakarat, mint szent Istvánunk : 
ellenben a' nép' részéről elegendő az okos engedel-
messég, a' nélkül, hogy mélyebben avatkozzék az ál-
lamtan- vagy kormánynak ugy is mindenkor szent fá-
tyolt igénylő titkaiba. Már pedig az emiitett főnöki 
lángész vagy bölcseség, valamint az alattvalói dicsért 
engedelmesség is, csak a' hit' kertjében virul fel. E' 
hiten kivül más bölcsészeti meteor, nem hogy egész 
országokat, de valami jókora egyletet is , állandóul 
meg nem világított soha. Könyveink legalább, a' ma-
gyar irodalom' közelebbi termékei, mennyiben tudo-
mányos rovatba tartoznak, 's mennyiben mi Ítélhe-
tünk, korszakot sem az igaz sem a' hamis felvilágo-
sodásra nézve nem alkotnak ; költőink pedig, ha di-
dactikai szempontból nézünk közéjek, kettőn, hárman 
kivül, alig érdemelnek szót. Az illyen középszerű 
csekélységekkel tehát jobb volna egyszerűn felhagyni, 
mint velek az ugy is rövid életet vesztegetni, helye-
sebb leendvén, ha a' mélyebb tudományt a' választot-
taknak engednők át, ollyformán, mint az annyira 
szükséges naptár' készítését szoktuk. 

18* 
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De nem : hanem tanuljon kiki, csakhogy tanul-
mányaiból a' javát ki ne feledje; azaz, gyűjtsünk men-
nél alaposb ismereteket, ha egyébiránt a' tudományra 
hivatást érzünk, de szabjuk magunkat bizonyos mér-
tékhez, melly mértéket a' világ' józan része szerény-
ségnek, az anyaszentegyház pedig alázatosságnak ne-
vez. Ezen mértékek nélkül ezentúl sem lesz szemte-
lenebb hetaera a' tudománynál. Annál szemtelenebb, 
mert nemcsak maga rombol a' tiszta és szelid keblek-
ben, de még a'betyár tudatlanságnak is vakmerőséget 
nyújt, ugyanazon tulságokat követni, mellyekből reá 
a' lángész' véleménye csillámlik. Azon mérték nélkül, 
ismétlem, hagyjuk el a' tanulást; mert korlátlanul 
folytatva ollyan az, mint kés a' gyermek' kezében : 
jobb kézbe sem venni, mint vele tétova hadarászni. 
De vissza az anyaszentegyházhoz ! Legyetek annak 
igaz jó fiai, mivel fiai, habár rosszak , mindenesetre 
vagytok. Felényi erővel jobb az ember, mint rossz : 
Meglátjátok, mit vesztettetek ezen édes anya' elhagyá-
sával , és mi lesz belőletek tudományos pályátokon 
annak gondviselése alatt. Jusson eszetekbe előre is 
szent Ágoston, és társainak végetlen hosszú sora. Ek-
kor önkényt korlátot fogtok rakni működéseiteknek 
minden oldalról, és igy semmi részről nem fog titeket 
busitani a' törvény' betűje, mert urak vagytok ti, ma-
gatok szabad és független urai, kiknek semmi törvény 
sem parancsol, mint az irás mondja. IIa pedig nem 
mozdulunk, de azon fészekben ülünk meg, mellyből 
már olly sok vészmadár kelt ki mind saját magunk 
mind az ártatlanok' fejére : akkor kinosan tapaszta-
landjuk, hogy a' külső hatalom, mellynek ugy is min-
den jogainkat alárendeltük a' közjó végett, szintúgy 
rendre utasitand benneteket, mint a' gyilkost és gyuj-
togatót. Si non vis sanus, curres hydropicus. És ak-
kor megmutatjuk, hogy éjjeli nappali politizálásunk, 
philosophálásunk, dogmatizálásunk után hasonló bö l -
csek vagyunk mi ama' falusi polgártársokhoz, kik az 
áradozó patakot, ámbár kátyújában egyiknek lova dőlt 
be, másiknak tengelye tört le, mindaddig nem szabá-
lyozták, mig a' szolgabiró nein parancsolta. Aztán ne-
vetséges dolog, egy faluban egy biróval, egy házban 
egy gazdával, egy táborban egy vezérrel megelégedni, 
egy országban pedig egy kormánynyal be nem érni, 
hanem magunkat szüntelen beártani a' felsőség' dol-
gaiba, mindig rúgni magunk alól azon széket, mellyet 
jóakaróink pihenésül adtak. Korlátot tehát. Azaz , ha 
tudománytok van, legyen eszetek is ; legfőbb ész pe-
dig a' keresztény hit, mondja Bossuet. * l ) Sz. I. 

4,12) La foi, qui est la raison des chrétiens. Bossuetnek 
e' helyét bövitette talán Lamartine, mikor mondá : 
A' keresztény hi t , ezen gyakorlati polgárisodás, ezen 
legnagyobb ész. (Rel.) 

Nyilt levelezés. 
V. 

B u k a r e s t , febr. 3-dikán 1850. — T. szerkesztő ur ! 
A' közelebb lefolyt év' oct. havában mult egy éve, mióta 
becses lapjait nem olvastam. Nem vagyok képes kifejezni 
azon fájdalmat, mellyet ezen lapok' hiánya okozott nékem; 
mert a' magyar kath. egyház' sorsáról mitsem tudok, mi 
igen sajnosan esik nékem. 

Tudora, hogy missiónk' állapota önt igen érdekli, azért 
most röviden csak annyit közölhetek, hogy a' török 's 
muszka kormány bennünket most igen kegvelui látszik. 
A' török sultántól nem rég érkezett meg két formán, melly-
ben megengedtetik, hogy Bolgárhonban két egyházat épít-
sünk, 's az illető basák 's hivatalnokok, úgyszintén a' tö-
rök kadik (püspökök) felszólittatnak, hogy nekünk e' rész-
ben minden fizetés nélkül segédkezet nyújtsanak. Ennek 
előtte az illy formánok' foganatosítása alkalmával roppant 
zsarolások történtek, 's az illy rendeletek' végrehajtása 
minden ajándékozások' daczára is sok akadályra talált. 
Most ugy látszik ezen visszaélések ránk nézve megszűntek. 

Bukarestben a' czár' teljhatalmú követje, Duhamel 
(katholikus) a' helybeli vallásügyministert bizta meg a' 
kath. egyház' fölépítésére segélyt gyűjteni, mellyben a' 
ministerek igen kitüntették magukat ; de az oláh n. e. püs-
pökök 's zárdafőnökök, kik hasonlóul felszólittattak, nagy 
zugolódással adának valami csekélységet. Fuad EfTendi a' 
magas porta' követje legtöbbet adott ; 's valahányszor a' 
püspökkel beszél, mindenkor kéri ő szentsége' áldását. 
Ezen basa szereti a' katholikusokat, mert ő Parisban is 
volt követ, beszél jól francziául 's olaszul is ért meglehe-
tősen. Ránk nézve igen kedvező körülmény az is , hogy 
titkára Rustem-Bey (gróf Marini) katholikus, ki befolyá-
sát egyházunk' javára használja. — Legnagyobb ellensé-
günk Sükey, 's a' volt metropolita meghalt : de annál na-
gyobb dühhel működnek ellenünk a' lutheránusok a' porosz 
consul' protectiója alatt. 

A' mult nyáron m. püspököm parányiságomat bizá 
meg a' krajovai, rimniki, kampolungi, tergvesti 's ploje-
sti egyházak' hivatalos látogatásával, mellynek eredvényét 
most betegségem miatt nem közölhetem, de lia megengedi 
más alkalommal bátor leszek önt arról értesíteni. 

Sumláről a' rusezuki osztrák alügynök azon tudósí-
tást ad ta , hogy az ottani magyaroknak vannak papjaik, 's 
ő jelen is volt a' szent-mise-áldozaton, ugyan azért nem is 
küldött a' püspök oda ; de tavaszszal vagy maga megy a' 
püspök vagy valakit küldend oda. Itt a' minapában sere-
genkint lettek törökökké a' magyarok, többnyire protes-
tánsok , de most már megszűnt ezen áttérés. 

Romából nem igen kapunk tudósítást, 's a' bécsi 
nunciustól hét hó óta nem kapunk választ, nem tudjuk mi 
okból. A' budai irgalmas rend' papja, Pásztori Salamon 
ajánlotta magát ide, 's mi küldöttünk néki egy levelet, 
mellé csatolván egy a' nuntiusnak szóló levelet is , de oc-
tober óta tőle sem kapunk választ. 

Gyengeségem miatt nem irhatok most többet. Éljen 
boldogul. Magamat imájába ajánlva tisztelettel vagyok. 

M á r k u s K á r o l y , 
ap. téritő 's püspöki titkár. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Olaszbon. 
(Ő szentsége' körlevele az olaszhoni püspökökhez. 

Folyt.) „Absit tamen, Yenerabiles Fratres, ut Italia, ex 
qua , ob sédem Apostoliéi magisterii Romae constitutam, 
nationes aliae incorruptos salutaris doctrinae latices hau-
rire solitae sunt , fiat illis inposterum lapis offensionis et 
petra scandali; absit, ut dilectahaecDominicae vineae pars 
in direptionem eedat omnium bestiarum agri; absit , ut 
Itali populi, veneíico Babylonici calicis haustu dementati, 
parricidalia contra matrem Ecclesiam arma suscipiant. No-
bis quidem, uti et vobis, in haec tanti periculi tempóra 
occulto Dei judicio reservatis, cavendum omnino est , ne 
fraudes atque impetus hominum contra Italiae fidem con-
spirantium extimescamus, nostris quasi viribus superan-
dos ; cum nostrum consilium et fortitudo sit Christus, et 
sine quo nihil possumus, per ipsum cuncta possimus*). 
Agite igitur, Venerabiles Fratres, advigilate impensius su-
per creditum gregem, eumque a rapacium luporum insidiis 
et aggressionibus tueri contendite. Communicate invicem 
consilia, pergite, ut jam instituistis, coetus habere inter 
vos ; ut malorum initiis, et praecipuis pro locorum diver-
sitate periculorum fontibus communi investigatione per-
spcctis , sub auctoritate ac ductu Sanctae hujus Sedis 
promptiora illis remedia comparare valeatis, atque ita una 
nobiscum concordissimis animis totoque pastorali3 studii 
robore curas laboresque vestros, Deo adjuvante, in id con-
feratis, ut omnes hostium Ecclesiae impetus, artes, insidiae 
molimina irrita fiant." 

„Ea verő ut in irritum cadant, satagendum omnino est, 
ne populus de Christiana doctrina ac de lege Domini pa-
rum instructus, et diuturna in multis grassantium vitiorum 
licentia hebetatus, paratas sibi insidias, et propositorum 
errorum pravitatem agnoscere vix po3sit. A vestra igitur 
pastorali sollicitudine vehementer exposcimus, Venerabiles 
Fratres, ut nunquam intermittatis omnem adhibere operam, 
quo crediti vobis fideles sanctissima religionisnostrae dog-
mata, ac praecepta, pro cujusque captu, diligenter edocean-
tur, simulque moneantur, et excitentur omnimodis ad vi-
tám moresque suos ad illorum normám componendos. In -
flammate in eum finem ecclesiasticorum hominum zelum, 
illorum praesertim, quibus animarum cura demandata est, 
ut serio méditantes ministerium, quod acceperunt in Do-
mino, et habentesob oculos TridentiniConcilii praescripta*2) 
majori usque alacritate, prout temporum ratio postulat, 
in christianae plebis instructionem incumbant, et sacra 
eloquia, ac salutis monita in omnium cordibus inserere 
studeant, annunciando ipais cum brevitate et facilitate ser-
monis vitia, quae eos declinare, et virtutes, quas sectari 
oporteat, ut poenam aeternam evadere, et coelestem gló-
riám consequi valeant." 

„Speciatim vero procurandum est, ut fideles ipsi im-
pressum in animis habeant, alteque defixum dogma illud 
sanctissimac nostrae religionis, quod est de necessitate 

*) Ex S. Leone magno, Epist. ad Rusticum Narbonensem. 
*2) Sess. V. Cap. 2. Sess. XXIV. Cap. 4 et 7 de Ref. 

catholicae fidei ad obtinendam salutem. *3) Iîunc in finem 
summopere conducet, ut in publicis orationibus fidele3 
laici una cum clero agant identidem peculiares Deo gratias 
pro inaestimabili catholicae religionis beneficio, quo ipsos 
omnes clementissime donavit, atque ab eodem inisericordia-
rum Pâtre suppliciter petant, ut ejusdem religionis pro-
fessionem in regionibus nostris tueri, et inviolatam conser-
vare dignetur." 

„Interea vobis certe peculiaris erit cura, ut fidele3 
omnes tempestive a fraternitatibus vestris suscipiant sa-
cramentum Confirmationis, per quod sumrao Dei beneficio 
specialis gratiae robur confertur ad fidem Catholicam in 
gravioribus ctiam periculis constanter profitendam. Nec 
porro ignoratis, eundem in finem prodesse, ut ipsi a pec-
catorum sordibus, per sinceram illorum detestationem, et 
sacramentum Poenitentiae expiati, saepius devote percipi-
ant sanctissimum Eucharistiae sacramentum, in quo spiri-
tuálém esse constat animarum cibum, et antidotum, quo 
liberemur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus 
praeservemur, atque adeo symbolum unius illius corporis, 
cujus Christus caput existit, cuiquenos, tanquam mem-
bra, arctissima fidei, spei, et charitatis connexione adstric-
tos esse voluit, ut idipsum omnes diceremus, nec essent in 
nobis schismata*4)." 

„Equidem non dubitamus, quin Parochi, eorumque 
adjutores, et sacerdotes alii, qui certis diebus, jejuniorum 
praesertim tempore, ad praedicationis ministeriumdestinari 
consueverunt, auxiliarem vobis operam sedulo in his om-
nibus sint praestituri. Attamen illorum operae adjungere 
interdum oportet extraordinaria subsidia spiritualium 
exercitiorum, et sacrarum missionunv, quas, ubi operariis 
idoneis commissae fuerint, valde utiles benedicente Do-
mino esse constat tum fovendae bonorum pietati, tum 
peccatoribus, et longo etiam vitiorum habitu depravatis 
hominibus ad salutarem poenitentiam excitandis, atque 
adeo ut fidelis populus crescat in scientia Dei, et in omni 
opere bono fructificet , et uberioribus coelestis gratiae 
auxiliis munitus a perversis inimicorum Ecclesiae doctri-
nis constantius abliorreat." (Folyt, köv.) 

Francziaország;. 
(Thiers ur' beszéde a' közoktatás' tárgyában.) Mióta 

e' nagy vitatkozás nyitva áll önök előtt, mindkét részről 
túlságos dolgokat hallottak. Én ezt minden tartózkodás 
nélkül elismerem. 'S még is kívánnám, ha a' törvény is-
meretes lenne önök előtt. 

Igazán mondatott : hogy a' törvény az alkudozás, 
vagy ha ugy tetszik, a' kiengesztelés' szellemében hozatott. 
Mi az alkudozások' rendes eredménye ? Megtörni a' szélső 
pártokat, élénk ellenmondásokat kelteni fel közöttök, de 
kielégíteni a' kérdésben forgó komoly érdekeket. Az alku-
dozások' első feltételét teljesítettük. Törvényünk élénk el-
lenzéseket keltett fel a' szélső pártokban ; 's hevesen tá-
madtatott meg. Azt mondták Montalembert urnák, 's azt 

*3) Hoc dogma a Christo acceptum, et inculcatuin a Patribus 
atque a Conciliis, habetur etiam in formulis Professionis 
Fidei, tum in ea scilicet, quae apud Latinos, tum in ea, quae 
apud Graecos, tum in alia , quae apud ceteros Orientales ca-
tholicos in usu est. 

*4) Ex Trid. Sess. XIII. Dec. de SS. Euchar. Sacramento, cap. 2. 
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mondták nekem is : önök hitszakadók! Montalembert ur 
megindult rajta. En részemről legkevesbbé sem indultam 
meg! (Zaj.) Montalembert ur előnynyel bir fölöttem; ő 
fiatalabb a' politikai életben. De épen azért nem szokott 
még hozzá a' pártok' nyelvéhez. Igen, én megvallom, hogy 
keveset indultam meg a' hitszakadás' szemrehányásán, fő-
leg az épen túlélt két évünk után. En minden elleneimhez 
fordulok, ha még olly csekély elnézéssel is vannak irántam. 
Ama' két év óta, hogy e' padokon ülök, hitszakadónak tar-
tanak-e engem ? (A' baloldalhoz fordulva.) IIa két év óta 
önök' tanait itt bevallottam, ha azt mit szereték és szol-
gálék, eltaszítottam, ha önök' futékony diadalmait meg-
tapsoltam, lia önök' gyűlöletes vagy nevetséges uj hatal-
mának eleitől fogva hízelegtem volna, akkor hitszakadó 
lennék ! 

De önök tudják, hogy csupán törvényes engedelmes-
ségemet birták, de nem bírták sem meggyőződésemet, sem 
függetlenségemet! Én hű maradtam ahhoz, mit szeret-
tem és szolgáltam. (Tapsok.) Én tehát a' nehéz és fájdal-
mas, noha dicséretes szereppel, mellyet két év óta játszom, 
hideg és érzéketlen maradhatok az ellenem intézett szem-
rehányások' irányában. Ah ! egy pontban még is változtam 
talán két év óta , t. i. a' roppant veszélyek' jelenlétében, 
mellyckben a' társadalom forog ! Ha változtam, ez csak 
ezen veszélyek miatt történt ! Igen, nekem szándokom le-
hetett megszüntetni a' két párt, álladalom és egyház , kö-
zötti pert ! 

Valljuk meg tehát az igazat, nekem volt is e' szán-
dokom, 's teljesítése végett kezembe fogtam Montalembert 
ur' kezét , 's Montalembert az övébe fogta az enyémet. 
Igen, megvallom, a' törvényben kiengesztelési szándok 
fekszik ! 

Igen e' vitatkozásban egész nyiltszivüséggel fogok 
szólni, mindent elmondani. 

Igen, ezen törvényben, melly sem a' papság, sem az 
egyetem, hanem a' társadalom' számára hozatott, előnyök 
foglaltatnak a' papság' részére. Nem ollyanok, minőknek 
önök mondják ; én megfogom azokat önökkel ismertetni ; 
azok jelentékenyek. Azok az alkotmánynál fogva adattak, 
nem származnak tehát a' mi véleményünkből. Minő szerepet 
vittem ama' két bizottmányban, mellyek' fáradságaiban 
részesültem ? Megmondom. De, uraira, hogy érthetővé te-
gyem magamat, szükséges megismertetni önök előtt Fran-
cziaország' tanítási rendszerét. Ezen részletek nélkül nem 
értenék önök a' törvényt. (Figyelmezési jelek.) Önök bír-
nak jelenleg álladalmi tanodákat, vagy is , lyceumokat, 
községi collegiumokat, szabad intézeteket, és alsó növel-
déket, mellyek a' papság' sajátjai. Hadd kezdjem az elsők-
nél. Önök tudják, hogy Napoleon, ki lángészszel minden 
nagy dolgok' ezen szükséges feltételével bir t , nem akarta 
Francziaország' ifjúságát méltatlan nyerészkedők' kezeire 
hagyni. Ő a' lyceumokat teremtette. Ézck után jönnek a' 
községek befolyása alatt álladalmilag kormányzott közsé-
gi collegiumok. Napoleon, ki következetes volt, azt mondá 
magában : ezen uj intézetnek kormányra van szüksége. Ó 
keresett és teremtett egy testületet, mellyet egyetemnek 
nevezett. Igen e' században, hol minden por vala, Napo-
leon testet teremtett. Teremtése u tán , összegyűjtvén a' 
tanárokat, ama' feltételeket szabályozta, mellyek mellett 
be lehetett jutni. Ezen feltételek ugyanazok még ma is. 
Napoleon e' testületnek önálló törvényhatóságot, birtoko-
kat, igazgatási szervezetet adott. Megajándékozta előleges 
felhatalmazással, azaz, hogy semmiféle tanodát ne sza-
badjon engedélye nélkül megujitni. Feljogositotta, hogy a' 
magán intézeteket kétfelé osztályozza, teljes és nem teljes 

gyakorlatuakra; amazokban mindent lehet tanítani, eme-
zekben a' tanítás meg van határozva. Ebből áll az egye-
tem. Az előleges felhatalmazás' befolyása alatt szá-
mos intézetek keletkeztek, megmutatok, hogy Franczia-
országban a' tanítási szabadság, ha nem is jogilag, de 
még is tettleg létezett, 's hogy az egyetem csak mérsék-
lettel iizte egyedáruságát. 

Hátra van még egy osztálya a' közoktatási intézetek-
nek. Minden püspöknek szabadsága van maga mellett egy 
vallásos másodtanodát fentartani, melly alsó növeldének 
hivatik, 's mellynek egyedül ő a' főnöke és felügyelője. 
De ezen szabadság' árában azt mondá a' törvény a' püs-
pöknek : Ön csak áldorokat nevelhet, 's növendékei nem 
jelentkezhetnek a' baccalaureusságért. 

Önök tudják, milly nagy pör keletkezett az utolsó 
kormány' vég éveiben. Én őszinte óhajtván a' kiengeszte-
lést nem melegitem fel ezen pör' minden pontjait; csak 
három főpontjait fogom említeni. A' papság mondá az 
egyetemnek: tanításod nem erkölcsi; hanem vallástalan. 
Az egyetem' egyéb ellenei ismét azt mondák neki, nem 
ugyan az egyház, de a' tanítási szabadság' nevében : te 
elavult megszokásokat követsz ; te az ifjúsággal életének 
legjobb éveit a' latin nyelv' tanulásában hagyod eltölteni, 
melly semmire sem használand neki ; te nem nevelsz olly 
nemzedékeket, minőkre szükségünk van. 

Az egyetem válaszolt : az én nevelésem éj) olly er-
kölcsös , mint a' vallásos intézeteké ; 's én azt hiszem, 
hogy igaza volt. Ö folytatá : én reá nem parancsoltam az 
ifjúságra a' vallást, hanem őszinteség- és tisztelettel taní-
tom benne. Én nem nyújtok ugyan nektek olly vallásos if-
júságot, mint sz. Laios korában, de nem is olly cynicust, 
mint az utolsó században. Én ollyat nyújtok nektek, mily-
lyen a' kor , mellyben élünk. En az ifjúságot a' régiség' 
ölében nevelem ; elég ideje leend még megtanulni a' világ' 
tudományát, ha abba lépend. A' régiség mindig legjobb 
tanoda volt az ifjúságra nézve. A' rómaiak ifjuságukat a' 
görögök által nevelék ; nekünk azt a' görögök és romaiak 
által kell nevelnünk. Azután a' papsághoz fordulván, hoz-
zá adá az egyetem : te hatalmadba akarod keríteni a' taní-
tási ügyet. Ha képes vagy annak gyakorlatára, ám legyen; 
de te nem fogod gyakorolni ; te ki fogod adni egy hires 
testületnek, melly a' romai udvarrali minden viszonyokban 
olly véleményt vall b e , mellytől irtózunk. Te nem fogsz 
nekünk jó polgárokat nevelni. — Én nem ítélek a' pörben, 
hanem csak a' pörirományokat terjesztem a' gyűlés elébe. 

Az 1848-ki forradalom meglepett bennünket e' vitá-
nak közepette, és pedig meglepett mintegy villámcsapás. 
Már most milly helyzetbe jutottam, például én, ki őszintén 
megvallva, nem vagyok a' tanítási szabadság' pártolója ? De 
ismétlem, én tartozom önöknek törvényes engedelmesség-
gel ; ezt önök mindig birandják, valamint minden kormá-
nyok. Senki sem függetlenebb mint én bensőleg. De én jó 
polgár vagyok, 'a tudok engedelmeskedni hazám' törvé-
nyeinek. Önök birják törvényes engedelmességemet. Már 
pedig önök az alkotmányba iktatták a' tanítás' korlátlan 
szabadságát, fentartva az állam' őrködését. Önök döntötték 
el tehát a' kérdést. Önök panaszkodnak az engedmények el-
len, mellyeket mi tettünk, holott önök tették azokat, nem 
mi. Önök csinálták az alkotmányt nem é n , midőn az al-
kotmány' 9-dik czikke kikiáltatott. 

Igaz, hogy tagja voltam a' 2-dik alkotmányi bizottság-
nak, melly az elsőnek bírálatával bízatott meg. . . . Én 
liivém, hogy némelly pontokban az első bizottmány' tag-
jait meggyőztem, de mi a' 2-dik bizottmány' tagjai, na-
gyon csekély hóditmányokat tettünk az első ellenében. 
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Nézeteink nem hatottak keresztül. Elég az azon, hogy az 
alkotmány létezik, 's kikiáltotta a' tanitás' szabadságát. 

Igen, a' törvényben nagy engedményt tettünk, vagy 
is inkább jelentékeny jogot adtunk ki az egyháznak. Igen, 
mi nagy előnyt nyujtottunk az egyháznak, mellyre elle-
neink közül senki sem figyelmeztetett. Tudják-e mi sér-
tette leginkább a' papságot ? Az alső növeldék' kormány-
zata! (Folyt, köv.) 

Vegyesek. 
A' cs. kir. haditörvényszék által (folytatólag) 19. 

Fieba József bánhidai lelkész négy évi várfogságra ; 20. 
Marczel Arnold nyitra-vicsápi lelkész három évi vasban 
töltendő várfogságra, Posonyban november' 30-án 1849-
ben; 21. Stvvrtezki János rékási lelkész ; 22. Petko György 
sz.-annai lelkész 's alesperes, mindketten öt évi vasban 
kiállandó várfogságra, Temesvárott; 23. Hraban István 
görög kathol. tokaji lelkész ; és 24. Lacsny Vincze monoki 
lelkész, két évi várfogságra, Kassán januar' 31-én 1850-
ben ; 25. Pados János Sz.-Fehérvár egyházmegyei szent-
széki jegyző hat évi vasban töltendő várfogságra, Pesten 
febr. 9-én 1850-ben lettek elitélve. 

0 szentsége, IX. Pius pápának dec. 8-káról kelt s 
Olaszhon' érsekei- és püspökeihez intézett pásztori körle-
vele legelőször a' ,Giornale di Roma£-ban tétetett közzé. 
Különösen kemény azon vád, mellyel mindjárt a' körlevél' 
elején a' forradalmi párt' üzelme sujtatik ; ott szórói-szóra 
ezek állanak : ,hogy némelly gyámoltalan betegek , halál-
tusájokban, a' religio' minden segélyétől megfosztva, kény-
szerítve valának éltöket szemtelen kéjhölgyek' csábításai 
közt kilehelni.' Fájdalom, e' vád alaposnak lenni látszik. 
Midőn a' francziákkal folytatott csaták közt a' kórházak 
sebesültekkel megteltek, ápolásukra Gavazzi atya' igaz-
gatása alatt, egy romai hölgyekből álló bizottság alakult, 
melly által mindenesetre politikai mellék czélt kívántak 
elérni, azt tudnillik, hogy az ő szentségéhez ragaszkodó 
papságnak a' sebhedt szabadság-harczosokrai befolyása 
elmetszessék. Tény az is, hogy a' haldoklók' lelki erősíté-
séről alig volt gondoskodva. Az erkölcstelenségre vonatko-
zó panaszok az orvosoktól még a' francziák' benyomulása 
előtt emeltettek. Mi a' socialisticus propagandát illeti, er-
ről a' romai köztársaság'történelme tömeg-bizonyitványok-
kal szolgál. A' protestáns propaganda ugy látszik, hogy 
a' köztársaság' keletkezése után nyert jelentőségében. Fő-
feladata tevékenységét Romagnában fejteni ki. Romából 
legalább egy tényt hozhatunk fel , mellyre a' körlevél 
u ta l , és melly talán annál fontosabb, minthogy nem Maz-
zini' czinkosaitól ered : é s ez az u j s z ö v e t s é g n e k 
o l a s z n y e l v e n , é s n e m e g y h á z i l a g h i t e l e s í -
t e t t f o r d í t á s b a n i s z é t t e r j e s z t é s e . Azt mond-
ják , hogy ez egy angol' vallásos üzérkedése lenne, ki az 
u j szövetséget mult tavaszszal Romában nyomatva, lehető 
legolcsóbban eladogatta, vagy elajándékozta. Az utóbbiak-
nál fogva nem is maradt az üzlet eredmény nélkül, a' pél-
dányok tömegesen mentek át a' nép' kezeibe. Most, midőn 
az egész forradalmi pártnak a' titok' homálya alá kell rej-
tőznie, szemeink elől e' vallásos kérdés is elvonul. De bár-
mint légyen is e' kérdéssel a' dolog, Mazzini' kezeiben az 
csak politikai lázító eszközül szolgál. A' pápa' körlevele 
tehát annál több fontosságai bir , minthogy az a' legelső 
hivatalos okmány tények felett , mellyek idővel az 
egész nagy olasz mozgalomnak, a' mostanitól egészen kü-

lönböző irányt adhatnak. A' protestáns propaganda nem-
csak felső és alsó Olaszhonban, hanem Siciliában is, és 
nevezetesen a' Faron tul, igen nagy, 's a' püspökök' lelki-
pásztorkodását megnehezítő tevékenységet fejt ki. E' te-
kintetből a' palermói érsek is körlevélben hívja föl a' pap-
ság' őrködését és ellenmüködését. 

Spanyolországban Daza Fernandez népképviselő a' 
papság' állapota iránt kérdőre vonta a' ministeriumot. Hogy 
olvasóinkkal megismertessük, milly kiáltó szükségben szen-
vednek, az odavaló lelkészek, elég, ha csak néhány sorait 
idézzük is, a' toledoi érsekség' 19 plébánosa által mult év vé-
gefelé a' királynéhoz intézett kérelemnek : ,Négy rövid év' le-
folytában két és félévnyi, azaz : harmincz hónapi fizeté-
sünkkel tartoznak. És az épen lealkonyodott 1849-dik év-
ben, sem a' lelkészek, sem a' templomok még csak egy 
fillért sem kaptak Más plébániák legalább dijok' 
harmadában részesültek, és mondatik, hogy nekik a 'hátra-
lévő is ki fog fizettetni! Azt akarják-e, hogy észrevétlenül 
éhen halljunk meg, mert önérzetünk nem engedi, hogy aj-
tóról ajtóra menjünk darab-kenyeret koldulni? Bár mi 
történjék, alulírottak szilárdan és visszavonhatlanul eltö-
kélvék, személyes bajaikat önmegadással tűrni, sőt ha kell 
éhen is halni mihez már közel is állnak. . . . . , 
csókkal illetvén az őket sújtó kezet,mert isteni mesterük, Jé -
zus Krisztus is bakóiért imádkozva halt meg a' ke-
reszten. De 19 templomunkban az isteni szolgálat fog 
megszűnni, ha fölséged segítségünkre nem siet. Min-
denben hiányt szenvedünk. A' hivek' ajtatossága ada-
kozik ugyan, de adományuk elégtelen, és az Urnák haj-
léka diszitményeiben ép olly Ínségre mutat , mint rongyok-
kal födött szolgái.' Ezek az ugy nevezett kész pénzzeli so-
kaktól óhajtott statusfizetésnek előnyei! Védjük, még bír-
juk a' fekvő birtokot. 

A' jezuiták' afrikai működéseikről a' franczia lapok-
ban ezt olvassuk ; Brumauld jezuita atya, az általa ,Ben-
Aknoun'-ban (Algír) alapított árvaháznak főnöke, a' be-
csületrend' vitézének neveztetett ki. Brumauld atya' neve 
afrikai név , ennélfogva kitüntetése átalános tetszést ara-
tott. A' köztársaság' elnökének e' cselekvénye csak becsü-
letére válik, bátorságra mutatván, megvetni azon utálatos 
előitéleteket, mellyek által e' testület néhány vörös lapok-
ban mindegyre üldöztetik, 's fölkeresni a' szolgálatot és ér-
demet, és azt egy jezuita" személyében is kitüntetni. A' 
ben-aknouni árvaház, két mérföldnyire Algírtól, jelenleg 
270 árvát foglal magában, kik a' gyarmathoz alkalmazott 
gazdászati nevelésben részesülnek. Brumauld atyát az in-
tézet' igazgatásában hét áldozár és négy tanitótárs segiti. 
Ezen gyermekek' önviselete igen jó, remélhető tehát, hogy 
lia egykor a' gyarmatban elszórva leendnek, annak legke-
resztényiebb részét ők képezendik. Énekre is taníttatnak 
olly formán, hogy a' falusi templomoknál alkalmazást 
nyerhessenek; ezenkívül alapos vallási oktatásbon is ré-
szesülnek, hogy sokan közülök egykor még kathechctákul 
is használtathassanak; néhány az intézetbe fölvett kis 
arabs flu' társaságában, a' tartomány' nyelvével is meg-
ismerkednek. Ezen kis árvák' nyájassága, egyszerűsége és il-
ledelme varázserővel bir, midőn velők a' mezőn találkozunk, 
és őszinte aj tatosságuk mély hatást gyakorol szivünkre, mi-
dőn őketkápolnájokban eg)'begyülve látjuk. A'ben-aknouni 
árvaház e' tekintetből Francziaország' minden gyermeknö-
veldéjével kiállja a' versenyt. Egyébiránt, mig Brumauld 
atya és társai Ben-Aknoun-ban az elhagyott gyermekekről 
gondoskodnak, őket erény- és munkára tanít ják, más je-
zuita-atyák a' katonai kórházakban a' mirigy által ágyba 
döntött betegek' vigasztalására szentelik magukat, mások 
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pedig a' hadcsapatokat Zaatchába kisérték, ott a' sérültek-
és epemirigyeseket ápolandók ; igy a' szenvedő emberiség-
nek a' világ által ugyan kevéssé méltatott, de Isten előtt 
mindig érdemet szerző szolgálatot tévén. Ez az igazi test-
vériség , ez a' valódi egyenlőség, mellyre, hogy minket 
megtanítson, Jézus Krisztus égi trónjáról leszállott, és 
mellyen tul minden egyéb csak esztelenség és rendetlenség. 

S p e n c e r R. P., kinek a' kath. hithezi visszatérése 
az egyházat olly nagy mértékben megvigasztalá, azirlandika-
tholikusokhoz emlékiratot intézett, mellyben Angolhonnak a' 
kath. egységhezi visszatéréseért könyörgéseket ajánl tartatni. 
Valóban,ha ők 300 éves kinszenvedésöket bakóikért föláldoz-
zák, lehetlen, hogy illy hősi szeretet meg ne hallgattassák. Az 
angol és amerikai hírlapok a' részletek' azon szabatosságával 
adják a' Karácsony' ünnepein végzett kath. szertartások' 
napját , helyét és óráját , melly a' tengerentúli sajtó' egyik 
főjelleme. Lehetlen ezen tudósításokat ismételnünk , mint-
hogy azok mind egymáshoz hasonlítanak. Azonban vétkez-
nénk olvasóink' lelki épülését illetőleg, ha elmulasztanók 
ezen, a' protestánsok által körülvett és gyakran háborgatott 
kath. híveknek ebbeli ajtatos lelkesedését megemlíteni. 
Csak hálákat adhatunk Istennek, a' minden irgalom' aty-
jának , midőn a' szent beszédek-, ünnepélyes misék- és 
körmenetekről szóló tudósításokat London' hírlapjaiban 
olvassuk, hol a' kath. név annyi ideig a' számkivetés' 
tárgya volt. 

P a r i s b a n a' siket-némák' nemzeti intézetének igaz-
gatója , választmányi tagjai, tanárai és hivatalnokai a' 
Francziaországban létező siket-némák' nevelése- és segély-
zésére egy központi társulatot alapítottak. Az alapítók' 
törekvése számos és hatalmas rokonszenvre talált. Dufaure 
a' társulat' elnökségét vállalta el. A' párisi érsek és a' 
seine-i préfet a' tiszteletbeli elnökséget fogadták el. Leon 
de Malleville, Baroche, Baze, Larabit , de Melun, Peupin 
népképviselők; Hyde-deNeuville,hajdani minister ; Darieu, 
az isteni szolgálat' átalános igazgatója; Sibour, átalános 
hclyetnök ; magas rangú hivatalnokok, kormány-főnökök, 
átalános fölügyelők, lyceumi igazgatók, hatósági szemé-
lyek, kitűnő siket-némák ajánlák közremunkálásuk- és 
hozzájárulásukat. Januar' 10-kén a' társulat' alapi-
tőtagjai Dufaure' elnöksége alatt , a' belügyi ministerium' 
lakásán, a' bizottságok' nagy teremében, gyűltek össze, 
hogy a' társulatot megalakítsák, és alapszabályait kidol-
gozzák. 

Mindazon tervek közül, mellyeket az olasz hírlapok 
a' pápai birodalom' katonai hatalmának organisatioját 
illetőleg alkottak , legczélszerűbbnek látszik a' maltai 
rendnek, a' kor' szükségeihez alkalmazott újjáalakítása. 
Mire nézve az ágostai közujság' egyik melléklapjában a' 
következő érdekes combinatiot olvassuk : E' rendnek (a' 
maltainak) mindenkor ollyan volt az alkotmánya, melly 
Europa' minden tartományabeli egyéneinek egy czélra va-
ló közremunkálását, és pedig függetlenül hazájok' igényei-
től, lehetségessé tette. IIa illy rendre bízatnék a' szent-
széknek és világi birodalmának katonai védelme , akkor a' 
legkülönbözőbb tartományok' lakosaiból egy kath. hadsereg 
fogna alakulni, melly mintegy folytonos emanatiójalennea' 
200 milliónyi kath. népségnek, mellyek e' szerint egymást 
fölváltva, a' hivők' közös atyjának védelmét magokra vál-
lalnák, 's Roma és hazájok közt eleven frigyet kötnének. 
E' hadseregnek, hogy czéljának megfeleljen, szervezetében 
szabadnak kellene lennie minden idegen és helybeli befo-
lyástól, és parancsait egyedül csak a' szent-széktől vennie ; 
mi legkönnyebben eszközölhető egy szerzetes és egyszer-

smind katonai rendnek közremunkálása által , melly min-
den álladalomtóli függetlenségében, csak a' pápasággal van 
vallásos jelleme által összeköttetésben.Illyen hadsereg minden 
szükséges biztosítékkal el volna látva, é3 az egyházi biro-
dalom' lakosainak ingerültségét sem fogná felkelteni, mint-
hogy minden szerzetes rendek'módjára ez is kosmopolítikus 
lenne,Roma örök központját képezné,mig elemeit az egész vi-
lág keblében ápolná. Végtére illyen hadsereggel ő szentsége a' 
politikai mozgalmak' körén kivül állna, 's hatalma- és füg-
getlenségének teljes élvezetében, népeit minden szellemi 
és anyagi javításokban részesíthetné. Ezen okfőket lehet 
leginkább a' fönérintett tervnek részére felhordani, melly, 
hogyha első tekintetre kalandszerünek látszik i s , azért 
nincs tényleges alap nélkül, és a' kivihetőség' körén kivül 
épen nem fekszik. 

D i l i n g e n , dec. 14. 1849. Deutinger Márton tudor, 
a' religiobeli ismeretek' fölelevenitésén működő egylet' ala-
pitója, az egylet' tagtársaihoz intézett levelében jól mond-
ja : „Hogyha Krisztus mennyeknek országát egy mustár-
maghoz, a' veteménymagok' legkisebbikéhez, hasonlította, 
akkor ezen példaképben azt akarta előnkbe tüntetni, miként 
kell, hogy kezdetét és végét a' legnagyszerűbb is a' legkis-
sebbtől vegye, és mindaz, minek feladata kifejlődni és nö-
vekedni, a' legparányibb csirából fakadjon. Azért sikerül 
korunkban olly kevés, mert az mit sem tud bevárni, és 
mindenütt gyümölcsöt a' vetés, véget a' kezdet előtt akar 
aratni. Mindjárt sikert kiván a' nélkül, hogy az arra ve-
zető eszközöket is akarná, és azért minden lármás törek-
vésénél csak külszinét majmolja az előbb valóban léte-
zett nagyságnak." Ennél fogva őt sem rémité vissza a' kez-
det' parányisága, sőt ebben vélte rejleni keblében hőn ápolt 
czéljának fényes jövendőjét ; 's nem is csalatkozott, mert 
minden akadályok az egylet' tagtársainak buzgalma által 
elhárittatván, az egylet által kiadandó munkának első ré-
sze az 1850-dik év' elején megjelenendik. 

Lapunk' már-már nyomás alá kerülésekor veszszük 
azon tudósítást, miszerint Hirscher egy, ő szentségéhez i n -
tézett iratban, töredelmesen von vissza mindent, mi,Kirch-
liche Zustände der Gegenwart' czimü munkájában a' kath. 
egyház' tanaival ellenkező foglaltatik. Közelebb többet. 

H a r t l e b e n K. A. pesti könyvkereskedésében kaphatók: 
B r i t z g e r , Dr. F. X. Handbuch der Pastoralmedizin für 
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A ' nm. zágrábi püspök ' nagyböjt i k ö r l e v e l e . 

Venerabiles Fratres, Filii dilectissimi ! Dum 
gravis tempestas, quae copiosis imbribus, validis ven-
tis, grandine et fulminibus desaevit in regionem ali-
quam, recidit, et benefici solis radii iterum illucescunt, 
optataque aeris malatia revertitur : curius rerum sua-
rum oeconomus sollicite perlustrare sólet campos suos, 
aedificia, omneque possessorium suum, indagando : 
num, quaeve in iis damna emerserint? et si talia eve-
nisse compererit, diligenter inquirit modos, quibus vi-
tiata reparare, destructa sarcire, cuncta denique in de-
bitum ordinem possit reducere? Noster quoque ager, 
Fratres, Filiique dilectissimi, grandem novissime ex-
pertus est tempestatem ; ager inquam ille, quem exco-
lendum tradidit manibus nostris summus rerum omni-
um arbiter, qui cuncta creavit , cuncta conservât et 
gubernat verbo virtutis suae. Quippe nemo unus, vei 
aliqua oculorum acie praeditus, non videt, quod febris 
ista , quae proxime praeterlapso biennio, vix audito 
antehac exemplo, corripuit mentes animosque homi-
num, non tantum thronos regnantium furiose exagita-
verit, non tantum in civiles authoritates varie desae-
vierit, non tantum basim, scopumque civilis omnis 
societatis, nimirum securitatem vitae, honoris, pro-
prietatis, periculosissime succusserit : sed et tristem 
in ea, quae ad religionem et morum probitatem per-
tinent, exeruerit effectum. Nemo inquam unus non 
videt, quod quemadmodum ex ingenti hac animorum 
effervescentia integri proiluxerunt humani sangvinis 
rivi, centena hominum millia partim sanitate et mem-
brorum suorum integritate privata sunt , partim ad 
extremae egestatis gradum detrusa; quemadmodum 
item abrogatis legum politicarum institutis, omnia 
novarum constitutionum agitationibus compléta fue-
runt : sic religioni etiam, et sanctimoniae vitae chri-
stianae non levia inllicta sint vulnera, non exiguum, 

I. Félév. 

nec omnino periculo vacuum in rebus etiam fidem et 
Ecclesiam nostram concernentibus novationis Studium 
sit subsecutum. Vei an negare quis ausit, impiis, nec 
catholicae solum et revelatae, sed ipsi adeo naturali 
religioni repugnantibus principiis, cuncta paene re-
centiori hoc tempore inundata fuisse? An non perni-
ciosissima indifferentismi, materialismi, imo atheismi 
placita publice venditabantur in innumeris propescri-
ptis librisque, in ipsis adeo legislatives nationum con-
gressibus ? An non acre Ecclesiae, authoritatique ec-
clesiasticae indictum est bellum, illudque novis sem-
per ac novis stratagematibus et armorum generibus 
renovatum ? An non ab eo inde tempore per eos , qui 
se cultiores rcputant caeteris, magis etiam quam ante-
hac , divini cultus et sacramentorum frequentatio ne-
gligitur ? In ipso adeo rurali populo sancta illa vitae 
christianae simplicitas, et timoratae conscientiae puri-
tas amplioribus semper progressibus intervertitur, va-
riaque harum vice invalescit corruptela morum et dis-
solutio? Sane horum omnium veritatem concordia bo-
norum judicia , et invalescentes in dies quaerelae, 
ipsaque paene quotidiana experientia confirmant sic, 
ut negare eam non possit, nisi qui aut oppido caecus 
sit, aut ita praestricta oculorum acie, ut lucem a te-
nebris nesciat discernere. 

Verum quidem est, benignitate supremi Numi-
nis , cui nunquam sull'icientes hac in parte reddere 
possumus gratiarum actiones, heroica item militiae 
nostrae virtute, et inconcussa fidelitate, febrim istam 
rebellionis compressam esse, sanioremque redire cae-
pisse hominibus mentem : sed vero neque omne adhuc 
recrudescentiae malorum repressum est periculum, ne-
que acerbae eorum sequelae sublatae. Imo vero per-
stant hae jugiter et augebuntur amplius ; ac ipsae illae 
convulsiones dupplicato impetu revertentur indubie, 
nisi concordibus bonorum studiis, irremissisque cona-
tibus efficacia in obversum adhibita fuerint remedia, 
quod quidem ut fiat, ad omnium, qui humano generi 
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bene cupiunt, obligationem tarn manifeste pertinet, ut 
nulla hanc in rem demonstratione opus esse videatur. 
Et vero, si tenet haec obligatio relate ad alios : multo 
etiam magis tenere debet relate ad nos ministros al-
taris Altissimi, et praecones Evangelii, qui videlicet ad 
id potissimum imo unice sumus destinati, ut divini 
verbi virtute, propriaeque vitae nostrae exemplo, re-
trabamus ab erroribus et vitiis homines, eosque ad 
veritatis agnitionem, et sanctimoniam vitae, id vero 
est : ad earn semitam adducere , cum proprio etiam 
vitae nostrae sacrificio enitamur, quae ad temporalem 
aeque ac aeternam ducit prosperitatem. Itaque sacro-
sancti muneris nostri est : remittente nunc tanta ista, 
tamque periculosa tempestate , diligenter indagare et 
damua, credito manibus nostris sancto fidei morum-
que deposito illata, et solerter circumspicere, quae ad 
ilia tollenda, aut saltern mitiganda, praepedienda item 
in futurum conducere possint remedia ? 

Examini porro huic instituendo nullum magis 
accomodum judicari potest tempus, quam sit istud e 
vicino ingruens sacri jejunii quadragesimalis , quod 
nimirum peculiarius spiritualibus est laboribus desti-
natum ; quove intendere debemus zelum nostrum pa-
storalem, omnemque ad producendos Evangelii fru-
ctus contentionem duplicare ; quo omni meliore modo 
dissolvere debemus, ut verbis utar Isaiae, ,colligatio-
nes impietatis, solvere fasciculos deprimentes, dimit-
tere eos, qui confracti sunt liberos, et omne onus dis-
rumpere.' Jejunium ut bonum sit et salutare, teste S. 
Bernardo, non solum ablutio esse debet peceatorum, 
sed et exstirpatio vitiorum; non solum obtinere debet 
veniam, sed et mereri gratiam, non solum delere pec-
cata praeterita, quae comisimus, sed etiam repellere 
futura. Hue igitur Vos paterno cum affectu invito, 
Fratres, Filiique dilectissimi. Ac quamvis satis mihi 
persvadeam, Vos Ipsos, utpote in medio mapaliuin 
vestrorum degentes , et inlirmitates ovium apprime 
agnoscere, et aptissima iis medendi deligere posse re-
media : tamen ne desim ei, quae mihi quoque, nec in 
parva mensura obtigit, solicitudini pastorali, aliqua 
Vobis in rem consilia, harum literarum tenore volui 
suppeditare : quae adjuvare Vos forte peterunt in sa-
lutari hac operatione vestra, et suppeditare materiam 
specialibus fidelium curae vestrae creditorum indi-
gentiis accomodandam. 

Imprimis generalis instar cynosurae deservit a-
xioma : eum, qui efficacem malo medelam admovere 
cupit, fontes ejus, et causas debere indagare et cognos-
c e s . Mali, de quo nobis hie sermo est , istius videli-
cet, quae mentes hoininum his temporibus nostris cor-
ripuit summae licentiae, ac divinas, humanasque le-
ges intervertendi audaciae, causas varii varias statuunt. 
Limites excedere deberem epistolae , si opinionum 
hanc varietatein examinare, aut saltern recensere Vel-

lern. Sed neque existimo id necessarium esse , cum 
plane mihi persvadeam, Vos Fratres, Filiique dile-
ctissimi hac in parte eandem mecum tenere sententi-
am : quippe praecipuam huius infelicitatis nostrae 
causam eo esse referendam , quod apud multo s poeni-
tus evanuerit, apud alios vehementer debilitata sit fi-
des in Deum, et Jesum Christum, fdium ejus, Magi-
strum ac Redemptorem nostrum ; quod idem apud eos 
etiam, qui necdum fldei christianae naufragiuin passi 
sunt, in ipso adeo rurali populo , practica quaedam 
invaluerit, magisque in dies invalescat incredulitas ; 
quae necdum quidem pernegat veritatem principiorum 
et dogmatum religionis, sed, his neglectis, latam viam 
pandit omnis generis concupiscentiis, et fraena laxat 
passionibus. Nimirum divina illic sperari non potest 
benedictio, ubi a benedictionis omnis, omnisque pro-
speritatis fonte receditur : ,Si dereliqueritis Deum, 
derelinquet vos,' jam antiquitus annunciatum fuit 
genti Hebraeorum. Et apud Isaiam legimus : ,Domine 
omnes, qui te derelinquunt, confundentur ; recedentes 
a te in terra scribentur : quoniam dereliquerunt ve-
nain aquarum viventium.' Ac reapse testantur sacrae 
litterae, totaque ejusdem gentis Hebraeorum história , 
earn , quotiescunque a cultu veri Dei recessit, in va-
rias incidisse calamitates ; neque citius cessasse im-
missas ei castigationes , quam ubi contrito corde re-
versa est ad eum, quem dereliquit Deum Creatorem 
suum. Sed monstrat id ipsa etiam ratio naturalis. Ubi 
enim cessât, aut magnopere debilitatur fides in Deum 

'omnisciuin, omnipotentem et justum: timorata etiam 
ilia conscientia, quae a vitiis deterret, inque via vir-
tutis conservât homines, evanescere debet aut conso-
piri. Ubi spes beatae aeternitatis non alit, non animat 
mortales: ibi cuncta eorum studia omnemque conten-
tionem ad temporalium bonorum, et caducarum volu-
ptatum consectationem dirigi est necesse. Ubi supremi 
rerum omnium creatoris, conservatoris et gubernato-
ris Dei auctoritas vilipenditur : ibi regiae dignitatis, 
aliarumque humanarum potestatum respectus, magistra-
tuum honos, legum obedientia subsistere non potest. 
Ubi mens humana, superbia elata, divinis praeceptis 
detrectat paritionem: ibi omnis humilitatis sensus, 
adeoque mater et fundamentum virtutum, evanescat 
oportet. Ubi exulat amor supremi numinis , exulat 
certo omnis etiam veri nominis Charitas proximi, et 
omnes istae hominum fide carentium de proximi dile-
ctione declamationes non sunt aliud, quam strepitus 
aeris sonantis, et sonus cimbali tinnientis ; quod qui-
dem facta eorum satis demonstrant. Verbo, ubi defi-
cit fides religiosa, ibi carnalis homo invalescit cum o-
mnibus corruptae suae naturae concupiscentiis; ibi 
virtutes exulant, vitiorum criminumque abundantissi-
ma seges, et cum hac omnis generis calamitates hu-
manae, inundant familias , urbes, provincias. ,Mentis 
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humanae acies invalida', ait Sanctus Augustinus, ,in 
tam excellenti luce non íigitur, nisi per justitiam fidei 
emendetur.' Et alibi : ,Sicut in radice arboris nulla 
prorsus apparet pulchritudinis species, et tarnen quid-
quid est in arbore pulchritudinis vei decoris, ex ilia 
procedit : sic ex fidei humilitate quidquid meriti, quid-
quid beatitudinis anima susceptura est, ex fidei funda-
mento procedit.' Quae cum ita s int , nil mirum con-
cordem in eo semper fuisse omnium legislatorum, be-
ne humano generi volentium, omniumque sapientum 
politicorum sententiam : sine religiosa fide, societatem 
humanam subsistere non posse, minus aliquem pro-
speritatis gradum posse attingere. 

Teneinus itaque principalem calamitatis hujus 
causam ; una perspicimus, nos malorum, quae nos 
premunt cessationem, aut imminutionem non aliter 
posse expectare, quam si fides religiosa , et quidem 
ilia, quae sola plenae superstructa est veritati, quae 
sola cuncta sanctioris vitae in se complectitur subsidia, 
quippe christiano-catholica, restaurata rursuin fuerit 
in mentibus, animisque hominum ; si beneficum suum 
iterum in humanam societatem exeruerit influxum; si 
pristinum suum recuperaverit vigorem. Hue igitur 
nobis est omni virium contentione enitendum ; hue di-
urnis nocturnisque studiis elaborandum. (Folyt, köv.) 

IX. Pius é s a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

„Midőn a' közigazgatás' javának tekintetéből 
üdvesnek véltük a' status-consulta létrehozását, a' 
rossz indulatu emberek ezt arra használták föl , hogy 
a' kormányon uj sebeket ejtsenek, 's egyszersmind 
károssá 's ártalmassá tegyék ezen intézvényt, melly 
különben a' nép' érdekeire nézve a' legüdvesebb le-
hetett volna. És minthogy azon véleményök, hogy 
azon intézvény által a' pápai kormány' jelleme 's ter-
mészete megváltoztatnék, és a' mi tekintélyünk a' 
consulta' tagjainak Ítélete alá rendeltetnék, már bün-
tetlenül elterjedt; ugyan azon napon, mellyen a sta-
tustanács (consulta) hivatalába igtattatott, el nem mu-
lasztottuk komolyan meginteni némelly nyugtalanko-
dó embereket, és nekiek ezen intézvény' igazi czélját 
nyiltan és világosan kijelentettük. De a' csendzava-
rók soha meg nem szűntek a' nép' elámított részét 
mindinkább izgatni, és hogy párthiveik' számát annál 
könnyebben szaporíthassák , mind birodalmunkban 
mind azon kivül, kimondhatlan szemtelenség-'s vak-
merőséggel azt hirlelék, hogy mi véleményeik-'s tö-
rekvéseiket tökéletesen helyeseljük. Emlékeztek, tisz-
telendő atyámfiai, milly komoly szavakkal intettünk 

minden népeket azon allocutiónkban, mellyet előtte-
tek, az october' 4-én 1847-ben tartott consistoriumban 
mondottunk, és miként figyelmeztettük őket, hogy az 
efféle rossz emberek' csábításaitól gondosan óvakod-
janak. Azonban a' cselszövények 's izgatások' makacs 
szerzői, hogy a' zavart és félelmet folytonosan táplál-
ják és szítsák, mult év januar' havában a' tapaszta-
latlanokat külföldi háború' hiu zajával ijesztgeték, azt 
hirlelvén, hogy ezen liáboru belvillongások 's a' kor-
mányférfiak' bűnös tétlensége által tápláltatik, és gyá-
molittatik. Mi megnyugtatandók a', kedélyeket, és a' 
cselszövők' fondorkodásait megezáfolandók, nem kés-
tünk azon évi február' 10-én az efféle hireket hami-
sak- 's képteleneknek nyilvánítani azon szavainkkal, 
mellyeket mindenki ismer. 'S mi szeretett alattvaló-
inknak akkor megjósoltuk azt, a' mi most Isten' se-
gedelmével meg fog történni, hogy számtalan fiaink 
sietendnek a' minden hivők' közös atyja' lakának, az 
egyházi birodalomnak védelmére, hahogy a' hálaérzet' 
azon szoros kötelékei, mellyekkel kell, hogy Olaszhon' 
fejedelmei- 's népei összefűzve legyenek, fölbomlaná-
nak, és a' népek fejedelmeik' bölcseségét 's jogaik' 
szentségét tisztelni, és minden erejökből oltalmazni 's 
védeni elmulasztanák. 

Imént emiitett szavaink kis időre megnyugtaták 
ugyan mindazokat, kik a' zavarok' barátai soha nem 
voltak ; de mit sem használtak az egyház és emberi 
társadalom' engesztelhetlen elleneinek irányában, kik 
uj zavarokat, uj villongásokat támasztottak. Ugyanis 
kettőztetve a' rágalmakat, mellyek általok 's hason-
másaik által ax Isten' szolgálatára szánt, érdemes 
szerzetes férfiak ellen szétterjesztettek, ellenök a' nép' 
haragjának dühét gyújtották meg. Azt is tudjátok tisz-
telendő atyámfiai, hogy mit sem használtak mult évi 
martius 10-én a' néphez intézett szavaink, mellyek-
kel azon szerzetes testületet a' száműzetés- 's fölosz-
latástól megmenteni mindenképen törekedtünk. 

Midőn ezalatt Olaszhonban 's Európában az is-
meretes forrongások keletkeztek, mi azon évi martius 
30-án újra fölemelve apostoli szavunkat, el nem mu-
lasztottuk a' népet sürgetve inteni 's buzdítani, hogy 
a' kath. egyház' szabadságát tisztelni, a' polgári tár-
sadalom' rendét oltalmazni, mindenki' jogát védeni, 
szent religionk' törvényeit megtartani, és főleg keresz-
tényi szeretetet mindenki iránt gyakorolni igyekezze-
nek, mert hogy ha ezeket cselekedni elmulasztanák, 
bizonyosak lehetnek, hogy az Isten megfogja mutatni, 
miszerint ő a' népek' ura. 

Mindenki jól tudja közületek, mikép hozatott be 
Olaszhonba az alkotmányos kormányzási rendszer, és 
mikép létesült azon rendelvény, mellyet mi mult évi 
martius 14-én népeinknek engedményeztünk. Mint-
hogy pedig a' közbéke és rend' elleneinek eltökéllett 
szándékuk vala, mindent megkísérteni a' pápai kor-
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mány el len, 's a' népet izgatás- és gyanusitásokkal 
folytonos ingerültségben tar tani ; majd nyomtatott ira-
t o k - m a j d összejövetelek-és társulatokban, majd egye-
büt t is soha meg nem szűntek a' kormányt kegyetle-
nül rágalmazni , 's azt tétlenség-, csel- és ravaszságról 
vádolni ; ámbár a' kormány mindenkép iparkodott az 
annyira óhajtott rendelvényt minél hamarább életbe 
léptetni. 'S itt az egész világ előtt kijelentjük, misze-
rint ezen emberek, kiknek változhatlan szándokuk va-
la a' pápai birodalom 's az egész Olaszhon' fölforga-
tása, akkor már nem az alkotmány, hanem a' köztár-
saság' kikiáltását terjesztették előnkbe. mint egyedüli 
eszközt, melly bennünket 's birodalmunkat megmen-
ten i , és a' maga épségében föntartani képes lenne. 
Emlékszünk még azon éjjeli órára, szemeink előtt áll-
nak még némelly emberek, kik a' cselszövők által 
szánandólag elámitva 's megcsalatva, ebben ezek' ügyét 
pártolni, és a' köztársaság' kikiáltását nálunk sürgöl-
ni nem átallották. Maga ezen körülmény, egyéb szá-
mos és fontos okokat mellőzve, mindinkább bizonyít-
ja, hogy az uj intézvényi kérelmezések 's az ezen em-
berek által ollyannyira hiresztelt haladás, egyedül ar -
ra czéloztak, hogy szünetnélküli mozgalmak támasz-
tassanak, az igazság, erény, becsület és religio' tör-
vényei tökéletesen megdöntessenek, és az ugy nevezett 
socialismus vagy communismus' rettentő és siralmas 
rendszere, melly magával a ' t e rmésze t i ész- 's joggal 
olly igen ellenkezik, mindenfelé behozassák, terjesz-
tessék 's uralkodjék, az egész emberi-nem'legnagyobb 
kárára. 

Ámbár pedig e' legfeketébb összeesküvés, vagy 
inkább az összeesküvések' illy szakadatlan sorozata 
világos és nyilvános vala, még is, megengedé az Isten, 
hogy ismeretlen maradjon számosak előtt azok közül, 
kiknél a' közbékének olly számtalan oknál fogva, 
mindenek fölött kedvesnek kelle lennie. Es ámbár a' 
mozgalmak' fáradhatlan vezérei magukat igen is gya-
núsokká tevék, még sem hiányzottak némelly jóaka-
ratú emberek, kik velők szövetkeztek, talán azon re-
ménynyel , hogy őket a' mérséklet és igazság' ösvé-
nyére visszavezethetik. 

Az alatt a' háború' hire egész Olaszhont hirte-
len átfutotta, 's általa birodalmunk' népeinek egy ré-
sze elragadtatva, fegyvert fogott, és akaratunk' elle-
nére a' romai tartományok határait túllépte. Tudjátok, 
tisztelendő atyámfiai , miként mi teljesítve a' pápa 's 
fejedelem' kötelességeit, azok' igazságtalan kivánatai-
nak ellenszegültünk, kik minket azon háború' viselé-
sére inditani akartak, és azt kivánták tőlünk, hogy a' 
rögtön összegyűjtött , tapasztalatlan és a' haditudo-
mány- ' s fegyelemben egészen járatlan itjuságot, al-
kalmas vezérek 's hadiszerek nélkül, csatára, az az bi-
zonyos halálra küldjük. És ezt tőlünk k ivánták , 
kik noha érdemetlenül, az isteni gondviselés' megfog-

hatlan végzései által az apostoli legfőbb méltóságra 
emeltettünk, 's itt e' földön Krisztus 'helytar tója lévén, 
az Istentől, ki a' béke' szerzője 's a' szeretet' barátja, 
küldetést nyer tünk , hogy minden népek- és nemzete-
ket atyai szerelmünk' egyenlő indulatával kegyelve, 
mindnyájok' üdvéről egész erőnkből gondoskodjunk, 
nem pedig, hogy az embereket csatára 's halálra men-
ni kényszeritsük ! Ha akármelly fejedelem sem kezd-
het soha igazságos ok nélkül háborút: ki az, a ki nyil-
ván át ne lássa, hogy a' római pápától joggal köve-
telhet a' kath. világ még nagyobb igazságot és fon-
tosabb okokat , ha őt valaki ellen hadra kelni l á t ja? 
Annakokáért mi mult év' april 29 -én hozzátok tar-
tott allocutiónkban nyiltan kimondottuk, hogy e' há-
borútól egészen idegenkedünk. Ugyanazon idő tájban 
szóval 's Írásban álnokul egy szereppel kináltat tunk 
meg, de a' mellyet, mint reánk- és az egész Olaszhon-
ra nézve veszélyeset, magunktól elutasítottunk, hogy 
tudnillik az olasz köztársaság' elnökségét fogadnók 
el. Ekkép teljesítettük mi az Isten' különös irgalma 
által reánk bizott hivatal ' ama' legfontosabb részét, 
mellynél fogva szólni, inteni 's buzdítani tartozunk, 
miért is reményijük, hogy nem vádoltathatunk Izaiás' 
ama szavaival : J a j nekem, mert halgattam. Vajha 
atyai szózatunk-, intéseink- 's buzdításainkra minden 
fiaink figyeltek volna. (Folyt, köv.) T. M. 

Nyilt levelezés. 
VI. 

B é c s , febr. 7-kén. A birodalmi alaptörvények az 
egyesülhetésí szabadságot és jogot, megadják, biztosítják. 
Nekünk ez elég. Ki az örvény' vészsodrába rántott embe-
riség' legszentebb érdekeit szivén hordja, lelkesedéssel ka-
rolandja magához mindazon törekvéseket, mellyek őt az 
örvényből kiragadni, 's a' mármár hajótörést szenvedett-
nek földi és örök boldogságát megmenteni képesek. Ezen 
törekvések' egyike : a' kath. egyletek, mellyek hatályosan 
megkezdett működéseiket Némethonban olly áldásdusan 
folytatva, hasonló buzgalomra serkenték birodalmunk' 
több részében a' hiveket és papságot. Tudtunkra az első 
kath. egylet Linczben alakult. Ez feladatául tűzte ki ma-
gának: a'hatalomra kapott fogalomzavart az elmékben földe-
ríteni, a' felbomlott erkölcsi rendet visszaállítani, a' népet 
a' kath. religio' szentséges elvei szerint nevelvén és ké-
pezvén, a' józan polgári szabadságra képessé tenni. Czélja 
tehát kettős : állami és egyházi, politikai és vallásos ; tud-
nillik, az egyház' keblében megőrzött, és általa képviselt 
örök igazságok által az államot föntartani, boldogítani, és 
a' polgári jogok' igénybevételével az egyház' érdekét és 
gyarapodását minden irányban előmozdítani. Volt is mű-
ködésének eredménye, tagjai 6000-ig szaporodtak már, 
midőn dec. 26-kán a' belügyministeriumtól az egylet' kö-
zépponti kormányához azon rendelet érkezik, melly szerint 
az minden politikai hatással fölhagyva, tisztán egyházi 
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téren maradjon. Ennyi is elég. A' ministeriuninak ezért is 
köszönetet szavazhatunk. Mialatt ez egylet e' rendelvény' 
következtében törvényeiből középponti kormánya által min-
den politikára vonatkozó czikket kitörülve, folytatni fogja 
az egyházra nézve fölötte üdves munkálkodását, addig a' 
brünni, prágai kath. egyletek mind számra, mind erélyre 
nézve növekedvén, roppant hódításokat tesznek. Ha az os-
tromállapot megsí-ünendik, minden eddig szétszórt erőt 
és hatást egyetlen lángcsomóba kötve, százszorozott buz-
galommal fejtendjük ki munkásságunkat azon irányban, 
mellyet a' most is tanácskozmányban egyesült salzburgi 
herczeg-primás-, graczi, brünni, laibachi főpapok-, 's a' 
birodalom' tábori püspökéből álló választmány, hová or-
szágunk' primása-, mint egyik kiliinő tagjának megjele-
nése is óhajtva váratik, nekünk kijelölni fog. Ekkor hasz-
talan üti föl fejét, mint mult hónapban is Griiczben, az Is-
ten káromló, a' forradalmat vallásának kürtölő, deutsch-
katholicismus ; jöjjön bár ezerszer nemcsak Graczben, mint 
eddig, de akárhol is napfényre az ,Urkristcnthum' czimü, 
a' Megváltó és bold, szűz anya ellen epét tajtékzó, minden 
ker. érzületet föllazító hírlap, a nép' egészséges szivében 
viszhangra nem találva, eredménytelenül fog elveszni, ha -
bár a' kereszténység' nevében kormányilag sem tiltatnék 
be. Mig lelkünkben az ekképen kifejtett munkásság után 
felvirágzandó jövőnek arany korán merengenénk , az egy-
háznak előttünk lebegő magasztos alakját mintegy ködfá-
tyolba takarta azon kormányi rendelet, melly a' forradalmi 
időkben az őrjöngő nép által annyira üldöztetett és tulaj-
don lakából kiűzött ligorianusok' visszajövetelének min-
den reményét ketté vágja, templomukat az itteni szláv 
ajkú községnek adván át. Hasonlókép megrezzentünk a' 
birodalom' kath. egyháza feletti merengésünk közt, midőn 
Prága városának kath. főbirájától azt hallók véleményez-
tetni, hogy Sz.-Bertalan' temploma a' protestánsoknak 
adassék át A' templom, akár tartassék benne isteni szol-
gálat akár nem, a' katholikusok' tulajdona lenni meg nem 
szűnt, vele tehát a' törvények' értelménél fogva is, melly 
minden egyházat alapitványai- és vagyonának oltalmáról 
biztosit, senkinek rendelkeznie nem szabad. Reményijük, 
hogy az erélyes tiltakozás és a' ministerium' igazságsze-
retete által, a' véleményezőnek szerencsétlen terve füstbe 
menend, 's a' katholikusok e' tulajdona is, miként nem rég 
a' papnövelde sértetlen maradand. Szabadnak kell lenni az 
egyháznak minden tekintetben, 's a' családi, társadalmi és 
vallásos újjászületés' távozni kényszerült angyala csattogó 
szárnyakon visszaszáll közénk. De ép ez a' botránykő az 
„Insbrut ker Zeitung' szemében ; ép ez az, a ' mitől annyira 
borzad, mérgesen vitatván : ,hogy az egyház' szabadsága, 
az állam' néger-rabszolgasága; hogy az egyház' szabad-
lélekzése, az állam' halál vonaglása.'E' félelem rí ki minden 
lapjából, mellyet az egyház elleni rágalmak és gyanúsítá-
sok' felhőszakadásai közt, másokba is önteni törekszik. 
Mi ugyan idétlen fecsegéseit figyelemre sem méltatnék, ha 
azokat nem Tyrolban, a' szűztiszta katliolicÍ3mus' országá-
ban, viszhangoztatná. Mig ez Tyrolban történik, addig 
Prágában Kossuth, protestáns tiszteletes, lapja- és szava-
lataival zavarta föl a' mármár csillapuló kedélyhullá-
mokat, 's az ,unitis viribus' birodalmi elvnek ellenére val-
lásos, nyelvbeli és nemzetiségi szakadáson dolgozott. Lap-
jának betiltása végett vetett az izgatásnak, és pedig he-
lyesen, mert a' lapok több helyütt huszita mozgalmi me-
rényekről tudósitanak. Mi is mozgalmat, mi is sürgést 
óhajtunk, de a' boldogító, megnyugtató hittől áthatott 
szivek' belső mozgalmát a' megszentelődés és megigazulás 
után. Ezen belső mozgalom által eszközlendő vallásos át-

alakulás' minélelőbbi megvalósításán a' fővárosunkból ki-
űzött , 's missiókra oszlott ligorianusok apostoli buzga-
lommal munkálnak, 's fáradalmaikat Csehország' városai-
ban fényes siker koszorúzza. Hiszszük, hogy korunk' rot-
hadó sebeit, erkölcsi mély sülyedését, a' megváltást sza-
kadatlanul folytató egyház egy részint a' missiók által 
orvoslandja; róla mondja Göthe: hogy karjain az embe-
riség többször felüdült. Ürvendetesb hirrel alig zárhatom 
soraimat, mint azzal, hogy Hurter , ha csak rendkívüli kö-
rülmények nem akadályozandják, II. Ferdinand- és korá-
nak rajzát, mellyen már több éven át dolgozik, nem soká-
ra sajtó alá bocsátandja. Isten' áldása mindnyájunkon! 

DC 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyar l ion . 
(Rendelet.) A' ,Magyar hírlap' hivatalos részében, kö-

vetkező, több pontjaiban rendkívül fontos rendeletet olva-
sunk : Magyarkoronaország összes katonai kerületi p a -
rancsnokságaihoz. Azon szándéktól vezéreltetve, hogy azon 
szomorú állapot, mellybe a' protestáns egyház Magyaror-
szágban a' hivatali hatalommal előjáróinak néhányai által 
pártczélokra történt visszaélése 's a' népnek fölkelésrei 
csábittatása által ejtetett, megjavittassék, 's az e' vallásbeli 
községeknek az alkotmány biztosította jogaik' gyakorlata 
még az ostromállapot tartása alatt i s , az ez által kijelölt 
föltételek mellett lehetségessé tétessék, a' teljhatalmú csá-
szári biztossali értekezés után a' polgári ügyekre nézve a' 
következő ideiglenes rendelkezéseket vélem szükségeseknek: 

1-ször : A'felügyelőnek és a' kerületi felügyelőknek 
az ágostai hitvallású protestánsoknál, valamint a' gondno-
koknak a' helvét vallású protestánsoknál működésük ezen-
nel megszüntetettnek tekintendő. 

2-szor : Miután a' választások' megtartása a' super-
intendensek' megürült állomásaikra, mellyek különben a' 
községek' szabad választása által lennének betöltendők, a' 
kivételi állapot ideje alatt ép ugy, mint más választások, 
meg nem engedhető, másrészről pedig embereknek kell ta-
láltatniok, kiknek segítségével a' protestáns papság, és a' 
nép a' törvény utján megtartassák, 's ezen egyházi közsé-
geknek további süllyedése elkerültessék, ennélfogva a' su-
perintendensek' megürült állomásaikra bizalomra méltó 
jellemteljes férfiakat fogok meghívni, kik püspökségi ad-
ministratorok' neve alatt, az egyes megyék' meghívandó es-
peresseivel 's néhány a' világi rendből veendő bizalmas 
férfiakkal egyetemben ideiglenesen az egyházi kormányt 
viendik. 

3-szor : A' püspökök vagy az administratorok a' ki-
vételi állapot' tartása alatt a' volt kerületi felügyelők és 
gondnokok' müköreiket is ellátandják, 's e' minőségben 
óhajtásaikat és javallataikat a' es. kir. kerületi parancs-
nokságok utján felsőbb tudomásra juttatandják. •— Hogy 
pedig az egyházi és tanodai alapítványok nyilvánságban 
tartása, mellyek felett eddig az egyetemes és kerületi gyű-
lések rendelkeztek, lehetségessé tétessék, ennél fogva a' su-
perintendensek vagy ezek' helyében az administratorok az 
esperesekkel és világi bizalomférfiakkal C2. §) tartott kö-
zös tanácskozás után, véleményeiket ezen alapítványok' 
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jövőbeni kezelése felett a' es. kir. kat. kerületi parancs-
nokságok utján beküldendik. 

4-szer : Ezen tanácskozásokhoz, mellyek a' kerületi 
gyűlések helyébe lépnek , a' kivételi állapot tartása alatt 
egy a' cs. kir. kat. kerületi parancsnokságtól kikérendő 
kormánybiztos jelenléte megkívántatik. Igy a' protestáns 
községek' helybeli gyűléseik is csak egy az illető cs. kir. 
kat. kerületi parancsnokság által kiküldendő kormánybiztos 
jelenlétében tartathatnak meg. 

5-ször: Miután a' protestáns papoknak pénzforrásaik 
többnyire szűken vannak kimerve, 's ezen ideiglenes egy-
házi elöljáróknak háborítlanul kell fontos hivatásuk' javá-
ra tevékenységben tartatniok, ennélfogva számukra műkö-
désűk idejére az állodalmi kincstárból fogom javadalmu-
kat kieszközölni. 

6-szor: Az újonnan kinevezendő administratorok mü-
körükbe azonnal bevezetendők, 's annak gyakorlatában 
minden polgári és katonai hatóságok által erélyesen támo-
gatandók. — Működésűk' kezdetével a'volt kerületi super-
intendenseké, kiknek körében egy administrator kinevezése 
történik, azonnal végét éri. 

7-szer : Az ekként hivatalaiktól fölmentett superin-
tendensek, a' politikai viseletök iránt elrendelendő további 
tárgyalás' fentartása mellett, mint lelkészek, e' minőségben, 
megtartják előbbi mükörüket. 

8-szor: A' superintendensek' eddigi négy kerületei-
nek czélszeröbb felosztása, tekintettel az országnak most 
fennálló katonai igazgatási felosztására, 's az ideiglenes 
administratorok' lakhelyeinek meghatározása az első és lcg-
sürgetősb tanácskozmány' tárgya. A' superintendensek és 
administratorok a' kormány részéről készséges akaratot ta-
lálandnak ezen és mind azon javallataikra nézve, mellyek 
a' protestáns egyháznak szorosabb csatlakozására az ál-
lodalomhoz, 's állapota javítására intézvék. 

9-szcr: Ezen elvekhez képest , mellyek a' kerületi 
főispánok utján a' superintendensekkel, felügyelőkkel és 
gondnokokkal, kiket illet, közlendők, ezennel a' következő 
administratorokat nevezem ki : a' dunántuli megürült ágos-
tai hitvallású superintendentiára W o h l m u t h L i p ó t 
rohonczi lelkészt Yasmegyében 's az ottani esperesség' 
esperesét. A' bányavárosi kerületre S z eb e r é n y i János 
helyébe, ki ezennel hivatalától fölmentetik, C h a l u p k a 
J á n o s , breznobányai lelkészt 's a' zólyomi esperesség' 
alcsperesét ; végre a' tiszai kerületre, P a k h superinten-
d e d helyébe, ki ezennel hivatalától fölmentetik, R e i s z 
S a m u nagy-rőczei lelkészt Gömörmegyében 's az ottani 
esperesség' volt esperesét. Ezen férfiaktól, kik kinevezte-
tésük iránt azonnal értesitendők 's hivataluk elfoglalására 
felszólitandók, belátásteljes, a' kormány jóakaratú czélza-
tait, valamint egyházi községeik vallási és erkölcsi jólétét 
buzgón előmozdító kötelességteljesitést várok, mi iránt ők 
a' kerületi parancsnok' kezeibe ünnepélyes esküt teendnek. 
Az erre nézve teendő rendelkezések iránt utólagos tudósí-
tást várok. Főhadiszállás Pes t , febr. 10. 1850. Magyar-
országi és erdélyi 3. hadt. főpar. I l a y n a u , t. sz. n. 

(ü szentsége' körlevele az olaszhoni püspökökhez. 
Folyt.) „Ceterum in his omnibus Vestrae, ac sacerdotum 
vobis auxiliantium curae eo inter alia spectabunt, ut fideles 
majorem horrorem concipiant illorum scelerum, quae cum 
aliorum scandalo patrantur.Nostis enim,quantum diversis in 

locis exereverit eorum numerus, qui sanctos caelites, vei 
ipsum quoque sacrosanctum Dei nomen palam blasphema-
ro audent, aut in concubinatu vívere dignoscuntur cum 
incestu interdum conjuncto, aut testis diebus servilia opera 
apertis etiam officinis exercent, aut Ecclesiae praecepta 
de jejuniis ciborumque delectu pluribus quoque adstanti-
bus contemnunt, aut alia diversa erimina simili modo 
committere non erubescunt. Meminerit igitur, Yobis in-
stantibus, fidelis populus, et serio consideret magnam 
peccatorum hujusmodi gravitatem, et severissimas poe-
nas, quibus illorum auctores plectendi erunt tum pro reatu 
cujusque eriminis proprio, tum pro spirituali periculo, in 
quod fratres suos pravi sui exempli contagione induxerunt. 
Scriptum est enim : ,Vae mundo a scandalis. . . Vae ho-
mini illi per quem scandalum venit."*) 

„Inter diversa insidiarum genera, quibus vaferrimi 
Ecclesiae, humanaeque societatis inimici populos seducere 
annituntur, illud certe in praecipuis est, quod nefariis 
consiliis suis jamdiu paratum in novae artis librariae pra-
vo usu invenerunt. Itaque in eo toti sunt, ut impios libel-
los, et ephemerides ac pagellas mendacii, calumniarum, et 
seductionis plenas edere in vulgus, ac multiplicare quo-
tidie non intermittant. Immo et praesidio usi Societatum 
Biblicarum, quae a Sancta hac Sedc jamdudum damnatae 
sun t , * 3 ) Sacra etiam Biblia praeter Ecclesiae regulás*3) 
in vulgarem linguam translata, atque adeo corrupta et in 
pravum sensum infando ausu detorta diffundere, illorum-
que lectionem sub Religionis obtentu fideli plebi com-
mendarc non verentur. Hinc pro sapientia Vestra optime 
intelligitis, Venerabiles Fratres , quanta Vobis vigilantia 
et sollicitudine adlaborandum sít, ut fideles oves a pesti-
fera illorum lectione prorsus abhorreant ; atque ut de divi-
nis nominatim Literis meminerint, neminem hominum id 
sibi arrogare posse , ut suae prudentiac innixus illas ad 
suos sensus contorquere praesumat contra eum sensum, 
quem tenuit, et tenet sancta Mater Ecclesia; cui quidem 
soli a Christo Domino mandatum est, ut fidei depositum 
custodiat , ac de vero divinorum Eloquiorum sensu, et 
interpretatione judicet* 4 ) ." 

„Ad ipsam vero pravorum librorum contagionem 
comprimendam perutile erit, Venerabiles Fratres , ut qui-
cunque penes vos sint insignis, sanaeque doctrinae viri, alia 
parva item molis scripta, a vobis scilicet antea probata, 
edant in aedificationem fidei ac salutarem populi instruc-
tionem. Ac vestrae hinc curae erit, ut eadem scripta, uti 
et alii incorruptae pariter doctrinae, probataeque utilitatis 
libri ab aliis conscripti, prout locorum ac personarum 
ratio suggesserit, inter fideles diffundantur." 

„Omnes autem, qui una vobiscum in defensionem 
fidei adlaborant, eo speciatim spectabunt, ut pietatem, 
venerationem, atque observantiam erga supremam hanc 

*) Matthaei XVIII, 7. 
* 2 ) Extant ea super re , praeter alia praecedent ia décréta , E n -

c y c l i c a e l itterae Gregorii XVI. datae postridie nonas maii 
MDCCCXLIV;quae incipiunt: ,Inter praecipuas machinat iones; '— 
cujus sanct iones Nos quoque inculcavimus in E n c y c . Ep. data 
9 . novemb. 1 8 4 6 . 

s 3 ) Vid. Reg . 4 ex iis, quae a Patribus in Cone. Trid. delect is c o n -
scriptae et a Pio IV. approbatae fuerunt in Const. ,Dominici g r e -
g i s ' 2 4 mart. 1 5 6 4 . , e t addit ionem eidem factam a Congr. Indicis , 
auctoritate Ben . XIV. 17 jun . 1 7 5 7 , ( q u a e omnia praemitti soient 
Indici libr. p r o h i b . ) 

• 4 ) Vid. Tridentin. sess . IV. in Decre t . de Editione et usu sacro -
rum Librorum. 
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Petri Sedem, qua vos, Venerabiles Fratres, tantopere ex-
cellitis, in vestroruni fidelium animis firment, tueantur, 
alteque defigant. Meminerint, scilicet fideles populi, vivere 
hie et praesidere in Successoribus suis Petrum Apostolo-
rum Principem * 5) , cujus dignitas in indigno etiam ejus hae-
rede non deficit*0). Meminerint, Christum Dominum posu-
isse in hac Petri cathedra inexpugnabile Ecclesiae suae 
fundamentum*7), et Petro ipsi claves dedisse regni Coe-
lorum * 8) , ac propterea orasse, ut non deficeret fides ejus, 
eidemque mandasse, ut confirmaret in ilia fratres * 9 ) ; ut 
proinde Petri successor Romanus pontifex in universum 
orbem teneat primatum, et v*rus Christi vicarius, totius-
que Ecclesiae caput , et omnium christianorum Pater et 
doctor existâtw 1 0)." 

,.In qua sane erga Romanum Pontificem populorum 
communione, et obedientia tuenda, brevis et compendiosa 
via est ad illos in catholicae veritatis professione conser-
vandos. Neque enim fieri potest, ut quis a catholica fide 
ulla unquam ex parte rebellet, nisi ct auctoritatem abjiciat 
Romanae Ecclesiae, in qua extat ejusdem fidei irreforma-
bile magisterium a divino Redemptore fundatum, et in qua 
propterea semper conservata fuit ea , quae est ab Aposto-
lis traditio. Ilinc non modo antiquis haereticis, sed etiam 
recentioribus Protestantibus, quorum ceteroquin tanta in 
reliquis suis placitis discordia est, illud commune semper 
fuit, ut auctoritatem impugnarent apostolicae Sedis, quam 
nullo prorsus tempore, nullaque arte, aut molimine, ne ad 
unum quidem ex suis erroribus tolerandum inducere potu-
erunt. Idcirco hodierni etiam Dei et humanae societatis 
hostes nihil inausum relinquunt, ut Italos populos a Nostro 
Sanctaeque ejusdem sedis obsequio divellant ; rati nimirum 
tum demum posse sibi contingere, ut l tal iam ipsam impie-
tate doctrinae suae, novorumque systematum peste conta-
minent." 

„Atque ad pravam liane doctrinam et systemata quod 
attinet, notum jam omnibus est, illos eo potissimum spec-
tare, ut libertatis, et aequalitatis nominibus abutentes, 
exitiosa Communismi et Socialismi commenta in vulgus 
insinuent. Constat autem, ipsis seu Communismi, seu 
Socialismi magistris , diversa licet via ac methodo agenti-
bus, illud demum commune esse propositum , ut operarios 
atque alios inferioris praesertim status homines suis de-
ceptos fallaeiis, et faustioris conditionis promissiono illusos 
continuis commotionibus exagitent, atque ad graviora pau-
latim facinora exerceant ; ut postmodum illorum opera uti 
possint ad superioris cujusque auctoritatis regimen op-
pugnandum, ad expilandas, diripiendas, vel invadendas 
Ecclesiae primum, ac deinde aliorum quorumeumque pro-
prietates, ad omnia tandem violanda divina humanaque 
jura, in divini cultus destructioncm, atque in subversionem 
totius ordinis civilium societatum. In tanto autem Italiae 
discrimine Vestrum munus est , Venerabiles Fratres , o-
mnes pastoralis studii nervos intendere, ut fidelis popu-
lus agnoscat perversa hujusmodi placita et systhemata, si 
ab illis decipi se patiatur, in aeternam pariter ac tempo-
ralem ejus perniciem fore cessura." 

„Moneantur itaque fideles curae Vestrae concrediti, 
pertinere omnino ad naturam ipsam humanae societatis, ut 
omnes auctoritati obtemperare debeant legitime in illa 

• 5 ) Ex actis Ephesini Concili i , Act . III, et S . Petro Chrysologo Epist . 
Ad Eutychen . * a ) LEO M. Serm. in anniy . Assumpt . suae . 
• ' ) MATTH. XVI , 18. , s ) Ibid. v . 19. * 9 ) LUCAE, X X I I , 3 1 . 3 2 , 
f ' u ) Ex conci l io oecumenico Florent ino in Det . sen . Deer . 
Unionis . 

constitutae; nec quidquam commutari posse in praeceptis 
Domini, quae in Sacris Litteris ea super re annuntiata 
sunt; scriptum est enim : ,Subjecti estote omni humanae 
creaturae propter Deum sive regi, quasi praecellenti, sive 
ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum 
laudem vero bonorum; quia sic est voluntas Dei , ut be-
nefacientes obmutescere faciatis inprudentium hominum 
ignorantiam : quasi liberi, et non quasi velamen liabentes 
malitiae libertatem, sed sicut servi De i . ' * 1 1 ) Et rursus: 
,Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit : non 
e3t enim potestas nisi a Deo ; quae autem sunt , a Deo 
ordinatae sunt : itaque qui resistit potestati, Dei ordinati-
oni resistit : qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem 
acquirunt * 1 2 ) . ' 

„Sciant practerea, esse pariter naturalis, atque adeo 
incommutabilis conditionis humanarum rerum, ut inter eos 
etiam, qui in sublimiori auctoritate non sunt , alii tarnen 
aliis, sive ob diversas animi, aut corporis dotes, sive 
ob divitias et externa hujusmodi bona praevaleant, 
nec ullo libertatis , et aequalitatis obtentu fieri un-
quain posse, ut aliéna bona, vei jura invadere, aut quo-
modolibet violare licitum sit. Perspicua hoc quoque in 
genere, et passim inculcata extant in Sacris Litteris divina 
praeeepta, quibus nedum ab occupatione alienarum rerum. 
sed ab ipso ctiam ejus desiderio districte prohibemur*13)." 

„Sed meminerint insuper pauperes, et miseri quicun-
que homines, quantum ipsi debeant catholicae Religioni, in 
qua intemerata viget et palam praedicatur Christi doctrina: 
qui bénéficia in pauperes, vel miseros collata perinde ha -
beri a se declaravit, ac si facta sibi ipsi fuissent i i ' l i) ; a t-
que omnibus praenuntiatam voluit peculiarem rationem, 
quam in die Judicii habiturus est de iisdem misericordiae 
operibus, sive scilicet ad praemia aeternae vitae fidelibus 
tribuenda, qui illis vaeaverint ; sive ad illos, qui ea ne-
glexerint, aeterni ignis poena multandos *1 5) ." 

„Ex qua Christi Domini praenuntiatione, aliisque i l-
lius circa divitiarum usum , earumque pericula severis-
simis monitis*16), in Ecclesia catholica inviolate custodi-
tis, factum porro est, ut pauperes et miseri apud catlio-
licas gentes in longe mitiore, quam apud alias quaslibet, 
conditione versentur. Atque hi quidem in regionibus no-
stris uberiora adhuc subsidia obtinerent,nisi plura institu-
ta, quae majorum pietate comparata fuerant ad ipsorum 
levamen, extineta nuper repetitis publicarum rerum com-
motionibus, aut direpta fuissent. De reliquo pauperes 
nostri, Christo ipso docente, meminerint, non esse cur 
tristes sint de conditione sua : quandoquidem in pauper-
tate ipsa facilior eis parata via est ad obtinendam salu-
tem, dummodo scilicet suam indigentiam patienter susti-
neant, et non re tantu/n, sed spiritu pauperes sint. Ait 
enim : „Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est 
regnuin Caelorum*1 7) ." 

Sciat etiam fidelis populus universus, veteres reges 
ethnicarum gentium, aliosque in illis publicarum rerum 
praesides multo gravius frequentiusque abusos fuisse po-
testate sua ; atque hinc religioni nosfrae sanetissimae in 
aeeeptis referendum esse cognoscat, si principes christia-
norum teinporum, reformidantes, religione admonente, judi -

• " ) S. PETRI, Epist . I, c . II, 13 , seq . S. PAULI, Epist . ad 
Romanos , XIII, I , seq . " I 3 ) Exodi , X X , 15, 1 7 . — D e u t e r o n o -
mii 19 , 2 1 . *")Matthae i , XVIII, 15 ; X X V , 4 0 , 4 5 . * 1 5 ) MaU 
thaei, XXV, 3 4 , seq. * 1 6 ) Matthaei, XIX, 23 , seq. — Lucaa, 
VI, 4; XVIII, 22 , seq . — Epis t . , Jacobi V, 1, s eq . * 1 7 ) Mat-
thaei, Y, 3 . 
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cium durissimum, quod his, qui praesunt , fiet, et desti-
natum peceantibus supplicium sempiternum, in quod po-
tentes potenter tormenta patientur * 1 8 ) , justiori erga sub-
jectos populos et clementiori regimine utuntur ." 

„Agnoseant denique crediti vestris nostrisque curis 
fideles , veram perfectainque hominum libertatém et 
aequalitatem in christianae legis custodia positam esse; 
quandoquidom Deus Omnipotens, qui fecit pusillum et 
magnum, et cui aequaliter cura est de omnibus*1 9) , non 
subtrahet personam cujusquam> ! ! Î 0) , ac diem statuit in 
quo judicaturus est Orbem in aequitate * 2 1 ) , in suo Uni-
genito Christo Jesu, qui venturus est in gloria Patris sui 
cum Angelis suis, et tuncreddet unicuique secundum opera 
e j u s * 2 3 ) . " 

„Quod si fideles iidem paterna suorum pastorum 
monita, et commemorata superius christianae legis mandata 
despicientes, a supradictis hodiernarum machinationum 
promotoribus decipi se patiantur, et in perversa Socialismi 
et Communismi systliemata conspirare cum illis voluerint, 
sciant, serioque considèrent, thesaurizare se sibimetipsis 
apud Divinum Judicem thesauros vindictae in die irae ; 
nec quidquam interea ex conspiratione ilia temporalis in 
populum utilitatis, sed nova potius miseriarum et calami-
tatum incrementa obventura. Non enim datum hominibus 
est, novas stabilire societates et communiones naturali hu-
manarum rerum .conditioni adversantes; atque ideirco 
conspirationum hujusmodi, si per Italiam dilatarentur, non 
alius esse exitus posset, nisi ut liodierno publicarum re-
rum statu per mutuas civium contra cives aggressiones, 
usurpationes, caedes labefactato funditusque convulso, 
pauci tandem aliqui, multorum spoliis locupletati, sum-
mum in communi ruina dominatum arriperent." (Foly. 
köv.) 

Politikai Szemle. 
Februar' 6-án a' porosz király ő felsége az alkot-

mányra ünnepélyesen megesküdött. Az ezen alkalommal 
mondott beszédében ő fölsége kiemeli : miszerint az ország-
gyűlés előtt ezen alkalommal ollykép jelenik meg, mikép 
soha az előtt, sem ezután. 0 megjelenik mindenekelőtt nem 
mint legfelsőbb tanácsosainak felelőssége által fedezett föl-
ség, hanem mint becsület' férfia, ki szavát kivánja adni, 
egy igent akar mondani. Köszönetet mond az egybegyűlt 
férfiaknak, kik a' trónt megmentették, 's a' haza' hálájára 
méltókká tevék magokat. Fölkéri közremunkálásukat kü-
lönösen azok ellenében , kik az ezen alkotmánynyal nyúj-
tott szabadsággal visszaélnének az Istentől rendelt felső-
ség ellen ; kell , hogy az alattvalói hűségben, a' királyság 
és trón iránti tiszteletben, melly trón a' hadsereg' győze-
delmein nyugszik, a' törvények' megtartásában, a' hódolati 
eskü' lelkismeretes teljesítésében, szóval a' király iránti hű-
ség- és engedelmességben és az alkotmány' pontos megtar-
tásában minden erők központosuljanak. Az alkotmány' 
életének főfeltétele, hogy ő felségének ezen u j törvénynyel 
a' kormányzás lehetséges legyen, — m e r t P o r o s z o r -
s z á g b a n a ' k i r á l y n a k k e l l k o r m á n y o z n i , n e m 
a z é r t , m i n t h a e b b e n ő f e l s é g e t e t s z é s é t t a -
l á l n á , I s t e n t u d j a e z t , n e m ; h a n e m m i v e l 
e z a z I s t e n ' r e n d e , 's é p e n a z é r t a k a r m a g a 

*18) Sapientiae, Vf, 6, 7. *10) Sapientiae, VI, 8. *2 0) Ibidem. 
* " ) Actorum, XVII, 31. * " ) Mathaei, XVI, 27. 

k o r m á n y o z n i . — Ű felsége továbbá megújí t ja , ismé-
teli és megerősíti azon fogadását, mellyet ő Isten és embe-
rek előtt a'königsbergi hódolat' alkalmával te t t ; megújítja, 
ismételi és megerősíti ünnepélyesen azon szent fogadását, 
melly szerint ő és egész háza Istent szolgálni kívánják. 
Ezen fogadás áll minden mások fölött, és minden egyebe-
ket magában foglal. Végre Isten és emberek előtt fogadja, 
hogy az alkotmányt erősen és megszeghetlenül megtartani, 
és azzal és a' törvényekkel öszhangzásban kiván kormá-
nyozni. — A' király ő felségének ezen beszédét a' bécsi 
,Reichszeitung' kissé meglepő észrevételekkel kiséri. E' 
lap minden alkotmányban transactiot lát a' szabad nép és 
a' szabad király között. Reményét fejezi k i , hogy a' tör-
vényes kormányzást a' király saját részéről sem teendi le-
hetetlenné. Idegenkedése a' f ö l ü l r ő l j ö v ő r e v o l u -
t i o k t ó l épen olly mély, mint az alulról fölkerekedő l e i k -
i s m e r e t l e n forradalmak iránti gyűlölete. Azon kifeje-
zésben, hogy a' király és háza az Urnák szolgálni kíván-
nak , nagyobb határozottságot kívánt volna. Ha bár a' 
I8 -d ik századi gondolkodó főket tanaik' területére nem 
követheti is, mégis elismeri, miszerint Voltaire'legnagyobb 
diadala abban áll, hogy a' kormányzók- és kormányzottak-
nak bebizonyitá, miszerint mindkettejek' föladata, köteles-
ségeiket az é s z ' t ö r v é n y e s z er i n t*) betölteni, és I s -
ten' nevét az ügyek' menetébe bele nem zavarni. — Ezek azon 
demokratico-constitutionalis elvek, mellyeket a' ,Reichs-
zeitung' képvisel. Legyen ! Nekünk azon egyetlen észrevé-
telünk van csak, engedjék kimondanunk, hogy azok nem 
k e r e s z t é n y i e k . Üdvezeljük a' porosz király ő felsé-
gét. A' világi hatalom Istentől van és nem a' néptől. Ez az 
Isten' rende ; a' ki ezt minden következményeiben el nem 
ismeri , az öntudatlanul is a' vörös köztársaság felé 
hajózik. 

Különös, Parisban a' kormány' rendeletére a' február-
ban felállított szabadsági f ák , mellyekből egyesek szépen 
gyökeret vertek és kihajtottak, most kiirtatnak, és tűzi 
fául a' szegényeknek ajándékoztatnak. Minden értelmesek 
átlátják, hogy Európában a' jelen hitbeli és erkölcsi rom-
lottság mellett a' tágasabb politikai szabadság, vagyis a' 
híres 1848-diki nyeremények társadalmi veszély. Legyünk 
előbb ajtatos keresztény hivők, azután lehetünk csak és va -
gyunk szabadok ! — A' görög kérdésbeni közbenjárást a' 
franczia kormány vállalta magára. 

A' franczia törvényhozó gyűlés az oktatási törvény' 
részletes megvitatását február 4-kén kezdette meg. Az in-
dítványba hozott számos módosítási projectumok' félreve-
tésével a' négy első czikk február 7-én elfogadtatott. 

*) Ez aztán határozottabb beszédmód a' porosz király ö felsége-
énéi, ki ünnepélyesen fogadja, hogy ő és háza az Urat kívánják 
szolgálni ! ! Valljon mellyik az az észtörvény, mellyhez, kell, 
hogy kötelességeiket szabják a' kormányzók és a ' kormányzot-
tak ? Amaz a' communismus- és socialismusé ? Struve, Hein-
zen, Cabet, Proudhon, Fourier, vagy Leroux Péteré ? Az oro-
szok' absolutismusa , yagy a' franczia köztársaság' átalános 
szavazati elve ? A' római consultaé vagy a' döntő szavazattal 
biró néptöbbség-fölségé ? . . . Ki lesz az ész' törvényére appel-
láló mindezen rendszerek' birája és megitélője ? Ismét az ész-
törvény? Tehát ie a' tekintélyekkel? Tu auctoritates con-
temnis , ratione pugnas ? Ah ! csak erre hivatkozzatok , 
majd ki fog az okoskodni benneteket . . . Jobban tenné a' 
,Reichs-Zeitung', ha Voltaire helyett, Krisztushoz fordulna, 's az 
észtörvény helyett ennek kinyilatkoztatott tanaiból merítené a' 
kormányzók és a' kormányzottak' kötelességeit . . . 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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A' nm. zágrábi püspök' nagyböjti k ö r l e v e l e . 

(Folyt.) 

Quodsi jani de mediis quaeratur sublimem hunc 
scopum assequendi, in genere non aliud possum indi-
care, quam quod innumeris propemodum vicibus , et 
antehac Vobis commendaveram, Venerabiles Fratres, 
Filii dilectissimi ; quippe íidele, zelosum, atque adeo 
fatigari nescium sanctae vocationis Vestrae implemen-
tum. Nimirum etsi non omnia, hoc etiam in genere, 
a nobis dependeant sacerdotibus : tarnen et hodieduin 
tanta inest vis Ordini nostro, ut is adspirante divina 
gratia, paene incredibilia possit operari, si modo insi-
gni scientiae sanctorum et intemeratae vitae exemplo 
ilium jungat religionis zelum, qui nil nisi caeleste sa-
p ia t , nil nisi Dei glóriám et salutem sitiat animarum. 
Est id fundatum in promissione divina, inque ipsa rei 
natura, sed etiam multifaria experientia coníirmatum. 
Quippe et hodiedum eae fidelium Communitates, quae 
praeclarum et zelo domus Dei exaestuantem nactae 
sunt animarum curatorem, ab aliis se passim distin-
gvunt religionis sensu et probitate morum, licet in 
medio sint positae malignitatum omnis generis. Sed 
integrae etiam provinciáé , quarum Clerus scientia, 
virtute et spiritu eminet, adhucdum inundanti isti cor-
ruptelae pergunt resistere. Ilaec sunt arma illa, quae 
primis Ecclesiae saeculis admirabiliter vicerunt p e r -
versitatem mundi ; iisdem nunc etiam victoriose de-
pugnatur adversus spirituales nequitias tenebrarum 
harum; et sicut verbum Dei alligari non potest, sic 
nec potest vis ejus ullis intercipi seu machinationibus 
hominum, seu abundantia iniquitatis. 

Hoc inquam, si de remediis in genere sermo sit, 
tamquam certissimum, efficacissimumque vobis com-
mendare possumus, Fratres, Filiique dilectissimi. Si 
tarnen specialia magis deposcitis : aliqua Vobis per 
snmmos quodammodo apices designabimus ; quae qui-

I. Félév. 

dem opinione Nostra, et temporis nostri respondeant 
adjunctis atque indigentiis, et divino adspirante nu-
mine, non possint non salutares fructus operari. 

Imprimis in Vestris ad concionem sermonibusi 
in Confessionali, in institutione privata, omni deniqu-
occasione eo praecipue elaborare debetis Fratres , Fi, 
liique dilectissimi, ut homines de veritate, divina aue 
thoritate, sublimitate, utilitate insuper, imo summ-
ád omnigenam prosperitatem nostram necessitate reli-
gionis christiano-catholicae convincantur. Itaque moa 
t iva, quibus haec persvasio nititur, quo fieri potes-
frequentius, omnique cum soliditate, cumque argu-
mentorum, auditorum captui accommodorum selectu 
adducenda; dubia, <iuae suboriri possunt, dissipanda; 
objectiones unde unde promanantes refellendae sunt; 
denique nihil, quod horsum conducere possit, est negli-
gendum. Quod, si jugiter, omnique cum diligentia, débi-
ta item cum praeparatione, et vera spiritus unctione 
factum fuerit : dubium non est , quin fides religiosa 
majora in dies captura sit incrementa , et theoretica 
ista non minus , ac practica incredulitas reprimenda, 
debellanda. Patet, exhinc, quanta sint dictionum, quas 
dogmaticas vocamus, nécessitas. Moralitas et sancti-
monia vitae ultimum utique constituunt scopum omnis 
institutionis religiosae; sed haec vivae de dogmatibus 
persvasioni innititur, imo ex hac quodammodo sponte 
profluit : eo itaque praecipue enitendum est , ut haec 
mentes occupet hominum, et penetret corda, indubium 
uberemque moralitatis fructum operatura. Applicatio 
ad mores in dictionibus sacris ordinarie corrollarium 
tantum esse debet propositorum demonstratorumque 
dogmatum ; quae propterea etiam a magistris homile-
tices nomine digressionum moralium compellatur. Nec 
unquam magnum aliquem producent effectum quam-
cumque fervidae sacrorum Oratorum contra peccatain 
genere, aut etiam in specie declamationes, si eae in 
mentes, cordaque cadant hominum fide destituta. Se-
men, ut docuit Salvator noster amantissimus, germi-
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nare, et ferre fructuiii non potest, nisi cadat in terrain 
bonam : bona autem recipiendo virtutis semini terra 
non est, nisi anima, firma vivaque fide animata. 

Porro cum tristis doceat experient ia , homines 
perditos in dies magis inundare mundum omnis gene-
ris libris, scriptisque, ad succutiendam revelatarn fidem 
directis, nec esse prope jam aliquod genus disciplinae, 
quo non abutantur in impium liunc finem religionis 
inimici ; cum praeterea nullibi fere desint malevoli, 
qui et privatis discursibus suis, et publicis quandoque 
sermonibus religiosam in populo fidem succutere ten-
d u n t , et ineredibilis paene quandoque eorum hac in 
parte appareat audacia et vafr i t ia : Curator animarum 
indefessus esse debet in fidelibus su i s , a morsibus lu-
porum idgenus praemuniendis, sanandisque, si quae 
illis j am inflicta compererit, vulneribus. Omni oeca-
sione, et publice et privatim dehortari debet suae fidei 
creditos a perniciosoruin libroruni ac folioruin lectio-
ne, iisque et consilio, et quoad saltern licet, opera sua 
assistere, ut loco talium, aliorum potius se impendant 
lectioni, ex quibus nimirum incrementa capere possint 
religiosae suae fidei, virtutum i t em, et tranquillitatis 
animae suae. Debet item attentos reddere, eos cum-
primis ex fidelibus suis, quos in proximiore perver-
sionis periculo constitui observaverit, ne omni credant. 
spiritui, sed prius dispiciant, num tales ex Deo sint V 
ex Deo autem esse non posse declaret, qui iis adime-
re nituntur id, quod summum est, atque adeo unicum 
et temporaneae et aeternae felicitatis fundamentum, 
fidem videlicet et innocentiam vitae. 

His pa r i s , aut fortasse majoris etiam momenti 
est indefessa circa religiosam pubis succrescentis edu-
cationem sollicitudo. Non pauci proborumprudentiuin-
que virorum existimant, adultiorem aetatem hominum 
in Europa vix amplius ad earn semitam plene reduci 
posse, quae tendat ad vitam pie, tranquille et beate de-
gendam, sed omnein eo esse curam impendendam, ut 
per aptam juventutis educationem paretur populusno-
vus, Deo placiturus, id est, genus humánum hoc pacto 
funditus quodammodo restauretur. E t certo assevera-
tioni huic, mea etiam opinione, multuin inest verita-
tis. Quidquid caeterum hac de re videatur , id indu-
bium est : nullo unquam tempore magis fuisse exopta-
bile, magisque liecessarium, ut juventutis religiosae, et 
adeuratae educationi prospiciatur, quam hoc recte tem-
pore Nostro, quo parte ab una tantopere necessaria est 
melioris succrescentiae assecuratio, parte vero ab alte-
ra quivis agnoscere debet, earn, quam deploramus prin-
cipiorum, morumque corruptelain ingenti mensura in 
ipsam etiam penetrasse juventutem. Propriis quippe 
usurpamus oculis, quam frigide passim per juventutem 
tractentur e a , quae ad divinum cultum, pietatisque 
christianae exercitiuin pert inent? quam remisse et per-
functorie per earn frequententur Sacramenta Poeniten-

tiae et Eucharistiae? Quomodo Iaxata sint relate ad scho-
lasticam quoque disciplinant f raena? An igitur miruin 
videri possit, magnam juventutis partem superbia tumi-
dam, quamvis paene dedignari authoritatem, detrectare 
obedientiam, ac in omne ruere Iicentiae et dissolutio-
nis genus ? An non inaudituin nuper admodum super-
viximus spectaculum, ut in maxiinis plane metropolibus, 
stúdiósa juventus dominium, rerumque publicarum si-
bi arrogaret arbitrium ; nec erubescerent urbes inte-
grae , leges recipere ab iis , qui primum discere debe-
bant, ut, accedente experientia, utilem aliquando pos-
sint patriae suae operam navare? Nil inquam niirum 
accidere talia, si inodernae educationis part im negle-
ctum, partim perversas rationes attentius considere-
mus. Certe vel iis adhuc, quibus nos juventutem 110-
stram egimus, temporibus, dispar longe cum pube 
scholastica agendi ratio obtinuit , quam obtineat de 
praesenti. Sed alia etiam domi juvenibus suppetebant vir-
tutum exempla. In multis civium, ruricolarumque domi-
bus preces quotidianae passim in communi persolve-
bantur; procul ab eis fuit omnis inipietas, procul pro-
terva ista Dei ac Ecclesiae praeceptorum praevaricatio; 
procul infelix mentes, cordaque juventutis depopulans 
scandalorum abundantia. E quibus patescit, nil certius 
ad incumbentem nobis obligationem per t inere , quam 
catecheticain prolium institutionem, tum vero educati-
onem ejus in scholis, omni complecti sollicitudine no-
stra, nec ullis hac in parte parcere fat igi is , ulli con-
tentioni. Pate t una summa certe laude dignum esse 
zelum illorum sacrorum Curionum, qui per possessio-
n s , pagosque filiales, probatae moralitatis, beneque in 
doctrina Christiana instructas utriusque sexus perso-
lias ad colligendam in privatis domibus juventutem, 
instituendasque illic correpetitiones catecheticas soient 
deligcre. Pari ter oinnem Jaudem merentur illi anima-
rum curatores , qui localium scholarum defectum eo 
sarcire adnituntur, quod juventutem ad proprias pa-
rochiales aedes convocent, ibique earn tum in doctri-
nae salutaris principiis, tum in aliis etiam utilibus co-
gnitionibus, uti lectione, scriptione, primis arithmeti-
cae et oeconomiae ruralis dement is instituant. Hac 
certe occupatione nihil vel cogitari potest seu statui 
ecclesiastico convenientius , seu utrique reipublicae 
fructuosius. Nec juvat obvertere institutionem, educa-
tionemque in scholis, optatuin elfectum haud posse 
producere propterea , quod bonae , quas juventus in 
schola accipit impressiones, per mala domestica exem-
pla enerventur. Recte enim ideo solertius sunt parvuli 
in scholis instituendi, ut malis idgenus, quae, domi vi-
dent, exemplis possint resistere. E t ipsa omnino ex-
perientia docet, bene in scholis institutas proles saepe 
non tantum manere immunes a contagione domesticae 
corruptelae, sed non raro in adultiores quoque perso-
nas, ipsos adeo parentes suos salutarem exercere in-
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íluxum ; ut omnino tales quandoque scholares Mis-
sionariorum quodammodo obeant vices, niagnoque hac 
in parte zelosis Curatorum animabus subserviant so-. _» 
latio. 

Praeter haec, quae ego in ordine ad restabilien-
dam religiosam fidem praecipui momenti esse existi-
mo, attentum esse oportet Curatorem animaruin ad ea 
praesertim vitia, quae pro locorum, temporumque ad-
junctis, prae ceteris invalescunt in peripheria, quam 
incolit, aut parochia sua. Certum enim est variis tem-
poribus, variisque in locis jam haec, j am illa vitia, 
tamquam infelicis alicujus consvetudinis vehiculo pro-
pagari ; quae nisi peculiari Parochi studio rep r iman-
tur, breve intra tempus enormem in moralitatem in-
ducunt stragem, et earn, de qua nobis sermo est, pra-
cticam incredulitatem vehementer adaugent. 

Tale in specie, relate ad pátriám quoque 110-
stram, est ista invalescens altiorum authoritatum vili-
pensio, contemptus legum et inobedientia, nec levis ad 
laedenda aliéna jura et proprietatem propensio. Certe 
inter tristia revolutionalium harum convulsionum con-
sectaria non postreinum locum tenet, quod ipse ruralis 
populus noster , tantopere antehac reverens superio-
ritatis suae, tamque conscientiose jura et proprietatem 
alienam respiciens, non exigua sui parte, ab indole 
majorum suorum et institutis desciscere incipiat, plu-
raque publicae inobedientiae et violentiarum per de-
cursum postremi biennii patratarum enata sint exein-
pla, quam antehac lapsu aliquot lustrorum. Sequelae 
hae sunt repentinae istius, et spuriae mentium illuini-
nationis, quae instar ignis l'atui tantopere praestrinxit 
hominum oculos, ut verain libertatem, fraternitatem-
que a falsa ilia atque perniciosa, quae non procul dis-
tat a turpissima Servitute et tyrannide, distingvere 
non possint. Nec uspiam desunt malevoli agitatores, 
qui falsos hos rudioris praesertim plebis conceptus va-
riis succolant artibus, et imbecillitate ejus in propria 
sua eommoda, fmesque, persaepe perniciosos, abutun-
tur Nostrum itaque est, Fratres Filiique dilectissimi, 
omni oportuna occasione, veros fidelibus nostris inge-
nerare conceptus libertatis, aequalitatis et fraternita-
tis ; exponere et inculcare obedientiae erga légitimas 
quasvis authoritates olficium, proprietatis omnis san-
ctimoniam, quamve divinis aeque ac humanis omnis 
temporis , ac omnium gentium legibus, ipsi naturali 
justit iae atque honestati adversum sit, aliéna laedere 
jura , et involare in ea, quae per alios legitime possi-
dentur. Claris insuper verbis, petitisque ex sacris li-
teris, ipsa etiam humana ratione argumentis demon-
strari debet hominibus et explanari : obedientiam su-
perioritati ac legibus debitam, princípium item pro-
prietatis, fundamentum constituere omnis humanae 
consociationis, nec sine his ullam, relate ad pauperi-
ores etiam hominum classes, dari posse securitatem 

et prosperitatem. Non dicat autem quisquam, haec non 
ad nostram ecclesiasticam, sed ad politicam sphaeram 
pertinere, nec proinde talibus se immiscere debere Cu-
ratorem animarum. Dum enim reverentiam erga su-
perioritatem, et obedientiam erga altiora jussa, leges-
que praedicamus, non agimus aliud, quam quod egit 
Pe t rus Apostolus dum dixi t : ,Subjecti estote omni 
humanae creaturae propter Deum : sive regi qua prae-
cellenti, sive ducibus tanquam ab eo missis ;' quodve 
egit Doctor gentium, dum scripsit ad Ilebraeos : ,Obe-
dite praepositis vestris, et subjacete eis item ad Ro-
manos : „Omnis anima potestatibus sublimioribus sub-
dita s i t : non enim est potestas nisi a Deo. ' Haec igi-
tur inculcando, divinas promulgamus leges, easque 
contra malevolas humani ingenii detorsiones, pro in-
cumbente nobis munere defendimus, vindicamus. Aliud 
foret, si sacerdos et orator sacer partem capere vellet 
in agitationibus temporis relate ad institutiones poli-
ticas, regiminum formas, alia hu jusmodi , quae utique 
semper abesse debent ab ins t i tu te , ubi cuncta ad ae-
ternam diriguntur hominum felicitatem , nec proinde. 
civiles aut politicae opiniones, alium penes ministros 
religionis subire possunt respectum, quam quatenus 
iinem ilium aeternum vel juvant et promovent , vei e 
contra remorantur et impediunt. 

Al te rum, quod his recentissimis temporibus, 
multum apud ruralem populum nostrum invalescere 
videtur vitium, est fuga laboris, et non parva ad se-
gnitiem propensio. Quippe non absque moerore ob-
servamus, in nonnullis partibus, pomilum ruralem in-
signe istud, suae a praestandis dominio terrestrali gra-
tuitis laboribus relevationis benelicium adeo non con-
vertere in propriae rei familiaris u t i l i ta tem, ut potius 
sua quoque tenuta negligentius colat , q u a m coluerit 
antehac. Res haec non modo in temporaneam patriae 
prosperitatem perniciosum exerere debet inlluxum ; 
sed ex morali quoque, ac religioso obtutu, non potest 
non pessimas producere sequelas. Nimirum otium jam 
suapte natura feracissima est mater peccatorum. Tum 
vero invalescens desidia arrodit l'acultates hominum, 
paupertatem inducit. et egestatem, ac sterilioribus cum-
primis annis, facile famem etiam et inediam potest 
provocare ; quae mala totidem itidem sunt immorali-
tatis fontes, imo maxima quandoque progignere soient 
llagitia. Haec itaque frequentius ob oculos ponere de-
betis fidelibus Fratres, Filiique dilectissimi, eaque, et 
sequelas eorum vividioribus depingere coloribus, ac 
aptis captui ipsorum succolare argumentis. Dicite in 
specie : otium Deo esse exosum, cum teste beato Job 
homo nascatur ad laborem. Dicite : ipsum magnum 
ilium gentium Apostolum labore manuum suaruin sibi 
agendae vitae procurasse subsidia, quemadmodum scri-
bit ad Thessalonicenses : ,Quoniam non inquieti fu i -
mus inter vos, neque gratis panem mandueavimus ab 
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aliquo, sed in labore et fatigatione die ac nocte opé-
rantes, ne quem Vestrum gravaremus. ' I t e m : „S iqu i s 
non vult operari, non manducet. 'Allegate etiam illud 
Ecclesiastis : ,Melior est, qui operatur, quam qui gloria-
tur, et eget pane.' Dicite porro : Vos non causa propriae 
utilitatis, aut dominiorum terrestralium loqui, sed sin-
cere ipsorum, fidelium quippe Vestroruin, et materia-
lia et spiritualia emolumenta promovendi studio : de-
siderare quippe, ut quo plura ipsis suppetant, et vitae 
honeste degendae , et prolium curatius educandarum, 
et christianae erga miseros et afflictos exercendae cha-
ritatis subsidia ; desiderare : ut orantes et laborantes, 
vi tam agant Deo placentem, et christiano-catholicae 
religionis praeceptis conformera. Denique dicite : se 
paruni gratos erga divinam benignitatem, quae hoc 
ipsis grande sane concessit beneficium, exhibituros, 
maleque collatae in se optimi Regis gratiae responsu-
ros, nisi omne temporis momentum, quod antehac in 
labore dominali erat exantlandum, in meliorandam 
propriara suam familiarem rem impenderint. Quae 
quidem desumptis etiam ab aliis nat ionibus, aut alte-
rius labii hominibus, imprimis compositarum ex Ger-
manis communitatum exemplis , egregie poterunt suc-
colari ; utpote qui unice industria et infatigabili so-
lertia sua, quodve favore legum sibi concesso pruden-
ter in propria uti sciant commoda, passim rem suam 
oeconomicam ad llorentem sciunt statum deducere. 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

G y ő r , febr. 11-én. *) Az ez évi farsang' végnapjai 
vajmi siralmasan tűntek föl Győr-, 's ennek főleg sziget-
közi vidékére. Febr. 7-én a' viznek fokonkinti növekedése 
már délután mindenkit feszült aggodalomban tartott. Sziv-
rázó volt esti 8 óra felé hallani Réfalu helység'harangjainak 
segélyért esdő bus kongását, de a' legjobb szándokkal sem 
lehete segítségükre a' szerencsétleneknek sietni, a' beállott 
éj, gátokat meghaladó víz, 's jég miatt. Győr bástyáira va-
la hallható a' szerencsétlenek' jajveszéklése 's a' szegény 
barmok' bőgése. — Febr. 8-án reggelre már Győr' külvá-
rosait, és Győr-Szigetet védő gátokat is a' rohanó vízár 
meghaladván, iszonyú zúgás közt boritá el azokat, miután 
már egész Szigetközt viz alá temette volna. A' szerencsét-
len menekültek részint az ugy nevezett Püspök várban, 
mellyet megyés püspök ő méltósága azonnal szívesen oda-
ajánlott , részint a' megye- és városháznál, 's más egye-
seknél a' belvárosban leltek menhelyet ; nincs ház, melly 
tömve nem lenne illy szerencsétlenekkel. A' megyei, váro-
si 's katonai hatóságok mindent elkövettek a' szegények' 

*) A' posták' 8 napi kimaradása miatt elkésett. Szerk. 

élete-, 's holmijok' megszabadítására ; a' belváros' alantabb 
fekvő részeit is a' vizártól csak az által sikerült eddig 
megmenteni, hogy az ezt védő gátok' emelésén és erősíté-
sén éjjel nappal dolgoznak, 's ebben, ugy szinte a' mentési 
munkálatokban is igen dicsérendő szorgalmat tanusit a' 
helybeli katonaság, főleg a' Gens d' armerie. A' lovas ka-
tonaság, ugy szinte egy fölfelé kisért, de útját nem foly-
tathatott 7—800 főből álló volt honvédcsapat kénytele-
nült a' szomszéd falukra kivonulni. 

Ennyi nyomor, ennyi veszély közepette még sem hi-
ányzottak olly szívtelen hajósok és dercglések, kik a' pal-
lás ablakokból szabaditásért esengő szerencsétlenektől 5— 
10 p.frtot zsarolni képesek voltak, de ezen einbertelen-
ségnek a' helyben lévő Gensd'armerie' egyénei csak hamar 
véget vetettek, minden csolnak- 's hajóra egy-egy embert 
rendelvén, ki az efféle zsarlásokat meggátlandó, napszám-
ba kényszerité a' hajósokat dolgozni. A' kenyér 's egyéb 
élelmi szerek' árát is, az ezen szerencsétlenséget hasznuk-
ra fordítani akaró szívtelen üzérkedők azonnal szinte iszo-
nyú mód fölrugtatták ; egy, előttevaló nap még 25 garasra 
tartott kenyérért 5—6 frtot követeltek, de igen jeles, és 
erélyes térparancsnokunk, Lauschmann kapitány ur e' te-
kintetben is csak hamar vajmi üdvesen intézkedék. A' sze-
rencsétlen ide menekültek' élelmezéséről a' városi és megyei 
hatóságok, ugy szinte megyés püspökünk, 's minden egyéb 
tehetősbek' szives bőkezűségéből lön gondoskodva. A' pós-
ta fölfelé már 4 nap óta nem mehet, 's az alsó is csak na-
gyot kerülve, juthat hozzánk. Bajcs-, Bácsa-, 's egyébb szi-
getközi helységekre megyei főnökünk megkisérteté az el-
juthatást, mi sikerrel, még nem tudhatni, 's egyszersmind 
kenyeret is külde számukra. A' meddig csak lát a' szem 
Csalóköz felé, az mind egy tenger, a'fák' tetői csak mint bok-
rok tűnnek föl a' vizből. Mint hallani, több ember élet is 
esett már áldozatul, részint a' víz, részint a! bedüledező 
házak által, de hol? 's mennyi? még most nem tudhatni; 
ló, szarvas marha, 's egyéb házi állat csak igen kevés men-
tetett meg eddig, 's az is félfagyottan. Nincs szó, nincs 
ecset, melly a' nyomort elegendőleg rajzolni tudná ! — Ma 
megyei főnökünk ismét több ladikkal indul a' gőzhajóska-
pitány' kíséretében a' szigetközi szerencsétlen helységeket 
megtekinteni, kenyeret 's egyébb élelmi szereket vivén 
magával. Midőn jelen tudósításomat zárva útnak inditom, 
azon nyugtatóbb hírt veszszük, hogy a' viz már valamit 
apadni kezd, 's igy a' jó Isten talán több 's nagyobb ve-
szedelemtől most már megóv bennünket ! — Rend. lev. 

Francz iaország; . 
Azok után, miket e' lapnak hasábjai Montalembertről 

közlöttek, nem leend érdektelen, ha korunk' e' legnagyobb 
szónokát illetőleg, Sainte-Beuve-nek, a' franczia akadémia' 
egyik tagjának.a' C o n s t i t u t i onnel-ben megjelent czik-
két megemlítjük ; nem mintha szerzőnek nézeteit kivétel 
nélkül osztanók, hanem azon pártatlanság és méltá-
nyosság miatt, melly az egész czikken végig vonul. Szóla-
ni akarnék, ugy mond Sainte-Beuve, Montalembertről, a' 
szónokról, szem előtt tartva tehetségét, hogy őt jellemez-
hessem , és szónoklatának fővonalait megragadhassam. 
Nem szól itt pártjának embere, annál kevesbbé ellensége, 
hanem egy valaki, ki őt első nyilvános föllépte óta kíván-
csisággal és érdekkel, nem sokára reá bámulattal és tap-
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gaival kisérte. Annyi tehetségek ellenében, mellyek elszó-
ródnak és eltévednek, jól esik ollyanra akadni, mellyet a' 
nehézségek és akadályok csak növesztenek, melly szembe-
szököleg érik, és még a' legszebb reményeket is megha-
ladja. . . . Montalembert korán, majdnem mint if jú kez-
dett beszéde által tündökölni. Hosszú i f júsága, mellyet 
tizennyolcz év óta megszoktunk, még nincs befejezve ; 
1810-ben születve , éveinek még csak harminczkilencze-
dikét végezé be. Soha beszédesebb ifjúkor nem merült föl. 
Különös körülmény vezeté őt 1831-ben a' nyilvánosság' 
elébe. Lamennaisnek tanítványa , és a' l'Avenir-nek szer-
kesztője, fegyvereinek első hasznát az oktatás' szabadsá-
gának védelménél vette : 'a hogy e' jogot még inkább meg-
alapítaná , Coux és Lacordaire barátival ingyeniskolát 
nyitott. Az iskola csak két napig volt tá rva , a' rendőrségi 
biztos bezáratá, és a' tanárok a' jávitó rendhatóságnak 
adattak át. 'S ez épen kedvök szerint történt, mert az ügy 
ekkép a' nyilvánosság' terére került. Meghalálozván 
ugyanakkor Montalembert' atyja , az ifjú szónok Franczia-
ország' pairjévé lőn, 's a' pör a' Haute-cour elébe került. 
'S igy Mont. életének huszonegyedik évében mint vádlott 
jelent meg a' felső ház' sorompói előtt. Azonban, látva if-
júságát, nemes tartását, könnyüségét, és szavainak kerek-
dedségét, megfeledkezének mind a' birák, mind a' hallga-
tók, hogy vádlott áll előttük ; mindenki egy nagy szónoki 
tehetségnek első lövelléseit csudálta benne. Montalembert 
szinre egy csekély pénzösszeg' lefizetésére Ítéltetett. Beve-
zettetvén a' kamara' belsejébe, ennek Benjaminja lett. Itt 
hangoztatá ő teljes nyíltsággal azon szabadság' szenvedélyes 
hangjait, mellynek szeretete volt ifjúságának egyetlen vétke. 
Minden körülményekben oka volt elismerni, miként a' ka-
mara neki, mint Guizot mondá, a' beszédnek végtelen sza-
badságát adá. . . . Montalembert nagy eszmétől áthatva 
lépett ki a' sikra. Még majdnem mint gyermek mondá ki 
az egyetem ellen Hannibal' esküjét, bosszút és örök hábo-
rút esküdvén ellene. Ez volt tizennyolcz év alatt ismételt 
d e l en d a C h a r t h a g ó-ja. Az egyetem ellen kiáltott ő 
Voltaire szavaival : ecrasez l'infáme. Mert az egyetem ha-
lálos ellensége volt a' kereszténységnek, és növeldéje a' 
hitetlenségnek, mellyet ő kiirtani akart. Látván a' keresz-
tény katholika hitnek mind inkább növekedő vesztességét, 
elkeseredett, 's hogy a' bajon segítene, a' még egészséges 
részt a' betegtől elkülönözni kívánta. Egy kath. tábort 
rendezett, mellyből a' nemlegesek, kik csak ártanak és so-
ha nem használnak, kizárattak ! Itt szerző azon észrevé-
telt teszi, miszerint becsüli Mont. határozottságát, de ő po-
litikailag jobban teendett, ha engedékenyebb lett volna. (Mon-
talembert ezt 1848- és 1849-ben maga is ünnepélyesen be-
vallotta.) Azonban Mont. csak az 1844. gyűlésben, midőn a' 
másodrendű oktatás forogna szőnyegen, emelkedett azon 
magas állásra, mellyet mindeddig megtartott, t. i. hogy vezé-
re lenne a' katholikus pártnak, védője és bajnoka a' fran-
czia püspökségnek és papságnak. Szép szerep egy harmincz 
három éves férfiú' kezében, mellynek ő egész magasságban 
tudott megfelelni. 1843-ban Madera szigetébe utazott, 
hogy szelídebb éghajlatot találna gyengélkedő nejének 
számára, 's ott dolgozott sz. Bernát' történetén. Meghall-
ván azonban a' veszedelmes törvényjavaslatot, a' maderai 
sziklákról hónába egy röpiratot bocsájtott, mellyben a' ka-
tholikusoknak kötelességeit és teendőit eleven színekkel 
festé le. Vissza is jött Maderaból, hogy szavának sulyjá-
val támogatná az ügyet, utóbb ismét visszaköltözvén, hogy 
családi érdekeinek élne ; igy egyesitvén a'magán és nyilvá-
nos ember' kötelességeit. 'S ezen erkölcsi jellem igen 
emelé ifjúságának tekintélyét. . . Krakau bekebeleztctésc 

végett 1847-ben jan. 13-án mondott beszédét még jóval 
fölülhaladá az elnyomott schweizi katholikusok mellett 
I 8 4 ' - b a n tartott szónoklata. A' nagy események' közele-
dése, mellyeknek villanyos ereje lelkét előre á t jár ta , meg-
ragadja a' szónokot : nem szól ő többé Schweizról, nem a' 
kantonok' hatalmáról, nem Jurán tuli jezuitákról . . az a ' 
miről szól , mindnyájunkat illet. Egy legyőzött szól a' 
legyőzöttekhez , szól a' társadalmi rend' képviselőihez, 
melly Schweizban eltiportatott, és egész Európában a' bar-
bárok' u j betörése által veszélyeztetik. Sokat hallottunk 
már a' beszéd' hatalmáról, melly elragad, de soha ez in-
kább nem volt alkalmazható , mint jelen esetben ; elraga-
dóbb beszéd soha nem hangzott le ajkakról. A' felső ház 
bámulatának kitörésében mintegy méltóságáról feledkezett 
meg. Montalembert eme' remeklete volt a' felső háznak 
hattyúdala. — Megemlíti szerző M. a' köztársaság' ideje 
alatt mondott beszédeit i s , különösen megjegyezvén , mi-
ként a' nyelvnek nagyságát még a' leggyakorlatiabb tár-
gyaknál is olly jól tudja használni. A' romai ügyben M. 
a' nevezetes szavakat mondá, miként ,az anarchiának czél-
ja volt, nem a' királyokat megdönteni , hanem a' sza-
badságot. A' királyok visszafoglalták trónjaikat, de nem 
a' szabadság.£ Az emelvényen , folytatja Sainte-Beuve, 
M. sikert erőködés nélkül eszközöl. Taglejtései keve-
sek , de birja a' fő tényezőt, a' hangot , melly érczes, 
tiszta, és igen alkalmatos akár a' nemes, akár ironi-
cus értelem' kiemelésére; mint fia egy angol anyának, sza-
vának, minden édessége daczára, olly hangnyomatot tud 
adni, melly végtelen hatást kölcsönöz beszédének. Bocsá-
natot kérek, úgymond szerző, hogy e' színezetekkel annyit 
foglalkozom; de a' régiek is, mindenben, de különösen az 
ékesszólásban mesterek,nagy figyelemmel voltak ezekre, 's 
napjaink' egy nagy szónoka mondá : „Mindenki szellemét 
hangjában nyilvánítja." Azok, kiknek hangjuk nem képes 
a' legkisebb színezeteket is kifejezni, mint szónokok nem 
alkalmasak tartós benyomást előidézni. Mint író Monta-
lembert 1836-ban adá ki magyarországi sz. Erzsébet' tör-
ténetét ; költőileg gyönyörű legenda, mellynek adatait Né-
methonbani tartózkodása alatt gyüjté. Mickiewicz' lengyel 
zárandokjait francziára forditá. Azonban fő munkája, melly 
régóta készül, sz. Bernát' története leend, mellynek két el-
ső kötete a' nyomda alól kikerült már , de még nem nyil-
váníttatott. Látszik, hogy e' férfiú önmagával tisztában van. 

(Thiers beszéde. Folyt.) A' papság mondá : ti áten-
gedtek nekem ifjakat, kötelezitek őket egyházi ruhaviselé-
sére, és számuk nem haladhatja felől a' húszezret; de el-
lenben, ők nem léphetnek a' szabad művészetek és tudo-
mányok' pályáira, ti megtagadjátok tőlök a' baccalaurea-
tust. Itt feküdt az akadály. Oh ! ez nem lett volna akadály, 
ha mindnyájan áldorokká leendettek ; de máskép volt. So-
kan a' szabad művészetek és tudományok' pályáit akarták 
választani, 's nem tehették. Ez igaz volt , 's önök látják, 
hogy e' panaszok ugyan alaposak valának. A' kis papnövel-
dék leginkább a' szegények közül szedték ujonczaikat. Mi-
vel pedig e' növeldék nem tétettek szabad intézetekké, e l -
idegenittettek tőlük a' gazdagok, kik a' szegényeken se-
gíthetnének, 's ezen intézetek nagy bajjal állhattak fen. 
'S minthogy akkor nagyon nehéz volt ezen intézetekkel a' 
közös jogot, a' felügyelést elfogadtatni, nem is kapták meg 
a' követelt szabadságot. 

De mit önök nem tettek akkor, azt később tették az al-
kotmányban, és Simon Gyula ur' törvényjavaslatában. Va-
lóban, önök azt mondák, hogy minden intézetek lesznek 
szabadok, de mindnyája felügyelés alatt. íme illy nagy 
engedményt adtak. A' kis növeldck felügyelés alatt fog-
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nak állni. Rajta há t ! én kihívom önöket, mutassanak más 
valamit az önök elébe terjesztett törvényben. 

A' mi a' püspököknek a' tanáesokbani jelenlétét illeti, 
az, mint Parisis ur mondá, nem kedvezés, hanem teher. 
(Helyeslés. — Nyugtalanság a' baloldalon.) Én engedel-
met kérek az állami tanitás' pártolóitól; alkotmány mellett 
nem létezik többé engedmény, hanem jog. 

Az egyháznak nyújtott elóny a' kisebb növeldéknek 
megadott tanitási szabadságban áll. Két vagy három év 
előtt ezt sajnáltam volna; ma nem sajnálom, 's megmondom 
miért. Bossuetnek büszke függetlenségében, 's büszkeség-
gel vegyült önalávetésében valami elbájolót találtam. Bos-
suet' négy tételeit a' franczia dicsőség' egy részének tar-
tottam. Megvallom, voltak más gyanúim is. Én nagyon ra-
gaszkodtam ama' dynastiához, mellynek tévéi ellen har-
czoltam. 'S nem valék meggyőződve, hogy az engem irán-
ta lelkesítő érzelem a' papságban is meg volna. De hiszik-
e most, hogy látván az örvényt, melly bennünket elnyelni 
készült, még mindig érzékenységgel viseltetem a' romai és 
franczia egyház közötti különbségekre ? És midőn a' dy-
nastiák elsodortattak (A' hegypárthoz fordulva : önök 
mondják , mindenkorra ? . . . . Hegypárt : Igen, Igen !) 
Midőn a' dynastiák elsodortattak, nem láttam többé 
semmi különbséget az egyház és az álladalom'pártolói között. 
Mindnyájan nem egyebek többé szemeimben, mint a' tár-
sadalom' védői. (Igen helyes ; Igen helyes.) Én kezet 
nyújtottam Montalembert urnák, daczára nézpontjaink' kü-
lönbségének. (Heves félbeszakasztások a'baloldalon.) Igen, 
a' veszélyek' lát tára, mellyekben a' társadalom forgott, 
azoknak nyújtottam kezemet, kik ellen az este még har-
czoltam; 's kezem az övéikbe maradand e' társadalom' vé-
delmére, melly talán elleneinknek közönyös, de engemet 
mélyen érdekel. — 'S most nyiltan megvallom, hogy két 
év előtt sajnáltam volna ezen alkudozást, ezen kiengesz-
telést, mellyet önök elvei sugaltak,'s nem az enyéimek. Ma 
nem sajnálom többé, 's köszönöm az alkotmánynak, hogy 
ezt tennem megengedi. Mi egyiknek ugy mint a' másiknak 
adtuk meg a' szabadságot. Van-e a' törvényben valamelly 
ut, másként bánni azokkal, kik nevelési intézeteket akar-
nak állítani? Máskor az álladalom előleges felhatalma-
zást követelt, mellynek segedelmével bárkit is kizárhatott. 
Ezt eltörültük. Megelégszünk, ha a' préfet , vagy igazgató 
vagy a' köztársasági közvádló a' folyamodó' erkölcsiségéről 
tanúskodnak. Mi eleinte tudori fokokat akartunk, később 
megelégedtünk az irodalmi baccalaureatus' czimével. Én 
részemről, eszméim'régi rendében, magasabb fokokat kí-
vántam. De azt vetették ellenembe : ön soha sem követel 
eleget. 

Nem bánom! A' czikkek fölötti vitatkozásban önök 
többet fognak követelni, de nem fogják magukat a' sza-
badság' pártolóiul mutatni, 's az alkotmányt fogják meg-
sérteni. (Nevetés.) Mi még a' gyakorlati folyam' bevégzé-
sét is követeltük. Én sokat járultam ezen találmányhoz. 
Már több év óta követeltem. 'S tudják-e miért? Mert 
mindig attól tartottam, hogy a' közoktatást kalandorok 's 
mindenféle tönkre silányult emberek fogják elözönleni. Mi 
tehát kívántuk, hogy a' gyakorlati folyamvizsgálat bizo-
nyítsa be a' hivatást. (Nagyon jól.) íme igy szorítottuk 
meg a' szabadságot. Mi követeltük, hogy az illető hatósá-
gok' részéről ne történjék ellenzés ; mi a' baccalaureusi 
oklevelet, 's gyakorlati folyamvisgálatot kívántuk. Ha azt 
gondolják, hogy ez sok, jó ! majd megvitatjuk a' czikkeket. 
Akkora' szabadság' feltéteivégképen fognak szabályoztatni, 
egyaránt mindenkire nézve. Duprat Pascal ur azt mondá mi-
nap, hogy jövőre mindennemű szerzetesek keritendik ha-

talmukba az oktatási ügyet. Hadd legyen. Ez a' szabadság' 
eredménye lesz. 'S most tagadhatlan lévén, hogy sokat en-
gedtünk az egyháznak, lássuk mit tettünk az egyetemért. 

Arról vádolnak bennünket, hogy megsemmitettük az 
egyetemet. Nem akarnám sérteni tisztelt Barthélémy urat, 
de ő 6 hónapig volt velünk, 's kérem mondja meg, nem 
volt-e teljes szabadsága a' bizottmányban, 's nem szólha-
tott-e ott veszély nélkül ? (Nevetés ; félbeszakasztás a' 
baloldalon.) Miért engedett hát minket ezen útra térni, 
a' nélkül, hogy valamit szólna ? Meg kellett volna intenie 
bennünket a' bizottmányban, hogy mi az egyetemet sem-
mitjük meg. 

Mi az egyháznak adott engedmények mellett is, az á l -
ladalmi tanitás szervezetének teljesebb szilárdulását esz-
közlöttük, mint azelőtt. Midőn az imént az egyetemi tes-
tületet leírtam , miben mondtam állni annak lényegét? 
Olly kormányban, melly testületi alakban, egyedül itéli 's 
visgálja meg az egész franczia ifjúságot, megadja neki az 
akadémiai fokokat, 's minden tanodák fölötti felügyeléssel 
és hatósaggal meg van bizva. Ez az egyetem. Ő vagy min-
denütt, vagy sehol sincs. Ezek a' lényeges czikkek; ez igy 
létezett Napoleon alatt. Mi tehát azt állítottuk vissza, mit 
önök tavai Simon ur' törvényjavaslatában elrontottak. 
Önök' törvénye tönkre teszi az egyetemet, a' miénk szilár-
dítja és nagyobbítja a' szabad tanítás' érdekében. 

Sokan az egyetem' hatóságát, 's fokozatosztogatási 
hatalmát támadták meg. A' tanitási szabadság' pártolói 
mondák : Van-e szükségünk állami tanodákra, egy testü-
letre, melly fölöttünk, a' szabad tanitás' tagjai 's fiatal 
embereink fölött elfogultsággal Ítéljen? Hadd állittassék 
fel valamelly testület, melly minket megvisgáljon, 's fölöt-
tünk Ítéljen ; csak az egyetem ne legyen az. 

Minden társadalomnak meg van saját arczulata, saját 
jelleme. 'S ezért nagyon könnyen látom á t , miért nincsenek 
Angolországban állami tanodák ; az ott nem szükséges. 
Menjenek csak önök Hicton' Windsor melletti szép colle-
giumába, hol az angol aristokratia' ifjúságának legnagyobb 
része neveltetik ; ott Angolország' legelső tanárai vannak, 
kik Europa' leghíresebb tanáraival mérkőzhetnek. 'S az ál-
ladalom még sem találja szükségesnek magát ez ügybe 
ava tn i , mivel e' fiatal emberek' atyái olly dijakat fizet-
nek, mellyek reánk nézve tulcsigázottak lennének, 's mivel 
ott a' leghíresebb tanárok, kik minél előnyösebb helyzetet 
kívánnak, az általuk nevelt ifjúság' gazdagságában elegen-
dő fizetési forrást találnak. Ellenben van-e Francziaor-
szágban magánintézet, melly ugy fizethetné tanárait mint 
az álladalom ? Nincsen ! De nem csak ebben különbözik 
egymástól az angol és franczia társadalom. Francziaor-
szágban önök például a' füvészkertet alapították a' tudo-
mány' kedveért. Miért ? mivel nem találkozik magánember, 
ki a' tudomány által szükségelt nagyszerű gyűjtemények' 
egybesitésére elég gazdagsággal birna. Ellenben Angolor-
szágban magán társulatok, egyének egybesitették mind-
ezen gyűjteményeket. Ók azt bizonyos nemével a' nagy-
ságnak és fénynek vitték véghez, holott ezt Francziaor-
szágban a' királyság vállalta magára ; a' királyság egy-
besitette egy nagyszerű öszletben az egész természetet; 
honnan nagyszerű kincsek támadtak a' tudományra nézve. 

A' művészeteket illetőleg Francziaországban , hogy 
festményeket és szobrokat bírjon, a' királyságnak kellett 
több századon keresztül museumokat állítani, mellyekben 
a' művészet' legszebb munkái foglaltatnak. Angolország-
ban nem volt gondja az álladalomnak illyenekre. Ott az aris-
tokratia állított össze szép gyűjteményeket ; Elgin lordot 
kellett küldeni Parthenon márványaik' bevásárlására, hogy 
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szobrászati museumot bírjanak Angolországban. 'S miért? 
mert Angolország' nagy családjai annyi festményeket bír-
tak, mennyit a' királyság egybesithetett volna egy muse-
umban. — E' minta szerint van alkotva az angol és fran-
czia társadalom. Angolországban az aristokratia pótolja 
mindenben a' kormányt. Francziaországban pedig szüksé-
ges, hogy a' kormány, hajdan királyság, tegye azt , mit a' 
társadalom nem visz véghez. Azért kell, hogy legyenek ál-
lami tanodák, 's az állam által jutalmazott tanárok, jobban 
fizetve, semmint magánvállalat, által fizettethetnének ; 's 
ezen indokoknál fogva soha sem haboztam e' kérdésben.*) 
(Folyt, köv.) 

Vegyesek. 
0 felsége Kretz József giresi és Batku Ignácz ma-

kói plébános urakat, elismerésül a' forradalom alatt hűsé-
gi magok feláldozásának, nov. 1-éről az elsőt ugyan arany 
a' másikat pedig ezüst érdemkereszttel földiszesiteni mél-
tóztatott. 

Jelenleg Francziaországban az oktatásügyi törvény-
javaslat' részletei lévén vitatás alatt, t. olvasóinkata' ,Re-
ligio' mult évi 11-, 12-, 13- és 15-dik számaira, mellyek-
ben ezen törvényjavaslat egész terjedelmében foglaltatik, 
utasítjuk; ezúttal csak az azon tett nevezetesebb módosítá-
sokat akarván egyedül megemlíteni. Igy az elfogadott 1-ső 
czikk következőkép módosíttatott: A' nyilvános oktatás' 
főtanácsának tagjai közé első helyre tétetik az oktatásügyi 
minister mint elnök; következik nem h á r o m hanem 

*) egval l juk, ránk n é z v e igen g y e n g e okok ! Valljon nem f o g n á -
n a k - e minden lehető á ldozatot megtenni az apák, F r a n c z i a o r -
szágban csak u g y , mint Ango lországban , ha g y e r m e k e i k ' o k t a -
tásáról i g o n d o s k o d á s e g y e n e s e n reájok b í z a t n é k ? Már m o n d o t -
tuk, h o g y a' szülői szeretetet é s á l d o z a t k é s z s é g e t a' s tatus nem 
k é p e s pótolni . E s azok a' g y ű j t e m é n y e k ! ! Valljon nem á l l n á -
n a k - e akkor is nyi tva mindenkinek, tehát a' szabad iskoláknak 
is, mint most , ha e g y hivatalos tanoda sem lé teznék ? — A z á l -
ladalmi tanitás mellett , a' szabadság' e l l enében , e g y e t l e n - e g y 
ok áll , é s e z : l e s z o r í t a n i , l e t i l t a n i , s z á m ű z n i a' 
r o s s z a t , mit c sak statuskarhatalom tehet . A' tanitási s z a -
badság magában s z ü k s é g e s r o s s z , me l lye t i g é n y b e v e -
szünk akkor , ha a' gonosz e lveknek szabadalom, v a g y é p e n 
e g y e d á r u s á g adatván, követe l jük , hogy azt , a' mit a' hi tet len-
s é g n e k , destruct ionak az ál ladalom m e g e n g e d e t t , a' re l ig ionak 
é s föntartásnak is engedje m e g . D e azért nem köve tkez ik , h o g y 
e' rossznak is s z ü k s é g k é p e n szabadalommal kel l b irn ia , ső ta ' s ta -
tusnak va l lásos é s erkölcsi kö te l e s sége , ezt nem csak m e g nem 
engedni , de söt bárhol mutatkoznék is e I v i 1 e g , azt e g y e n e -
sen kiirtani, a g y o n v e r n i . A' langresi püspök a' s zabadság ' tör -
v é n y é t óhajtotta volna inkább , mint azt , mel lye t Fal loux k é s z í -
tett. Miért ? mert ez s zabadságot ád mindkét részre , 's i gy azon 
m e g g y ő z ő d é s é n é l fogva , h o g y Francz iaországban e g y iskola, 
mel ly cz imerére azon fölirást tűzné : ,Itt nem taníttatik Is ten' , 
e g y n e v e n d é k e t sem találna, jobbnak vé l t e , ha a' két e lem m a -
gára h a g y a t v a , iskolailag is e lkülönüztetnék . Ah de ismerjük 
el a' rossznak hatalmát ! Ha a' status nem bir fö lemelkedni azon 
m e g g y ő z ő d é s r e , m e l l y n é l fogva mondhassa az egyháznak : A' 
te hited, az én hitem is ; te fogsz tanítani e g y e d ü l , és senki más , 
g o n d o s k o d j á l , ezt te reád b izom, — j o b b mindenese tre , ha m é r -
sékl i , e l l ensúlyozza , é s őrködés alá he lyez i a' gonosz t , semmint 
ha azt t öké l e t e sen szabad szárnyára bocsát ja . Szerk . 

n é g y kath. p ü s p ö k vagy é r s e k , és az izraeliták'köz-
ponti consistoriumának egy collegáik által választott tagja. 
A' törvényjavaslat' 5 - és 6-dik czikke, melly a' legfel-
sőbb oktatási tanács' hatáskörét szabályozza, szinte elfo-
gadtatott. A' 7-dik czikk, melly az akadémiai, minden 
egyes departementben fölállítandó tanácsról szól , heves 
és nevezetes vitákat idézett elő, mellyekben Montalem-
bert és ellene Barthélémy Saint Hilaire vonták leginkább 
magokra figyelmünket. Ezen 7-dik czikk' értelmében a' 27 
akadémia helyébe 86, azaz annyi fog lépni, a' hány dépar-
tement van az országban. Valamint pedig a' legfelsőbb ok-
tatási tanácsban 4 püspök, ugy az akadémiában az illető 
megyés püspök fog birni ülés- és szavazati joggal. — Né-
mellyek botránkoznak azon, mint már említve volt, hogy 
ezen tanácsokban protestánsok, zsidók, pantheisták, ske-
ptikusok, Cousin féle ecclectikusok a' kath. püspökökkel 
együtt fognak ülni! De ezeknek meg kellene fontolni, 
hogy itt hivatalos, azaz statusoktatásról van szó. Valamint 
tehát az országgyűlésen részt vesznek, mint népképviselők, 
püspökök, papok, szerzetesek, ha bár itt is hasonló tag-
társakkal találkoznak, a' nélkül, hogy ez által a' kath. pa-
pi méltóságot megsértettnek higyjék : ugy tehetik azt az 
oktatási tanácsokban is. Szemügyre kell venni azt is, 
hogy a' külön vallású papok e' tanácsokba leginkább az-
ért hivatnak meg, hogy azokban saját hitfelekezetök' ér-
dekeit képviseljék, ők tehát saját felekezetök' ügyében, 
ugy szólván, kizárólagos befolyást fognak gyakorolni. Vég-
re nem kell elfeledni azt sem, hogy Francziaország kath. 
országiévén, ezen organisatio által majdnem az összes 
oktatás kath. befolyás alá lön helyezve. Ha az ugy nem 
volna, csudálni kellene azon gyűlöletes és szenvedélyes 
megtámadásokat, mellyeket a' baloldal' szónokai, különö-
sen Hugo Victor és Favre Gyula ezen törvényjavaslat, 
mint papias, ellen intéztek. A' magánoktatást illetőleg a' 
törvényjavaslat annyi szabadságot nyúj t , hogy ha tetszik, 
jezuiták is nyithatnak collegiumokat. 

A' felső-viennei pracfectus Francziaországban egy-
szerre 15 elemi tanítót mozdított el hivatalától. Valljon 
elég-e ez, hogy a' társadalmi czél eléressék, ha e' tanitók 
kitétetve ugyan, de mégis a' nép közt faluról falura ván-
dorolva, neki a' csapszékekben, különösen ünnep- és va-
sárnapokon, a'socialisticus tanokat hirdethetik? IIa ki, 
ezek bizonyára első helyen értek meg a' deportatiora. 

Boulay (de la Meurthe) ur, a' franczia köztársaság' 
alelnöke jótékony czélokra 35,000 frankot adakozott, mel-
lyeket 1849-diki april 11-től december 31-ig járó dijá-
ból takarított meg. A' seinei, meurthei, és vosgesi prefec-
tusokhoz intézett levelek, a' sommának mi czélra fordítta-
tását foglalják magokban. 

Madridban a' hivek bosszankodnak, hogy sz. Bazil 
szerzeteseinek régi egyháza, a' városban egy a' legszebbek 
közöl, színházzá alakittatik. A' „Heraldo" lap azt jelenté, 
hogy az épület' első rendeltetése iránti tiszteletnél fogva 
az illetők e' szándéktól elállanak. Ugy látszik, hogy ismét 
a' munkához fogtak, melly még vasárnap is folytattatik, 
az egyház' törvényeit még mindig tiszteletben tartó lakos-
ság' nem kevés botránkozására. 

Az oktatási törvényjavaslatnak tárgyalása alatt Hugo 
ostromló szavallatában a ' jobb oldal'tagjaihoz gunykaczaj-
jal e' kérdést intézte, hogy valljon mivé lett Spanyolhon az 
inquisitio ál tal? A' válasz igen könnyű. IIa valamelly 
nagyszerű intézet' érdeméről Ítéletet akarunk hozni, min-
denekelőtt szemügyre veendő, valljon azon intézet 'alapítá-
sának első korszakában, mivé lett, és mit tőn az ezen in-
tézet' uralma alatt álló tartomány. A' Ferdinand és Isa-
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bella által 1481-ben megalapított inquisitio a' 17-dik 
század' középéig Spanyolhonban mindenható volt. Már 
milly szerepet játszott Spanyolország e' korszakban a' vi-
lágon? A'történelemben olvassuk: Feltalálta és meghó-
dította Amerikát; elfoglalta Afrikának egy részét; meghó-
dította Olaszhont ; elfoglalta Francziaországnak egy részét. 
Ennyit Spanyolhon' nagysága- és befolyásáról határain 
kivül. Ugyanazon korban Spanyolhon keblében csudálatos 
számát szülé a' minden nemű művészeknek, a' legláng-
eszübb építészek-, képfaragók-, festők-, és zenészeknek. 
— Hugo urnák különös kedve telik a főegyházakon ; a ' 
toledoi, burgosi és sevillai egyházak, ugy látszik, min-
den szempillantatban számot tarthatnak tetszésére. Hugo 
ur nem ócsárlója a' kép faragásnak ; a' toledoi főegyháznak 
zenekarzata talán csak megérdemli figyelmét. Mi a' festé-
szetet illeti , megelégszünk csak Valasquez , Murillo, 
d'Alonso Cano' 'stb. neveiket emlékezetében fölfrissíteni, 
kiknek remekmüvei a' képgyűjteményeknek nem épen leg-
csekélyebb darabjait képezik. A' zenészet' érdekében föl-
hívjuk, játszassa el magának a' valentiai zeneegylet' szép 
szerzeményeit, és eddig nem tapasztalt élvezetben részesü-
lend. Azon időben, mellyben a' csudálatig termékeny Spa-
nyolhon olly nagy művészeket szült, százankint hozta 
napvilágra az írókat és elsőrangú költőket. Szent Terézt, 
leoni és granadi Lajost említjük a' komoly tudományokra 
nézve. A' drainai költészet' ügyében Fülöp óta Spanyol-
hon Lope de Yega- és Calderonnal még negyven vagy öt-
ven költőket idézhet, kik mellé Európánakközcsudálkozása 
a' tizenkilenczedik század' dramaturgjait még nem helyezte; 
és ha Hugo ur a' regényekről szól, mi Don Quicliotte-ot 
idézendjiik, melly az eredetiség-, szellem- és irmodorra 
nézve, a' ,Notre Dame de Par is ' -sa la ' versenyt bizton ki-
állja. Kétségkívül, nem az inquisitio képezte Spanyolhon-
ban a'nagy országférfiakat, nagy vezéreket, nagy művészek-, 
és nagy költőket. De egyszersmind mindenki helybenha-
gyandja, hogy feltünésöket nem akadályozta. Sőt a' köl-
tőknek még egy különös szolgálatot is tett , mellyet Hugo 
urnák nem volna szabad félreismerni: megoltalmazta őket 
a' veszélyes tanok' befolyásától, mellyek néha az emberek-
be befészkelik magukat, kiknél a' képzelődés uralkodik a' 
józan ész felett, és kik elég gyáván , mindennemű badar-
ság- és esztelenségre hagyják magukat elragadtatni, csak 
hogy népszerűséget arassanak. 

Említettük, hogy Hirscher a' szent-szék' Ítéletének 
magát alávetette. Mielőtt azonban ezt tenné : ,Die Antwort 
Hirscher's an seine Gegner' czim alatt egy röpiratot adott 
ki, mellyben a' desperatus ügyet, és illy ügynek a' kath. 
egyház' korlátain belüli vitathatási szabadságát védelmez-
ve és illetőleg mutogatva, olly védlokhez folyamodik, mi-
szerint dogmatikai fogalmainak szegénységén és zavartsá-
gán szinte szánakozunk. Hivatkozik szent Bernard' ,De 
Consideration, de Moribus et officio episcoporum' czimíi 
iratára. Az egyház' liberalistai hiszik, hogy mivel egy 
szent presbyter, teszem Jeromos, egy nagy tekintélyű tu-
dós és szent szerzetes, mint Bemard, azt tehették, hogy a' 
püspököknek, sőt még a' pápának is leczkéket adjanak : ők 
azt szinte megtehetik, a' nélkül, hogy ebben valaki katho-
lieus szempontból megütközliessék. Igy történik, hogy fér-

ak, kik Jeromosnak vagy Bernardnak sem tudományá-
val, sem buzgóságával, sem tekintélyével, sem végre er-
kölcsi feddhetetlenségével nem bírnak, de sőt igen gyak-
ran hetyke tudatlanok, elkapott nevetséges handabandázók, 

és nem egyszer erkölcsileg hibákkal ad notorietatem meg-
rakott emberek, már fölhatalmazva érzik magokat, a ' püs-
pöki kart leczkézni, neki teendőit előirni, 's mivel néze-
teikhez simulni nem akar, őt az egyház' ügyeinek elha-
nyagolása- vagy rossz kezeléseért felelőssé tenni. Hirscher 
ezek'cathegoriájába nem tartozik, elismerjük; de tagad-
hatlan, hogy velek egy ladikra ült. Különbséget kell tenni 
Bernát' kora és a' mi korunk között. Az egyházban tekin-
télylyel bíró 's elismert nagy férfiak zsinatokban, confe-
rentiákban, vagy négy szemközt sokat megmondhatnak 
szabadon és kötelességszegés nélkül a' püspököknek ma i s , 
minek a' nép' nyelvén sajtó alá bocsátása megrovást érde-
melne, már csak azért is, mivel a' tekintélyt csökkenti, 's 
pártokat és elkeseredést szül. Bernát' idejében nem volt 
sajtó, 's a' tudós férfiak latinul irtak, mit nem lehet olly 
veszedelmesnek tartani. Az illy szent férfiakhoz magok a' 
szent püspökök szives örömest fordultak, és fordulnak ma 
is, következésképen nem veszik és nem vették rossz né-
ven, ha emberek lévén, tőlök oktatást és néha erkölcsi lecz-
kéket is kaptak ; más azonban a' mai röpirati és időszaki 
sajtói modor, mások az emberek, annak kegyelői. Nem is a' 
reform, a' cultuson, disciplinán, egyházalkotmányon, 's 
egész egyházi életen keresztül egész a' dogmák' küszöbéig 
volt az, minek ellenzéseért a' sz. Bernardok a' püspököket 
megtámadták ; hanem az erkölcsök, az ős keresztényi szi-
gorúságnak , az apák' fegyelmének elhanyagolása. — H i -
vatkozik Hirscher Gerson' példájára, ki a' reformjavasla-
tok között fölállította a' különbséget, az egyetemes és az 
,apostolica, romana, particularís et privata' egyház között; 
az elsőnek Krisztus a' feje, a' másiknak a' romai pápa ; az 
csalhatatlan és szeplőnélküli, ez hibának, változásnak és 
szakadásnak van alávetve. — Valljon tehát abból, mivel 
Gerson illyesmit mert, az következik-e, hogy illyesmit mer-
ni, már szabad is ? Hivatkozik a' trienti zsinat' azon el já-
rására, melly szerint az a' szentírási kánont megállapítan-
dó, a' hagyományokat u j visgálat alá vette. Valljon tehát 
ebből azt lehet-e következtetni, hogy a' hagyományokat 
és egyetemes zsinati dogmatikus határozatokat meg lehes-
sen változtatni? — Hivatkozik arra , hogy ő a' dogmák' 
terére nem lépett. De ha igy volna is, valljon a' kath. egy-
házban csak a' dogmák azok, mellyek ellen lehet véteni ? 
Az egyház' alkotmánya, fegyelme, cultusa, szertartásai 
pedig semmik ? Végre megtámadja az egyházi pártot, tu-
dománytalanságot , H e u c h e l e i t és N a c h b e t e r e i t 
vetvén szemére, épen ugy, mint azt legközelebb Franczia-
országban Hugo Victor tette. Hirscher szerint ezen párt a' 
középkori állapotok' visszaállításán dolgozik, min a' német 
nemzet' nagy része megbotránkozik, ' s tb . . . Illy előzmények 
után annál édesebben és vigasztalóbban esik tudnunk, hogy 
Hirscher a' szent-szék' Ítéletét hívta föl, ennek eleve meg-
hódolt, visszavonva mindent, mit akár épen legújabb, akár 
pedig régibb irataiban a'kath. egyház' tanaival ellenkezőt 
irt, vagy véleményezett volna. Eszünkbe jön Feneion' te t-
te, k i , A'szentek' elveinek magyarázata' czimü könyvének 
h i b á 3 tételeit kárhoztató pápai bullát híveinek a' templom-
ban maga olvasta föl, Ágoston' azon elve szerint : ,Roma 
loquuta est, causa finita est.' Adjunk hálát Istennek, kinek 
malasztja eszközölte, hogy az egyházi dulóknak egy illy 
nagy nevü tekintély, mint Hirscher, nem szolgálhat többé 
törekvéseikben támaszpontul. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n e s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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A' nm. zágrábi püspök ' nagyböjt i k ö r l e v e l e . 

(Vége.) 

Cum hac ad incuriam et segnitiem propensione 
pari quodammodo passu ambulat infelix, ad excessi-
vum liquorum spirituosorum potum, proclivitas. Quam 
abominabile hoc sit , et moralitati aeque, ac corporis 
valetudini, familiari item rei perniciosum vitium? ma-
gis Vobis constat, quam ut per me debeat demonstrari. 
Certe vix aliquid cogitari potest dignitati humanae 
magis contrarium , quam ut tantum quis indulgeat 
spurio palato suo, ut usum ainittat rationis, ac infra 
sortem animalis intellectu destituti deprimatur. Quod 
cum obtineat in ebrietate : mirum non est , earn inte-
grant passim catervam excessuum, et turpitudinum ha-
bere in suo comitatu. Vinum et mulieres, ut legimus 
in Ecclesiaste, apostatare faciunt sapientes. In Pro-
verbiis autem dicitur : Vae ! ne intuearis vinum, quando 
flavescit, cum splenduerit in vitro color ejus, ingredi-
ttir blande, et in novissimo mordebit, ut coluber, et 
sicut regulus venena diffundet. Oculi tui videbunt ex-
tranea , et cor tuum loquetur perversa, et eris sicut 
dormiens in medio mari, et quasi sopitus gubernátor 
amisso clavo. S. Paulus quoque serio monet Ephesios : 
Nolite, ait, inebriari vino, in quo est luxuria. Haec et 
similia publice et privatim , in ambone aeque ac con-
fessionali sunt ingeminanda i i s , qui hoc malo labo-
rant, aut in illud propendent. Argumenta etiam ex ea, 
quae ebriositatem certo pede insequitur, depauperatio-
ne, exque infelicitate, in quam uxor, proles, tota fa-
milia ebrietati dediti hominis ocius tardius indubie 
conjicitur, desumpta, et congruo loco, modoque pro-
pesita , optato certo non carebunt fructu; etiamsi 
non omnis statim, praesertim inveterata consvetudo 
potuerit eradicari. Quantum quippe, hoc etiam in gé-
néré, eíficere possit purae intentionis, et ardentis zeli 
sacerdotum continuatus labor ? praeclari istius in An-
glia Religio s i , qui multa centena hominum millia ab 
hac peste liberavit, et propterea merito temperantiae 

I. Félév. 

Apostoli nomen consecutus est, sed aliorum etiam, in 
aliis regnis felici hoc in genere successu laborantium, 
virorum exempla démonstratif. 

Ebrietatis vitio abominabilior adhuc est infelix, 
in patria quoque nostra tristem in modum propagata, 
blaspheniandi, imprecandiqueconsvetudo ; quam quidem 
cum novae istius libertatis progressibus, magis etiam 
invaluisse nemo negaverit. Nec mirum : ubi enim superio-
rum authoritatum, et legum humanarum evilescit ve-
neratio, ibi divinae quoque leges impudentius violan-
tur, ad eumque homines facile delabuntur audaciae 
gradum , ut in res quoque sanctissimas, imo ipsum 
Creatorem suum ac Redemptorem, impiam elevare vo-
cem, omnemque turpitudinem effutire nil pensi ducant. 
Quanta abominabili liuie vitio insit inalitia, quamve 
perniciosum illud per continuam scandalorum cumula-
tionem, in publicam totius communitatis moralitatem 
exerat influxum? explanare vobis non debeo Fratres, 
Filiique dilectissimi, qui infelicitatein banc ex propria 
experientia, ac penitius etiam, quam ipse ego cognosci-
tis, eamque indubie inecum ainaris lacrymis deplora-
tis. Non possum tamen intermittere, quin Vos orem 
quam impensissiine, ut omni viriuin vestraruin con-
tentione in exstirpatione hujus vitii elaborandum Vo-
bis existimetis. Explanate omni opportuna occasione, 
turpem, quae ei inest, erga Deum creatorem et largi-
torem bonorum omnium ingratitudinem ; quae quidem 
tanta sit , ut jam in veteri foedere lapidatione digna 
fuerit existimata. Educ blasphemum extra castra, 
praecipitur libro Exodi, et ponant omnes, qui audie-
runt, manus super caput ejus ; et lapidet eum omnis 
populus. Demonstrate porro nihil mirum esse, si Deus 
a tali communitate, in qua haec invaluit impietas, o -
mnem suam subtrahat benedictionein, atque adeo im-
brem ei immittat malorum. Merito enim improperari 
ei potest, quod legimus in I. libro regutn : Cui ex-
probrasti, et quem blasphemasti ? contra quem exaltasti 
vocem tuam, et elevasti in excelsum oculostuos? con-
tra sanctum Izrael. Item quod legimus in Apocalypsi : 

2 4 
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Aperuit os suuni in blasphemias ad Deum, blasphe-
mare nomen ejus, et eos, qui in coelo habitant. Magis 
adhuc imputari impietas idgenus debet christianis, 
quibus inaestimabilia ex ipsa redemptione obtigerunt 
bénéficia. Non minus enim,ut ait S. Augustinus, pec-
cant, qui blasphémant Christum regnantem, quam qui 
crucifixerunt ambulantem in terris. Caeterum in ex-
stirpando hoc vitii genere non semper severitate, 
quandoque etiam mansveta admonitione , imo preci-
bus, semper autem patientia, ac imprimis fatigari ne-
scia charitate utendum est, cui nunquam fere penitus 
resistitur, quaeve vincere tandem solet pertinacissima 
etiam obstacula, potens est ferrea quoque corda e-
mollire. 

Plura non memorabo, ne abuti velle videar pa-
tientia Vestra Fratres, Filiique dilectissimi; cumque 
p l a n e , ut altius jam innui , mihi persvadeam, Vos 
tamquam sollicites pastores, et penitius cognoscere o-
vium vestrarum infirmitates ac indigentias , et non 
ignorare, quae curandis illis , sarciendisque adhibere 
debeatis reinedia. Unum adhuc est , quod non possum 
silentio praeterire : nimirum ista apud nos sane ad-
modum jam invalescens dierum Domini et festorum 
profanatio. Quippe non inodo onusta frugibus, faeno, 
aliis victualibus et terrae productis plaustra conspici-
untur festis ac Domini diebus ; sed fornices quoque 
omnis generis aperti, merces, ut feriatis diebus fieri 
assolet, expositae, imo formales nundinae, et publicae 
emptiones ac venditiones, ipsis etiam divinis duranti-
bus institutae ; distractiones item musicis concentibus 
junctae, lususque per cavenas, diversoria, popinas jam 
matutinis Iioris passim locum sortiri observantur, non 
secus profanationes aliae, nec divinis et ecclesiasticis 
legibus tantum, sed et saluberrimis regiis ordinationi-
bus iteratis vicibus interdictae. Quo quidem in licen-
tiae genere tales in patria nostra, hoc recentiori tem-
pore facti sunt progressus, ut eatenus peregrinorum, 
teneriori religionis sensu animatorum, non raro exci-
tata sit attentio; ipsae adeo extraneae ephemerides 
suum in rem , nec injustum manifestarint resensum. 
Quantum ex obtutu publicae moralitatis, sanctificati-
oni festorum insit momenti? quivis vel obiter huma-
nae indolis rationes expendens assequitur ; ea enim 
neglecta, non modo a divino cultu, et verbi divini au-
ditione retrahuntur homines, et quidem ii potissimum, 
qui his maxime indigent, sed iste etiam saluberrima 
quaeque instituta violandi pruritus ac licentia, ingen-
tia capit incrementa, teneritudo conscientiarum inter-
vertitur, omnisque generis excessibus, et peccaminosis 
distractionibus ansa supeditatur et nutrimentum. Hinc 
est, quod providi animarum Curatores, ac recentissime 
Galliarum Praesules, tantopere suum hac in parte ex-
eruerint zelum , quod in protestanticis etiam regnis, 
signanter in Anglia, dierum idgenus sanctificatio seve-

rissimis adserta sit legibus ; quod nuper admodum in 
nonnullis nostrae etiam Monarchiae civitatibus, nomi-
natim Pestini ac Posonii, strictissiinae eatenus per ci-
vilem authoritatem sint editae dispositiones. Itaque 
quemadmodum pro incumbente mihi munere, non cesso 
politicas patriae nostrae jurisdictiones impense pro-
vocare, ut praevigentes hac in parte altiores ordines 
rite observari prospiciant ; sic Vos, Fratres ac Filii 
dilectissimi, quo possum, districtius hortor, ut pericu-
losae isti, magnisque passibus invalescenti dissolutioni, 
et vere scandaloso abusui, omni quo potestis meliore 
modo, obviare adnitamini. 

Haec sunt Venerabiles Fratres, Filii dilectissimi, 
ad quae specialius attentionem Vestram excitandam 
existimavi, et quae, si eadem, qua profecta sunt in-
tentione a Vobis excepta , puroque ac ferventi zelo 
Vestro fota, et enucleata fuerint , certe multum con-
ferre poterunt ad debellandam istam theoreticam ae-
que ac practicam incredulitatem , quae ut initio me-
moravi, si non unicam, praecipuam indubie constituit 
malorum teinporis nostri scaturiginem. 

Caeterum, quainvis, ut pariter jam innui supe-
rius, ad indubiam bonorum omnium, omniumque in 
republica statuum obligationem pertineat, connit i , ut 
suam quisque pro viribus in hunc finem conférât ope-
ram : nemo tamen potest ambigere , inter curatoris 
animarum, et aliorum hominum in eundem scopum 
tendentem operationem multum intercedere discrimi-
nis. Activitas quippe aliorum statuum proxime tein-
poralia hominum commoda spectat, adeoque et exter-
nis potissimum mediis absolvitor , neque apud eos 
multum quaeritur de interna animi dispositione. Lon-
ge aliter se res habet relate ad sacerdotium. Operatio 
nostra tendit ad ipsam intemarum mentis et cordis 
humani actionum sanctificationem ; adeoque ea ex in-
timis etiam profluere debet pectoris nostri recessibus. 
Hinc est , quod successus exantlati per Curatorem 
animarum laboris, potissimum a viva ejusdem fide, 
conscientiaeque puritate dependeat. Quippe nemo dat, 
quod non habet ; et accendere alios ad virtutem non 
potest, qui ipse non ardet salutari flamma fidei etcha-
ritatis. Haec porro flamma nec succendi, nec succensa 
ali potest absque jugi cum Deo conversatione, id est 
absque continua eaque fervida et fiduciae plena ora-
tione. Oratio, ut ait S. Bernardus, incipientibus pri-
mum efficitur elementum, proficientibus incrementum, 
perfectis stabile firmamentum. Sola pia ac jugis ora-
tio, teste Cassiodoro, serenat cor, abstrahit a terrenis, 
mundat a vitiis, sublevat ad coelestia, reddit capacius 
et dignius ad accipienda bona spiritualia. Hoc itaque 
fervens orationis Studium Vobis, quo possum tenerius, 
impensiusque commendo dilectissimi; praesertim cum 
illud nec eruditione, nec subtilitate ingenii, nec quacun-
que circumspectione, nec ulla demum alia re suppleri 
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possit et sarciri, taleque s i t , ut cum illo multa etiam, 
quae incredibilia videbantur, possimus efficere, absque 
hoc in aures evaporet omnis labor noster, omnis 
contentio nostra. 

Quodsi audieritis hanc meam vocem, quamquam 
non tarn meam, quam ipsius Salvatoris, ipse enim di-
rit, vigilate omni tempore orantes : non deerit Vobis 
superna illa gratia , quae non sólet remanere vacua, 
quaeve dabit eloquio Vestro claritatem, inconcussum 
robur animo Vestro, uberem fructum operationi Ve-
strae ; ilia inquam gratia, quae teste S. Augustino, si 
in corde tristitiam invenerit, consumit et dissolvit ; si 
desiderium, permansivum facit , si trepidationem ejus, 
abjicit. Sed spiritus iste orationis plurimum etiam 
conducet ad i d , ut proprium vitae Vestrae exemplum 
pulcherrime consentiat doctrinae et praedicationi Ve-
strae; quod quantopere necessarium sit? et ipsi non 
potestis ignorare Fratres, Filiique dilectissimi, et ego 
iteratis jam viribus explicatius Vobis proponere adni-
sus sum. Quamobrem hac vice id unum eatenus suf-
fecerit memorasse : quemvis Curatorem animarum, cu-
jus vitae ratio contraria est doctrinae, quam proponit, 
plene sibi persvadere posse : longe maximam fidelium 
partem vitampotius, quam doctrinam ejus imitaturam. 
Ipse quippe ruralis populus naturali quadam conjectu-
ra facile assequitur : non posse ilium convictum esse 
de veritate eorum , quae dicit, cujus facta dictis con-
tradicunt. Sed et propterea ilia potius, quam haec se-
quitur populus, quod ea sensualitati suae faveant et 
passionibus, ista repugnent. Non potest certe sacris 
praesertim curionibus satis inculcari, quod tam amoe-
ne dicit S. Bernardus : Pulcherrimus ordo est, et sa-
luberrimus, ut onus, quod portandum imponis, portes 
prior, et ex te discas, qualiter oporteat aliis moderari. 
Quomodo (exempli causa dictum esto) sperare potest 
Curator animarum, ut ejus ad praestandam omni legi-
timae authoritati reverentiam, et legibus obedientiam, 
factae provocationes optatum operentur effectum, si 
vel aliqua pars fidelis populi observet, eum ipsum pro-
priae suae superioritati detrectare obedientiam, so-
lemni etiam promissione obstrictam, imo eo procedere 
temeritatis, ut divina authoritate stabilitam in Ecclesia 
praepositorum authoritatem, publicis etiam scriptis 
praesumat vellicare, impugnare ? vel quomodo potest 
expectari, ut salutaria ilia, quae to ties ex ore parochi 
sui audiunt verba : Quaerite primum regnum Dei, ce-
tera adjicientur vobis, disponant homines ad conse-
ctanda ea , quae sublimioris virtutis sunt, et ad ani-
mae salutem pertinent, si videant, aut intelligant, e-
undem Parochum suum non de moribus suis ad rigo-
rem sacrorum canonum exigendis, sed de legibus Ec-
clesiae ad genium suum conformandis, de relaxanda 
universali, qualis exempli causa est saluberrima coe-
libatus Cleri disciplina, cogitare? 

Sed haec hactenus. Quod adtinet ad modum dis-
pensationis in lege abstinentiae, jejuniique quadrage-
simalis ; in norma prioribus annis praescripta, ne hac 
quidem vice quidquam censui immutandum. Ast quo-
niam et hoc diseiplinae genus, quod felicioribus Ec-
clesiae temporibus salutarem prorsus, ac paene incre-
dibilem in morum pietatem, alendumque religiosum 
sensum exeruit effectum ; quodve sanctissimis non ma-
gnorum solum omnis aetatis virorum, sed ipsius divi-
ni magistri ac Salvatoris nostri exemplis est conse-
cratum, ac tot legibus ecclesiasticis constabilitum, in-
gentia ex ista novae libertatis inundatione subiit de-
trimenta : hortor Vos , Fratres, Filiique dilectissimi, 
ut omnem omnino non modo ad salvandas, quae ad-
huc supersunt , ejus disciplinae reliquias , sed et ad 
earn, quoad saltern res patitur, restabiliendam operam 
Vestram , sincere ac zelose convertatis ; itaque con-
cessa dispensandi facultate nonnisi necessitate, et con-
scientiarum teneritate sic exigente, utendum Vobis ar-
bitremini. 

Et nunc Fratres , quoniam Vos estis presbyteri 
in populo Dei, et ex Vobis pendet anima illorum, ad 
eloquium Vestrum corda illorum erigite. Non est ex-
hortatio nostra de errore, neque de immunditia, ne-
que in dolo, sed sicut probati sumus a Deo, ut crede-
retur nobis Evangelium, ita loquimur, non quasi ho-
minibus placentes sed Deo , qui probat corda nostra. 
Non enim nosmetipsos praedicamus, sed Jesum Chri-
stum dominum nostrum. Et certe ea vivimus tempóra, 
ut non possimus non existimare ad nos pertinere illud 
Jeremiae : Super montem excelsuin ascende tu, qui 
evangelizas Sion : exalta in fortitudine vocem tuam, 
qui evangelizas Jerusalem. Exalta, noli timere. Die ci-
vitatibus Juda : ecce Deus vester, ecce Dominus Deus 
in fortitudine veniet, et brachium ejus dominabitur; 
ecce merces ejus cum eo, et opus illius coram illo. 
Item illud Ezechiae : Si dicente me ad impium : morte 
morieris, non annunciaveris ei , neque locutus fueris, 
ut avertatur a via sua impia et vivat : ipse quidem in 
impietate sua morietur, sanguinem autem ejus de ma-
nu tua requiram. In reliquo sicut Ipsi non cessamus 
pro Vobis orantes et postulantes, ut impleamini agni-
tione voluntatis Dei , in omni sapientia et intellectu 
spirituali : sic vicissim, Vos Fratres Filiique dilectis-
simi orate pro Nobis, ut sermo Dei currat et. clarifi-
cetur, sicut et apud Vos. Deus autem pacis, qui edu-
xit de mortuis Pastorem magnum ovium in sangvine 
testamenti aeterni , Dominum Nostrum Jesum Chri-
stum, aptet Vos in omni bono, ut faciatis ejus volun-
tatem. Amen. Datum Zagrabiae, Dominica Septuage-
simae in 2 7 . Januarii incidente, anno Domini 1 8 5 0 . 
Episcopatus Nostri Decimotertio. 

Georgius Episcopus, m. p. 

2 5 * 
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IX. Pius é s a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

Emlékeztek, tisztelendő atyámfiai, millyen zajt 
ütöttek imént emiitett allocutiónk után a' forradalmi 
párt' emberei, és miként erőszakoltatott reánk világi-
akból álló ministerium, ellenkezőleg mind saját néze-
teink- 's elveinkkel, mind az apostoli szék' jogaival. 
Mi már akkor előre láttuk az olasz háború' szerencsét-
len végét, midőn azon ministerek' egyike állitani mer-
te, hogy ezen háború szándokunk 's ellenszegülésünk' 
daczára, 's pápai áldásunk nélkül is fog folytattatni. 
Ezen minister az apostoli széken legnagyobb sérelmet 
ejtve, nem rettegett azt indítványozni, hogy a' romai 
pápa' világi uralma lelki hatalmától elválasztassék. 
Ugyanez későbben felőlünk ollyanokat nem átallott 
mondani, mellyekkel a' romai pápát az emberi társa-
ságból mintegy száműzte, és őt minden emberi jogo-
kon kivül helyezte. Az igazságos és irgalmas Isten' 
hatalmas karja alá akart minket megalázni, midőn 
megengedé, hogy az igazság egy részről, és a' hazug-
ság más részről több lió' lefolyása alatt egymás közt 
harczoljanak, azon végeredménynyel , hogy uj mi-
nisterium választatnék, melly nem sokára egy másnak 
engedé át helyét, mellyben a' tehetség, a' közbéke' 
föntartása és a' törvények' megtartása iránti buzga-
lommal volt párosulva. De a' gonosz szenvedélyek' 
féktelen és vakmerő szabadsága mindinkább mago-
sabbra emelvén fejét, mindenfelé dühöngött, és az Is-
ten 's emberek' ellenei az uralkodás, dúlás és pusztí-
tás' elolthatlan hevére gyuladva, minden isteni 's em-
beri jogok' fölforgatásánál egyebet már nem óhajtot-
t a k , hogy vágyaikat kitölthessék. Ekkor a' már rég 
előkészitett mozgalmak nyilván kitörtek , az utczák 
embervérrel áztattattak, soha eléggé meg nem sirat-
ható gonoszságok vitettek végbe, 's mi ellenünk eddig 
soha nem látott merény követtetett el a' Quirinalban. 

Minél fogva annyira szorongattatván, midőn sem 
fejedelmi sem pápai kötelességeinket szabadon nem tel-
jesíthettük volna, szivünk' mély keservével, elhagynunk 
kellelt székhelyünket. Nem akarjuk itt újra elmondani 
azon siralmas tényeket, nehogy azok' keserű emléke-
zete mindnyájunk' közös fájdalmát fölujitsa. Midőn 
óvásaink a' lázadók' tudomására jutottak, merényök 
dühösebb lőn, a' fenyegetődzés-, csel-, ravaszság- és 
erőszaknak minden nemeit fölhasználták, csak hogy a' 
már ugy is eléggé megrettent jókat még nagyobb ré-
mülésbe hozzák. Miután az általok ,Giunta di stato'-
nak elnevezett kormányt megalakították, 's az általunk 
rendelt két tanácsot teljesen megszüntették , minden 
erejöket egy u j , ,Constituante Romana' nevezetű ta-
nács' összeállítására fordították. Visszaborzad a' lé-
lek, és iszonyodik kimondani a' gonosz cseleket, 
mellyekkel éltek, hogy tervöket létesítsék. Lehetetlen, 

hogy érdemlett dicsérettel ne emlékezzünk itt a' pápai 
birodalom' hivatalnokainak többségéről, kik tulajdon 
becsületök- és kötelességöket szemök előtt tar tva, ké-
szebbek voltak lemondani hivatalaikról, mint akármi 
módon elősegíteni azon ügyet, melly által fejedelmük 
's hőn szerető atyjok világi fejedelemségétől megfosz-
taték. Ezen tanács csakugyan létrejött, 's találkozott 
bizonyos romai ügyvéd, ki az összegyültekhez tartott 
beszédének elején azonnal világosan és nyíltan kije-
lentette, mi légyen az ő 's társainak, a' borzasztó moz-
galom' szerzőinek, szándoka, akaratja és törekvése. 
Az erkölcsi haladás' törvénye, mondá ő, parancsoló 's 
kérlelhetlen ; egyszersmind hozzátevé, miszerint az ő 
törekvésük, az apostoli szék' világi hatalmát teljesen 
megdönteni, ámbár mi kívánságaiknak megfelelni min-
denkép igyekeztünk. Ezen határozatot azért említjük 
előttetek, hogy tudja mindenki, miszerint mi e' gonosz 
akaratot a' lázadók' vezéreinek nem valami alap nél-
küli gyanitásból tulajdonítjuk, hanem hogy ők magok 
az egész világ előtt azt nyilván 's határozottan kije-
lentették ; pedig már a' szégyen is visszatarthatta vol-
na őket ezen nyilatkozattól. Tehát nem szabadabb in-
tézmények, nem üdvesebb közigazgatás, nem minden-
nemű bölcs rendszabályok valának az , mire ezen em-
berek törekedtek, hanem az apostoli szék' világi ha-
talmát ostromolni , megingatni és egészen lerontani 
akarták. 'S ebbeli szándékukat, mennyire tőlök füg-
gött, végre is hajtották, az ugy nevezett romai alkot-
mányozó tanácsnak (Constituante Romana) folyó év 
február' 9-én kelt rendelete által, mellyben a' romai 
pápák' világi hatalmát jogilag és tényleg megszűnt-
nek nyilvániták, nem tudni, valljon a' romai egyház' 
jogai- 's a' vele egyesitett apostoli hivatal' szabadsá-
gának nagyobb sérelmével-e, vagy a' pápai birodalom' 
népeinek tetemesb kárával. Mély szomorúsággal te-
lénk meg tisztelendő atyámfiai, illy siralmas dolgokat 
látva, 's leginkább azt fáj lal tuk, hogy Roma a' kath. 
igazság- 's egység' központja , az erény és szentség' 
tanitónéja , a' benne naponkint szaporodó gonoszok' 
törekvése által, a'népek és nemzetek' isszonyu nyomo-
ránaklön okozójáva. Milly igen jól esik azonban ebbeli 
nagy fájdalmunknak közepette azt mondhatnunk, hogy 
mind a' romaiak, mi nd birodalmunk' többi népeinek 
legnagyobb része hozzánk állhatatosan hü maradván, 
megvetéssel fordult el azon kárhozatos cselszövények-
től, ámbár annyi gyászos eseménynek vala szemlélője. 
Szinte nem csekély vigasztalásunkra szolgált pápai bi-
rodalmunk püspökei- 's papságának buzgósága, kik a' 
veszélyek közt 's daczára minden nehézségeknek, hi-
vatásuk' kötelességeit teljesíteni meg nem szűntek, 
hogy a' népet, szóval és tettel azon mozgalmaktól 's a' 
pártütők' istentelen terveitől elvonják. 

Mi részünkről, a' dolgok' illy veszélyes állásá-
ban mindent elkövettünk, hogy a' közbéke és rend' 
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visszaállíttassák. Ugyanis jóval a' gyászos novemberi 
események előtt, mindenkép gondoskodtunk, hogy az 
apostoli szék' szolgálatában álló 's birodalmunk' tar-
tományaiban elhelyezett schweizi seregek a' városba 
szállíttassanak, de ez akaratunk ellenére végre nem 
hajtatott azok' ellenzése miatt, kik majusban a' mi-
nisteri tárczákat birták. Ezen kivül már azelőtt és 
azután is gondoskodtunk, leginkább a' közrend' főn-
tartása 's a' pártütők' merényeinek megtörése tekin-
tetéből, más katonai erők' összeszerzéséről i s , mely-
lyeknek, Isten ugy engedvén, az idők' viszontagságai 
miatt hijával voltunk. Végre a' gyászos novemberi 
események után január 5-kén kibocsátott iratunkban 
minden belföldi katonáinkat komolyan intettük, hogy 
a' vallást és katonai becsületet szemük előtt tartva, 
a' fejedelemnek esküvel fogadott hűséget megőrizzék, 
és serényen oda munkáljanak, hogy a' közbéke 's a' 
törvényes kormány iránti engedelmesség föntartassék. 
Mi több, még a' schweizi seregeket is Romába pa-
rancsoltuk, de ezek parancsunknak koránsem enge-
delmeskedtek, minthogy kivált fővezérök ez ügyben 
nem viselte magát ugy, mint a' kötelesség és becsü-
let megkivánta volna. 

Ezalatt a' lázadók' vezérei mindinkább meré-
szebbül és növekedő erélylyel folytatva munkájukat, 
személyünket és azokat, kik köröttünk vannak, min-
denféle alávaló rágalmak- 's bántalmakkal sérte-
getni meg nem szűntek ; sőt magának a' szent evan-
géliumnak szavaival gonoszul visszaélni nem retteg-
tek, hogy báránybőrbe öltözött ragadozó farkasok lé-
vén, a' tapasztalatlan sokaságot kárhozatos terveik-
's törekvéseik' pártolására csábitsák, 's a' vigyázatla-
nok' elméjét hamis tanaikkal eláraszszák. Az apostoli 
szék' világi birodalmához és hozzánk változhatlan 
hűséggel ragaszkodó alattvalóink pedig méltán meg-
kívánták tőlünk , hogy őket annyi súlyos viszontag-
ság-, veszély-, nyomor- 's Ínségből , inellyekkel sa-
nyargattatának, kiragadjuk. Es minthogy vannak köz-
tük némellyek, kik minket mindezen zavarok (noha 
ártatlan) okául tekintenek, ezeket ké r jük , vegyék te-
kintetbe, hogy mi , mihelyt az apostoli székre följu-
tottunk, atyai gondjaink- 's igyekezeteinket valóban 
oda irányoztuk, mint imént már emiitettük, hogy pá-
pai birodalmunk' népeinek sorsán javítsunk : de az 
ellenséges indulatu 's nyughatatlan emberek minden 
igyekezetinket meghiúsították ; midőn ellenben a' 
pártütőknek sikerült azt elérni, mire olly régóta tö-
rekedtek, és mit a' gazság' minden nemeivel megkí-
sérteni meg nem szűntek soha. Tehát ismételve 
mondjuk itt, mit más alkalommal már kijelentettünk, 
hogy az illy terhes és siralmas viharban , mellyel 
csaknem az egész világ olly borzasztón hányattatik, 
az Isten' kezét kell megismerni, 's figyelni annak sza-
vára, ki az efféle csapásokkal szokta az emberek' go-

noszságait büntetni, hogy az igazság' útjára vissza-
térni siessenek. Hallják azért e' szózatot mindazok, 
kik az igazságtól elpártoltak , és elhagyva utaikat, 
térjenek az Úrhoz ; hallják azok is , kik a' dolgok* 
illy szomorú állásában inkább gondoskodnak tulaj-
don hasznukról, mint az egyház' üdve- és a' kath. 
ügy' javáról , 's emlékezzenek meg, hogy mit sem 
használ az embernek, lia az egész világot megnyeri, 
de lelkében kárt szenved ; hallják az egyház' jámbor 
fiai i s , 's türelemmel várva az Isten' üdvességét, 's 
gondosabban tisztogatva lelkismereteiket a' bűn' 
minden szennyétől, az Ur' irgalmáért esedezni, és ő 
neki mindinkább tetszeni, 's állhatatosan szolgálni 
igyekezzenek. 

Ezen buzgó kivánataink közt el nem mulaszt-
hatjuk különösen inteni és feddeni mindazokat, kik 
azon határozatot, mellyel a' romai pápa minden vi-
lági hatalma- 's méltóságától megfosztatott, tetszéssel 
fogadják, és kik azt állítják, hogy ezen végzés az 
egyház' szabadsága- és javának eszközlésére szolgá-
land. 'S itt nyilván és mindenek előtt kijelentjük, 
hogy mi nem mondjuk ezeket, sem uralkodási vágy-, 
sem világi fejedelemségünk' elvesztése fölötti fájda-
lomból, minthogy természetünk 's indulatunk minden 
uralomtól valóban idegen : de hivatali kötelességünk 
követeli, hogy az apostoli szék' világi fejedelemsége 
fölött őrködve, a' romai egyház' jogait 's birtokait, és 
ezen egyház' szabadságát , melly az egész egyház' 
szabadsága- és üdvével van összefűzve , minden 
erőnkből védelmezzük. Azon emberek ugyanis, kik az 
emiitett határozaton örvendve, az illy hamis és kép-
telen állitásokat pártol ják, vagy nem tud ják , vagy 
tudni nem akar ják , miszerint az isteni gondviselés' 
különös gondoskodásából történt, hogy a' romai biro-
dalom több tartományra oszolván, a' romai pápa , ki-
re Krisztus urunk az egész egyház' kormányát és 
gondját b iz ta , azért birna világi fejedelemséggel, 
hogy az egyház' kormányzásában és egységének őr-
zésében azon teljes szabadság' birtokában legyen, 
melly a' legfőbb apostoli hivatal' kellő kezelésére 
szükséges. Valóban mindenki tud ja , hogy a' hivő 
népek, nemzetek és országok soha sem viseltetnének 
teljes bizalom- 's engedelmességgel a' romai pápa iránt, 
ha őt valamelly fejedelem vagy kormány' uralmának 
alárendelve, szabadságától megfosztva lenni látnák. 
Ugyanis a' hivő népek és országok soha meg nem 
szűnnének gyanakodni, és attól tartani, hogy tetteit a' 
pápa azon fejedelem vagy kormány' akaratjához szab-
ja, mellynek birodalmában tartózkodnék, 's azért in-
tézkedéseinek ezen ürügy alatt gyakran ellenszegülni 
nem átallanák. És ugyan mondják meg magok az 
apostoli szék' világi hatalmának ellenei, kik jelenleg 
Romában uralkodnak, milly bizalom- 's készséggel fo-
gadnák ők a' pápa' intéseit, figyelmeztetéseit, páran-
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csait 's rendeleteit , ha őt valamelly fejedelem vagy 
kormány' alattvalójának lenni tudnák , kivált ha 
közte 's a' romai tartományok közt valami hosszas 
háború folyna. 

Azonban mindenki látja azon számos sérelmeket, 
mellyekkel Krisztus' szeplőtelen jegyese a' romai bi-
rodalom' tartományaiban jelenleg illettetik; mindenki 
l á t j a , milly bilincsekkel, milly gyalázatos szolgaság-
gal sanyargattatik, milly viszontagságokkal szoron-
gattatik az ő látható feje. Mert ki nem tudja hogy 
köztünk és Romának szeretett clerusa, a' pápai biro-
dalom' püspöki kara 's többi hiveink közt annyira van 
akadályozva a' közlekedés, hogy egyházi és lelki ügye-
ket tárgyazó leveleket sem küldhetünk vagy vehetünk 
szabadon ? Ki nem tudja, hogy Roma, a' kath. egyház' 
székhelye, jelenleg fájdalom, dühös vad állatok' ta-
nyájává lön, mert telve van minden nemzetbeli olly 
emberekkel, kik vagy hitehagyottak, vagy eretnekek, 
vagy az ugy nevezett communismus és socialismus' 
mesterei, kik eltelve a' kath. igazság elleni mély gyű-
lölséggel, szóval, Írásban 's más mindennemű módo-
kon különféle kártékony tévelyeket hirdetni, terjesz-
teni, és mindenek' elméjét megzavarni igyekeznek, 
hogy még Romában is, ha ez valaha lehetséges volna, 
a' kath. religio' szentsége 's a' hit' változhatlan tör-
vénye elferdittessék ? Ki nem tudja, 's nem hallotta 
már , hogy a' pápai birodalomban az egyház' javai, 
jövedelmei, birtoka vakmerően és szentségtörőleg el-
foglaltatnak, a' dicső egyházak ékességeiktől megfosz-
tatnak , szerzeteszárdák világi czélokra fordíttatnak, 
Istennek szentelt szüzek üldöztetnek, legjelesebb 's 
erényes egyházi és világi férfiak kegyetlenül üldöz-
tetnek, börtönbe vettetnek, és meggyilkoltatnak, ki-
tűnő, bíbornoki méltósággal fölruházott püspökök sa-
já t nyájaiktól erőszakkal elvitetnek, és börtönbe hur-
czoltatnak ? 

És az illy merények az egyház és annak szabad-
sága ellen mind a' pápai birodalomban mind másutt, 
hol ezen emberek vagy hasonszőrűek uralkodnak, 
ugyan akkor követtetnek e l , midőn ők magok min-
denfelé szabadságot hirdetnek, és kívánságuknak len-
ni hazudják, hogy a' pápa' hatalma minden korláttól 
menten és szabadon nyilatkozzék. 

Senki előtt nem titok már többé, milly keserves 
és siralmas sorsra jutottak szeretett alattvalóink azon 
emberek' tettei által, kik annyi merényt követnek el 
az egyház ellen. A' közpénztár elpazarolva, kiapadva, 
a' kereskedés megakasztva és csaknem egészen meg-
szűnve, a' leggazdagabb és más polgárokra is iszonyú 
adó vetve, a' magánosok'vagyonának elkobzása elren-
delve azok által, kik a' nép' kormányzóinak, 's a' fék-
telen csoportok' vezetőinek nevezik magokat; minden 
jók' szabadsága akadályozva, nyugalmok 's életök fölöt-
te veszélyeztetve, 's ki tudná mindazon számtalan ba-

jokat és veszélyeket, mellyekkel a' polgárok folyto-
nosan sanyargattatnak és rémittetnek. Ez kezdete két-
ségkívül azon boldogságnak, mellyet a' pápaság' elle-
nei birodalmunk' népeinek hirdetnek és ígérnek ! 

Azért nagy és kimondhatlan fájdalmunkban, 
mellyel az egyház 's birodalmunk' népei illy súlyos 
Ínségének látásánál gyötörteténk, jól tudván , miként 
hivatali kötelességünk megkívánja, hogy a' nyomor' 
megszüntetésére mindent elkövessünk, már a' multévi 
december'4-dik napja óta minden fejedelmek és népek' 
segítségét kérni, és sürgetni el nem mulasztottuk. 'S mi 
meg nem tartóztathatjuk magunkat, hogy veletek, tisz-
telendő atyámfiai, itt ne közöljük azon rendkívüli vi-
gasztalást, mellyet érezénk, midőn a' fejedelmek és né-
pek , még azok i s , kiket a' kath. hitegység' köteléke 
hozzánk nem csatol, irántunki hajlandóságukat a' leg-
fényesebben igyekeztek bebizonyítani és kijelenteni. 
Mi nem csak szivünk' keserű fájdalmát enyhíti csudá-
latosan, de azt is mindinkább tanúsítja, hogy az Isten 
egyháza fölött kegyesen őrködik. Ennélfogva reményi-
jük, hogy mindnyájan megértendik, miként azon sú-
lyos bajok, mellyekkel e' sanyarú időkben a' népek és 
birodalmak zaklattatnak, szent religionk' megvetésé-
ből származnak, 's hogy nem lehet mástól várni 's 
nyerni írt és vigasztalást, mint Krisztus' isteni tanit-
mánya-és szentegyházától, melly minden erények' bő 
szülője és ápolója 's a' bűnök' kiirtója lévén, midőn 
az embereket igazságra oktatja, 's őket kölcsönös sze-
retettel összefűzi, a' polgári társaság' j avá t , a' ren-
det is csudálatosképen előmozdítja 's elősegíti. 

;S miután minden fejedelmek' segélyét fölkértük, 
a' birodalmunk' éjszaki részével határos Ausztriához 
annál hajlandóbbak valánk fordulni, nem csak azért, 
mert Ausztria dicséretesen védte mindenkor a' szent-
szék' világi hatalmát, de azért is, inert most remélle-
ni lehet, ,,hogy ezen birodalomban, forró óhajtásaink-
nál fogva 's jogszerű követeléseink' nyomán, meg fog-
nak szüntetni némelly ismeretes elvek, mellyeket az 
apostoli szék mindenkor rosszalt, és az egyház fölfog 
szabadittatni a' hívek' legnagyobb java- és hasznára." 
Mit midőn szivünk' nem csekély örömével kijelentünk, 
nem kételkedünk, hogy ezen ti is örvendeni fogtok. 

Ugyanazon segélyt kértük ki a' franczia nemzet-
től, mellyet atyai szivünk' különös jóvoltával kegye-
lünk, minthogy e' nemzet' papsága a' hívekkel egye-
temben, fiúi kegyeletök- 's hódolatuknak minden jelei-
vel iparkodtak Ínségünket és keservünket enyhíteni, 's 
minket vigasztalni. 

Fölhívtuk Spanyolhon' segítségét is, melly nem-
zet szerencsétlenségünkön fölötte megindulva, más 
kath. nemzeteket első szólitá föl , hogy mintegy fiúi 
szövetségre lépve egymás közt, a' hivek' közös atyját, 
és az egyház' főpásztorát székébe visszahelyezni töre-
kedjenek. 
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Segélyt kértünk végre a' két Siciliától, hol szí-
ves vendégszeretettel fogadtatánk a' k i rá lytól , a' ki 
népeinek igaz 's valódi boldogságát mindenkép elő-
mozdítandó, olly vallásosság- 's jámborsággal je les-
kedik , hogy alattvalóinak példányul szolgálhat. Bár 
szóval ki nem fejezhetjük, milly gond- és buzgalommal 
igyekszik ezen fejedelem bebizonyítani irántunk di-
cséretes fiúi hajlandóságát mindennemű jeles tettei ál-
t a l , de nekünk tett szolgálatait elfeledni soha sem 
fogjuk. Hallgatással szinte nem mellőzhetjük a' ke-
gyelet- , szeretet- és hódolatnak azon nyilatkozatait, 
mellyekkel irántunk azon ország' papsága 's népe 
szüntelenül viseltetett, mióta az országba bejöttünk. 
(Folyt, köv.) T . M. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
(Kinevezés.) ü cs. k. ap. fölsége f. h. 8-dikán Dr. 

Simor János herczegprimási titoknok urat császári királyi 
valóságos udvari káplánnak, 's a' szent Ágostonról nevezett 
cs. k. felsőbb papi intézetben tanulmány-igazgatónak leg-
kegyesebben kinevezni méltóztatott. 

E s z t e r g o m , febr. 19. Ha valaha illett az egyhá-
zilag is köteles szent böjti időt komoly magába-szállás, és 
bűnbánat között tölteni : valóban jelen napjainkban, midőn 
az Ur Jézus, és szent egyháza ellen annyi óriási bün kö-
vettetett el, e' szent időt az egyház nyújtotta üdveszközök' 
minden nemeinek használására fordítani, kettős kötelesség. 
Kisebb-nagyobb fokban mindenki vétkezett, vagy ha vala-
kit lelkismeretének szava, természetesen csak ámitgatva, 
egészen ártatlannak nyilvánítana is, nem leendne-e elég oka 
Istenhez folyamodni az egész emberiség' ügyében, hogy 
Isten' haragjának ostorai, mellyek majd éhség, majd mirigy, 
majd borzasztó árvizek' alakjában már is jelentkeznek , 
mindnyájunktól elfordittassanak ' Itt az alkalmas idő , itt 
az üdvesség' napja ! Országunk' apostoli buzgóságu főpap-
ja, a' mélyen tisztelt herczeg-primás híveinek lelki üdvös-
ségét szemei előtt tartván, 's ajtatos szive' vonzalmát kö-
vetvén, különféle módon igyekszik Istenhez vezetni nyáját. 
Magas rendelete'következtében e' czélra egész nagyböjtben 
péntekenkint az imádásra kitett Oltári-szentség előtt litá-
nia tartatik az Ur Jézushoz, más e' czélra nyomtatásban is 
kiadott imádságok-, 's énekekkel együtt. Ugyan pénteken-
kint sz. mise tartatik a' szent Tamás hegyi kalvária-ká-
polnában ; maga ő herczegsége minden pénteken az ideig-
lenes főtemplom' kereszt-oltárjánál mutatja be népe között 
a' vérontásnélküli áldozatot. De még nagyobb fontosságú 
Ö herczegségének a' papság körüli amaz intézkedése, melly-
nek következtében az egész megyében magán ajtatos gya-
korlatokat fognak tartani kerületenkint a' lelkipásztorko-
dás' mezején működő egyházi személyek ön és híveik' épü-
lésére. Adja a' jó Ur Isten, hogy a' buzgó főpásztor' intéz-
kedése mindenütt megteremje a' minden igazi katholikus-
tól óhajtott gyümölcsöket ; adja, hogy e' kerületi gyakor-
latokat nem sokára követhesse a' megyeszerinti nagy lel-
ki-gyakorlat, hol a' kölcsönös érintkezés által mindenek' 

szive egygyé alakuljon, 's a' különféle egyéniségek' egygyé 
olvadt szivéből annál nagyobb lánggal lobogjon föl az is-
teni szeretet' tüze. Zalka. 

K o m á r o m , febr. 17. Érzékenyen meghatott kebel-
lel ülök asztalomhoz, mert azon csapást, melly városun-
kat ismét e' napokban érte, hideg közömbös lélekkel nem 
szemlélhetem; ugyanis február hó' I l - é s 12-dikén Duna 
és Vágh folyók a' folytonos áradás miatt egyesülvén, pusz-
tító elemként támadák és boriták el e' sokat szenvedett 
szerencsétlen város' nagy részét, és pedig azon részt, melly-
nek a' inultévi iszonyú tűzveszély megkegyelmezett; ak-
kor pompás templomát, izletesb utczáit, most szegényebb 
sorsú polgárok' házait láttuk romokká omlani ; nem csuda 
tehát, ha e' szerencsétleneket a' szó' szoros értelmében mint 
koldusokat szemléljük az egykor tehetős, de most szinte 
elszegényedett polgártársaik' ajtain kopogtatni? Megnyíl-
nak ugyan ezek , mert a' könyörület' sz. érzete nincs még 
száműzve e' nép' szivéből, de a' sorsüldözte nép minden jó 
szándoka mellett sem tud annyi alamizsnát, viz által ká-
rosult társainak nyújtani, mennyi képes lenne csak néhány 
napig is felszárítani a' szenvedettek' keserű könnyeit ; azért 
hozzátok emeli e' házát, vagyonát vesztette szerencsétlen 
nép esdeklő szavait keresztény barátim ! kik habár meg-
kóstoltátok is a' lefolyt nehéz napokban a' szenvedés' töl-
tötte keserű poharat, azt fenékig kiüríteni a' segélytekért 
rimánkodó komáromi lakók' ezreinek jutott. Kétszáz ház, 
midőn e' sorokat irom, már ledőlt, és 300-ra tehetni a' 
roskadozó házak' számát ! ! S . . . Ákos. 

P o z s o n y , febr. 12. A' megelégedés :s boldogság' 
alapja a' jó erkölcs. Megelégedést nem képzelhetni ott, hol 
az erkölcs hiányzik ; ez pedig, ha religio által nem istá-
poltatik, hasonló a' gyenge folyamhoz, mellyet a' feljövő 
nap' sugarai csakhamar kiszárítanak, 's a' mi hátramaradt 
is, az a' fölötte elsüvöltő szelek' martalékává lesz. A' reli-
gio egy pálmafa, melly gyümölcsével táplálja mindazokat, 
kik árnyai alatt nyugosznak ; holott az, kinek religioja nin-
csen, olly egyedül áll a" nagy világ' alkotványi között, mint 
a' rideg szirt' tetején vadul felnövekedett fenyü, melly kö-
rül csak saskeselyük 's kigyók tanyáznak. Áz áldott béke 
's jó rend' visszaállításának nagy munkájában fáradozók-
nak kedves dolgot vélünk tenni, midőn a' nyilvánosság" 
elébe hozzuk, hogy Pozsonyban, „katholikus érdekeket 
képviselő, 50 tagból álló bizottmány" alakult a' városi 
plébános' elnöklete alatt ; jelenleg néhány tag az alapsza-
bályok' kidolgozásával foglalkozik. — A' helybeli kath. 
tanuló ifjúság, s maguk a' legmérsékeltcbb gondolkozású 
polgárok és szülék milly váratlan metamorphosis által le-
pettek meg, kitűnik a 'm é. Religio' 35-dik számából. No de 
szóljunk nyíltan, hisz mondott szóból ért az einber. Aka-
démiánkban dec. elsejétől fogva, német nyelven tárgyalta-
tik minden tanulmány, csupán csak a' philosophia és ter-
mészetjog latinul. A' főgymnasiumban a' latinnyelv és clas-
sica literatura deákul, a' többi tárgy magyarul 's németül 
adatik elő. Az átalában jómagaviseletü, 's tiszta külsejü 
ifjúság latin sz. énekeket zengedez a' sz. miseáldozat alatt. 
Az egész főgymnasiumi ifjúság két helyre szokott össze-
gyülekezni. a' magyar és német sz. beszédekből lelkiokta-
tást veendő. Az akadémiai ifjúság' számára az ünnep- !s 
vasamapi sz. beszédek egyedül német nyelven tartatnak 
felsőbb rendelet' következtében. Az iskolai bizonyítványok 
latin nyelven adatnak ki ; a' tanácsülések' nyelve a' német. 
Elborul a' tanár' lelke, midőn ugy tapasztalja, hogy ama' 
parányi öiömek is, mikkel őt tiszte kínálgatja, keswü üröm-
cseppekkel eresztvék fel. Akarjuk mondani, hogy a' hely-
ben megjelenő német lap csak a' napokban is (34 sz.) mi-
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•után kétségbe hozta volna a' magyar nemzetiség' létezését, 
jónak látta igy okoskodni : „Midőn mi illy német, városban 
német tanintézeteket sürgetünk, azért teszszük, mert czél-
szerü tanintézetet óhajtunk, 's meg nem engedhetjük, hogy 
az iskola az oppositionalis magyarisinus' propagandájaul 
használtassák." Az illy, legyen bár légből kapott, 's a' 
„calumniare audacter" elv szerint kiszámított állítás, min-
denesetre alkalmas a' kedélyek' felizgatására. Ellenében az 
illy hirlapi gyanúsításoknak, mellyeket a' Nemesis okvetlenül 
megbosszuland, mint valóságos tényt fölemlithetnők, hogy 
akadémiánkban dec. elsejétől, a' magyar nyelv rendkívüli 
tanulmánynyá lett, a' főgymnasiumban pedig tökéletesen 
elmellőztetett, és itt a' jelen tanév' második felében, a' né-
met nyelv mint rendes tanulmány fog tárgyaltatni. Édes-
örömest kezet fogunk azokkal, kik a'keresztény régiségtan, 
's a' ker. egyháztörténelemnek iskoláinkbai behozatalát 
sürgetik. Tapasztalásból tudjuk, hogy az ezekből vett tár-
gyaknak, bizonyos előadások közbeni fölemlitését minő rész-
véttel, 's figyelem-feszülten hallgatja a' viaszként idomít-
ható, növekedő nemzedék. Az illy czimü munka : „A' kath. 
egyház' története, és isteni tiszteletnek szelleme", azonczél-
ból került ki 1847-ben a' sajtó alul, hogy a' tanuló i f j ú -
ság jártas legyen az egyházi történelem' ismeretében, és 
megértvén a' szertartások' mibenlétét, meg ne ingattassék 
hitében a' gonosz beszédek által, midőn az egyházi intéz-
kedéseket kisebbitőleg ócsároltatni hallja. A' nevezett 
munka ujabban átdolgozva, bővitve, javítva vagyon, mér-
nők ajánlani kinyomatás végett a' jő és olcsó könyvkiadó 
társulat' figyelmébe. — 

K a s s a i megyéből. A' bodrogközi egyházkerületi plé-
bánosok összes akarattal elhatározák, a' főtiszt, helyettes 
úrhoz, hivatalos alázattal 's bizodalommal a' végett folya-
modni : miszerint részökre, herczeg-primási uton, ő cs. 
kir. apostoli felségénél, a' földektől, rétektől, kertektől és 
vonó marháiktól járandó közadótóli fölmentetést kinyerni, 
iparkodni méltóztatnék, azon alapos oknál fogva : mivel ők 
ama' ingatlanaikat nem másképen csak mint congruájokba 
beszámitott tiszti fizetésöket bírják, és a' vallásalapitványi 
készpénzfizetésben csak annyiban részesülnek, a' mennyi-
ben ama' ingatlanok' kiszámított jövedelmei, az úgyis cse-
kély, és koránsem a' mostani dolgok' állásához mért cong-
ruájokat ki nem egyenlítik ; a' tiszti, vagyis hivatalbeli fi-
zetésnek pedig minden cathegoriái az országban még mind-
eddig adómentesek. A' vonó marhájoktól pedig azért, mert 
1-ször : azokkal mivelik ingatlanaikat, és igy azok által 
keresik hivatalbeli fizetésöket. 2-szor : azért, minthogy 
legfőbb kötelességöket teljesitendők, bármilly munka' fél-
beszakadtával is minden időben, csak önvonómarhájokon 
köteleztetnek a' fiókegyházaikban szétszórt híveiket felke-
resni, és nálok lelki szolgálatjokat véghez-vinni : *) Nagy-
Tárkány, f. é. januarhó' 15-kén tartott kerületi papigyü-
lésből. — 

P e s t , febr. 22-kén. É n e k i s k o l a i h a n g v e r -
s e n y . A'pestbudai hangászegyesület' énekiskolája javá-
ra jövő vasárnapon, febr. 24-én, délután 4 órakor, a' nem-
zeti casino' termében, az egyházi zenére nézve külön ér-
dekkel biró hangverseny adatik ; mellybt t. többi között há-
rom egyházi dicsének is fordul elő négy énekszóra. Mind-
három a' m. k. tudom, egyetemi könyvtár' birtokában lévő 
's 1508-ban készült nádor-codex czimü régi magyar kéz-

' ) Szerkesztő attól tart , nehogy illyetén okoknál fogva a ' lelki-
pásztorkodó papság egyenesen a ' statushivatalnokok' osztályá-
ba soroztassék. Ha lehet, sürgessük congruáink' felemelését, 
de adómentességet ne k ívánjunk. Szerk. 

iratból vétetett; ketteje latin „Ave salutis hostia,"és „Mi-
serorum pia adjutrix", a' harmadik pedig „Üdvezlégy I s -
tennek sz. anyja" kezdetű magyar eredeti szöveggel. Min-
denikből a' két első stropha énekeltetik, és pedig az emlí-
tett kéziratban találtatott hangjegyek szerinti eredeti dal-
lamra. Ismerünk a' magyar egyházakban mai napon is di-
vatozó egyházi dalokat, mellyek 200 év előtti nyomtatvá-
nyokban is fordulnak elő; aggály nélkül tehát, de több te-
kintetből is bátran állithatjuk a' honi tisztes régiség' fe-
nebbi nagy becsű maradványait a' 14-dik századba tar-
tozóknak. Reánk magyarokra nézve azonban külön érdekű 
lehet az emiitett m a g y a r szövegű dicsének, melly az 
őskori hasonló kincsek közöl első hozatik ismeretünkre 
eredeti dallamával. Mind ez, mind a' többi kettő nemcsak 
sztylfenség, de megható egyszerűségük miatt is méltó a' 
meghallgatásra. 'S midőn erre figyelmeztetjük a' t. cz. egy-
házi rendet, egyszersmind pártolásába is ajánljuk az emii-
tett énekiskolát; mellynek 11 év előtti létesítéséhez 's fen-
tartásához a' t. egyházi férfiak számosabban járultak ; 
de fájdalom ! a' közelebbi viharos körülmények alatt több-
nyire visszavonultak, 's e' hazai jótékony intézet' fenma-
radása iránt már is alapos aggodalom támadt: pedig ed-
digi növendékei közöl, kik az intézetben többnyire ingyen 
taníttatnak, már is sokan, és pedig folytonosan használ-
tatnak az ünnepélyes isteni tiszteletnél. A' szépmüvé-
szetek' virágzását már hajdan is leginkább az egyházi rend 
eszközlé. Bár ne engedné jelenkorunkban se kiszakasztatni 
e' diszes érdemvirágot diszkoszorujából. M á t r a y G á b o r , 
mint énekiskolai igazgató. 

Olaszlion. 
(Ó szentsége'körlevele az olaszhoni püspökökhöz.Vége.) 

„Jam vero ad fidelem populuin avertendum ab impiorum 
insidiis, et in professione custodiendum catholicae Religio-
nis, atque ad verae virtutis opera exeitandum, magna, ut 
probe scitis, vis est in illorum vita et exemplo, qui divinis 
se ministeriis manciparunt. Verum, proh dolor ! non de-
fuere per Italiam aliqui, pauci illi quidem, Viri Ecclesi-
astici, qui ad Ecclesiae liostes transfugae non minimo illis 
ad fideles decipiendos adjumento fuerunt. Sed vobis certe, 
Venerabiles Fratres, novo illorum lapsus stimulo fui t , ut 
aeriori in dies studio in cleri disciplinam advigiletis. Atque 
liic in futurum quoque tempus, pro eo ac debemus, pro-
spicere cupientes, temperare nobis non possumus, quin 
commendemus denuo, quod in prima nostra ad totius Or-
bis Episcopos Encyclica Epistola inculcavimus *), nempe 
ut nemini cito manus imponatis sed in ecclesiasticae 
militiae delectu majorem usque diligentiam adhibeatis. De 
iis praesertim, qui sacris ordinibus initiari desiderant, in-
quirere et diu multumque investigare opus est , num ea 
doctrina, gravitate morum, et divini cultus studio com-
mendentur, ut certa spes affulgeat fore, ut tanquam lucer-
nae ardentes in Domo Domini, eorum vivendi ratione, at-
que opera aedificationem et spirituálém vestro gregi utili-
tatem afferre queant." 

„Quoniam vero ex monasteriis recte administratis in-
gens in Ecclesia Dei splendor atque utilitas dimanat, et 
reguláris etiam clerus adjutricem vobis in procuranda ani-
marum salute operám navat, vobis ipsis, Venerabiles Fra-
tres, in mandatis damus, primum quidem, ut religiosas f a -
milias cujusque Dioecesis nostro nomine certiores faciatis, 

' ) Novembris 1846. « ) I. ad Timoth. 5, 22. 
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nobis peculiares aerumnas ingemiscentibus, quas multae 
illarura in recenti calamitoso tempore perpessae sunt , 
non levi interea consolationi fuisse animorum patientiam, 
atque in virtutis et Religionis studio constantiam, quibus 
plurimi ex religiosis hominibus ad exemplum se commen-
darunt ; etsi aliqui non defuerint, qui suae professions ob-
liti cum magno bonorum scandalo, et nostro fratrumque 
suorum dolore turpissime praevaricati sunt : deinde vero, 
ut praesides earumdem familiarum, et superiores , ubi o -
pus fuerit, illarum moderatores,nostris verbis adhortemini, 
ut pro sui officii debito, nulli parcant curae atque indus-
triae, quo reguláris disciplina, ubi servatur, magis in dies 
vigeat et floreat, ubi vero detrimentum aliquod passa fue-
rit, omnino reviviscat, et redintegretur. Moneant instanter 
iidem praesides, arguant , increpent religiosos illarum 
alumnos, ut serio considérantes quibus se votis Deo ob-
strinxerunt, ilia diligenterreddere studeant, suique instituti 
régulas inviolate custodiant, et mortificationem Jesu in 
suo corpore circumferentes ab iis omnibus abstineant, 
quae propriae vocationi adversantur, et operibus instent, 
quae caritatem Dei ac proximi, perfectaeque virtutis Stu-
dium praeseferant. Caveant praesertim supradicti ordinum 
moderatores, ne ulli ad religiosa instituta aditum faciant, 
nisi cujus antea vitam, mores atque indolem accuratissime 
expenderint ; ac deinde illos tantum ad religiosam professi-
onem admittant, qui tyrocinio rite posito ea dederint verae 
vocationis signa, ut judicari merito possit, ipsos non alia 
de causa religiosam vitam amplecti, nisi ut Deo unice vi-
vant, et 8uam atque aliorum salutem pro cujusque insti-
tuti rationo procurare possint. Super his autem delibera-
tum fixumque nobis est, ut ea omnino serventur , quae ad 
religiosarum familiarum bonum statuta praescriptaque 
sunt in decretis a nostra congregatione super Statu Regu-
larium die 25 januarii superiori anno editis, et apostolica 
nostra auctoritate sancitis." 

„Post haec ad saecularis cleri delectum revocato ser-
mone , commendatam inprimis volumus fraternitatibus 
vestris instructionem, et educationem minorum clericorum; 
quandoquidem idonei Ecclesiae ministri vix aliter haberi 
possunt, quam ex illis, qui ab adolescentia et prima ipsa 
aetate ad sacra eadem officia rite informati fuerint. Pergi-
te igitur, Vener. Fratres, omncm impendere industriam at-
que operám, quo sacrae militiae tyrones a teneris annis, 
quoad ejus fieri poterit, in ecclesiastica seminaria recipi-
antur, atque inibi, tanquam novellae plantationes succres-
centes,in circuitu tabernaculi Domini, ad vitae innocentiam, 
religionem, modestiam, et ecclesiasticum spiritum confor-
mentur, simulque li t teras, et minores majoresque discipli-
nas, praesertim sacras addiscant a selectissimis magistris, 
qui scilicet doctrinam sectentur ab omni cujusque erroris 
periculo alienam." 

„Quoniam vero haud facile vobis continget minorum 
omnium clericorum eruditionem in seminariis perficere, et 
ceteros etiam ex laicorum ordine adolescentes ad pastora-
lem vestram sollicitudinem pertinere non est dubium, ex-
cubate insuper, Yen. Fratres , aliis omnibus publicis pri-
vatisque scholis, et quantum in vobis est omni ope atque 
industria adnitimini, ut tota in illis studiorum ratio ad ca-
tholicae doctrinae normam exigatur, et conveniens in illas 
juventus ab idoneis , et probitate ac religione spectatis 
magistris ad veram virtutem, bonasque artes ac disciplinas 
instituta, opportunis muniatur praesidiis, quibus structas 
sibi ab impiis insidias agnoscat, et exitiales eorumdem 
errores devitet, atque ita sibi et christianae ac civili rei-
publicae ornamento et utilitati esse possit." 

„Eo autem in genere praecipuam vobis, planeque li-
beram auctoritatem et curam vindicabitis super professo-
ribus sacrarum disciplinarum, et in reliquis omnibus, quae 
Religionis sunt, aut Religionem proxime attingunt. Advi-
gilate, ut in tota quidem scholarum ratione, sed in his ma-
xime, quae Religionis sunt , libri adhibeantur ab erroris 
cujusque suspicione immunes. Commonete animarum cu-
ratores, ut seduli vobis adjutores sint in iis, quae scholas 
respiciunt infantiuin et juvenum primae aetatis ; quo de-
stinentur ad illas magistri, et magistrae probatissimae ho-
nestatis, et in pueris, aut puellis ad cliristianae fidei rudi-
menta instituendis libri adhibeantur a sancta hac Sede 
probati. Qua in re dubitare non possumus, quin parochi 
ipsi exemplo illis sint, et vobis sedulo instantibus, in pue-
ros ad christianae doctrinae primordia instruendos quotidie 
magis incumbant, eamque instructionem ad graviores sui 
muneris partes omnino pertinere meminerint <i3J. Iidem 
vero admonendi erunt, ut in suis sive ad pueros, sive ad 
reliquam plebem instructionibus habere ob oculos non 
omittant Catechismum Romanum, quem ex decreto Triden-
tini Concilii, et S. Pii V. immortalis memoriae decessoris 
nostri jussu editum, alii porro Summi Pontifices, ac nomi-
natim fel. record. Clemens XIII. cunctis animarum pasto-
ribus denuo commendatum voluit, tanquam ,ad pravarum 
opinionum fraudes removendas, et veram, sanamque doc-
trinam propagandam, stabiliendamque opportunissimum 
subsidium*4) ." 

„Haud sane mirabimini, Venerabiles Fratres, si de 
his fusiori aliquantulum calamo scripsimus. Enim vero 
prudentiam vestram minime fugit, poriculoso hoc tempore 
vobis nobisque ipsis omni industria atque opera, ac mag-
na animi firmitate connitendum et invigilandum esse in il-
lis omnibus, quae scholas, et puerorum ac juvenum utri-
usque sexus instructionem et educationem attingunt. Nostis 
enim, hodiernos Religionis humanaeque societatis inimicos, 
diabolico plane spiritu, in id suas omnes artes conferre, 
ut juveniles mentes et. corda a prima ipsa aetate perver-
tant. Idcirco etiam nihil intentatum, nihil prorsus inausum 
relinquunt, ut scholas et instituta quaelibet juventutis 
educationi destinata, ab Ecclesiae auctoritate et a Sac-
rorum Pastorum vigilantia omni ex parte subducant." 

„Juxta haec firma spe sustentamur fore, ut carissimi 
in Christo filii nostri omnes Italiae Principes fraternitati-
bus vestris potenti patrocinio suo adfuturi s int , quo in 
supradictis omnibus muneri vestro uberius satisfacere va-
leatis; nec dubitamus, quin iidem ipsi Ecclesiam, et omnia 
tarn spiritualia quam temporalia ejus jura tueri velint. Id 
quidem religioni congruum est, avitaeque pietati, qua se in 
exemplum animatos ostendunt. Illorum quoque sapientiara 
non latet, initia malorum omnium, quibus tantopere afili-
gimur, a detrimentis repetenda esse, quae Religioni Eccle-
siaeque Catholicae jamdiu, praesertim vero a Protestanti-
um aetate, irrogata fuerant. Perspiciunt scilicet, ex depres-
sa saepius sacrorum Antistitum auctoritate, et ex crescen-
te in dies multorum contumacia in divinis et ecclesiasticis 
praeceptis impune violandis, factum fuisse, ut minueretur 
pariter populi obscy. uium erga civilem potestatem , et ho-
diernis publicae trâ iquillitatis inimicis planior inde pate-
ret via ad seditiones contra principem commovendas. Per-
spiciunt etiam, ex occupatis non raro, direptisque, ac p a -

*3J Tr ident inum, Sess . XXIV, c . 4 . — Bened . XIV, Const. , Etsi 
minime, 7 febr. 1 7 4 2 . 

*4) In Encyc l i c i s Litteris ea de re ad omnes Episcopos datis 14 . 
junii 1 7 6 1 . 
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lam divenditis temporalibus bonis ad Ecclesiam legitimo 
proprietatis jure spectantibus, contigisse, ut decrescente 
in populis reverentia erga proprietates religionis destina-
tione consecratas, multi hinc faciliores praeberent aures 
audacissimis novi ,Socialismi et Communismi'assertoribus, 
qui alias pariier aliorum proprietates occupari ac disperti-
ri aut alia quavis ratione in omnium usum converti posse 
comminiscuntnr. Perspiciunt insuper recidisse paulatim in 
civilem potestatem impedimenta ilia, quae jamdiu multipli-
ci fraude comparata fuerant ad cohibendos Ecclesiae Pas-
tores, ne sacra sua auctoritate uti libere possent. Perspi-
ciunt denique calamitatum, quibus urgemur, nullum aliud 
inveniri posse promptius et majoris virtutis remedium, 
quam ut refloreat in tota Italia splendor Religionis Eccle-
siaeque Catholicae, in qua diversis hominum conditionibus, 
et indigentiis opportunissima praesto esse praesidia non 
est dubium." 

„Siquidem (verbis utimur S. Augustini) : ,Catholica 
ecclesia non solum ipsum Deum, sed etiam proximi di-
lectionem atque caritatem ita complectitur , ut omnium 
morborum, quibus pro peccatis suis animae aegrotant, om-
nis apud illám medicinám praepolleat. Ipsa pueriliter pue-
ros, fortiter juvenes , quiete senes, prout cujusque non 
corporis tantum, sed et animi aetas es t , exercet et docet. 
Ipsa feminas viris suis non ad explendam libidinem, sed 
ad propagandam sobolem, et ad rei familiaris societateni 
casta, et fideli obedientia subiicit ; et viros «onjugibus non 
ad illudendum imbecilliorem sexum, sed sinceri amoris le-
gibus praeficit. Ipsa parentibus lilios libera quadam Servi-
tute subjungit, parentes filiis pia dominatione praeponit. 
Ipsa fratribus fratres Religionis vinculo firmiore , atque 
arctiore, quam sanguinis, nectit , omnemque generis pro-
pinquitatem, et affinitatis necessitudinem, servatis naturae, 
voluntatisque nexibus, mutua caritate constringit. Ipsa 
dominis servos non tam conditionis necessitate, quam offi-
cii delectatione docet adhaerere ; et dominos servis, sunimi 
Dei communis Domini consideratione placabiles , et ad 
consulenduin magis, quam coercendum propensiores facit. 
Ipsa cives civibus, gentes gentibus , et prorsus homines 
primorum parentum recordationc non societate tantum, 
sed quadam etiam fraternitate conjungit. Docet reges pro-
spicere populis, monet populos se subdere regibus. Qui-
bus honor debeatur, quibus alTectus, quibus reverentia, 
quibus timor, quibus consolatio, quibus exhortatio, quibus 
disciplina, quibus objurgatio, quibus supplicium, sedulo 
docet, ostendens quemadmodum et non omnibus omnia, 
et omnibus Caritas , et nulli debeatur in jur ia* 5 ) ." 

„Nostrum igitur vestrumque est, Venerabiles Fratres, 
ut nulli parcentes labori, nulla unquam difficultate deter-
riti, toto pastoralis studii robore tueamur in Italis popu-
lis cultum catholicae Religionis, et non solum obsistamus 
alacriter impioruni conatibus, qui Italiam ipsam ab Eccle-
siae sinu avellere commoliuntur, sed etiam dégénérés illos 
Italiae filios, qui jam eorumdem artibus seduci se passi 
fuerint, ad salutis viam revocare annitamur." 

„Verum tarnen cum omne datum optimum et omne do-
num perfectum desursum descendat, adeamus cum fiducia 
ad thronum gratiae, Venerabiles Fratres, et caelestem lu-
minum et misericordiarum Patrem publicis, privatisque 
prccibus orare suppliciter atque obsecrare non intermitta-
mus, u t per mérita Unigeniti Filii sui Domini Nostri Jesu 
Christi, avertcn3 faciem suam a peccatis nostris, omnium 
mentes et corda virtute gratiae suae propitius i l lustret , ac 

* 5 ) S. August inus de Moribus Cathol. Ecc les iae . Lib. I. 

rebelles quoque ad se compellens voluntates, Ecclesiam 
Sanctam novis victoriis et triumphis amplificet ; quo in 
tota Italia, immo et ubique terrarum, merito pariter ac 
numero populus ei serviens augeatur. Invocemus etiam 
Sanctissimam Dei Genitricem Immaculatam Virginem Ma-
riam, quae praevalido apud Deum patrocinio suo quod 
quaerit invenit, et frustrari non potest, atque una Petrum 
Apostolorum Principem et Coapostolum ejus Paulum, orn-
nesque Sanctos Caelites, ut Clementissimus Dominus, eo-
rum intervenientibus precibus, flagella iracundiae suae a 
fidelibus populis avertat; et cunctis, qui Christiana pro-
fessione censentur, tribuat propitius per gratiam suam et 
illa respuere, quae huic inimiea sunt nomini, et ea quae 
sunt apta sectari." 

„Demum, Venerabiles Fratres, nostrae in vos studio-
sissimae voluntatis testem accipite Apostolicam Benedie-
tionem, quam intimo cordis affectu, vobis ipsis, et clericis, 
laicisque fidelibus vigilantiae vestrae concreditis pera-
manter impertimur. Datum Neapoli in Suburbano Portici, 
die VIII. decembris Anni MDCCCXLIX. Pontificatus 
nostri an. IV. PIUS PP. I X . " 

Vegyesek. 
Olvasóink emlékeznek még, hogy Francziaországban 

a' forradalom' kitörése előtt bizonyos Leotadus szerzetes 
állítólag egy leányon elkövetett erőszak és gyilkolás miatt 
gályarabságra Ítéltetett el. Ezen szerencsétlen ember Tou-
lonban meghalt. Egész fogsága alatt az odaengedés és élet-
szentség' nagy példáját nyújtotta, mindig ártatlanságára 
hivatkozván, de vádlói ellen soha ki nem kelvén. Ö áh í -
tattal vette fel a' haldoklók" szentségét, 's véglehellete előtt 
felkiáltott a' bizt03 és igazgató' jelenlétében legnagyobb 
ünnepélyességgel: „Isten előtti megjelenésem' perczében 
utolszor akarom kinyilatkoztatni, mit már biráim előtt 
nyilatkoztattam ki, hogy ártatlan vagyok, 's hogy legke-
vesbbé sem tudom, miként és ki által követtetett el ama' 
súlyos bün, mellyért elitéltettem. Én az elébe megyek, ki 
megjutalmazza a' szenvedést, és jóvá teszi az igazság-
talanságot." 

A' mayenne-i Echo azt irja : ,Két egyén Jézus' társa-
ságából legközelebbi alkalommal kisérői lesznek Lavigne 
atyának azon missioban, mellyet a' bresti gályaraboknak 
fog tartani. E' két egyén Lelasseut és Marie Ratisbonnc, 
kik néhány év előtt Rómában, csudálatos módon tértek meg 
a' sz. szüz ; személyes közbenjárása által, ki nekik a' Sant 
Andrea delle fratte egyházban jelent meg. Töb.b ajtatos 
liivek e' szerzeteseket olvasókkal, és emlékpénzekkel bőven 
ellátják. Ok , örömükben hogy illy fáradságos működésre 
választattak, egyebet se tesznek, hanem működésűk' sike-
rét a' hivők' imádságaiba ajánlják. Mi örvendünk, hogy ez 
ajtatos óhajtásnak kinyilatkoztatását olvasóinknak tudtok-
ra adhat juk , meg levén győződve, hogy többen is fognak 
e' működéshez csatlakozni, melly olly becses minden való-
di keresztény előtt. Nem kételkedünk, hogy a ' jámbor atyák 
Brestben is azon sikert fogják aratni, mellyet Toulonban, 
melly siker félszázad óta a' legrendkivüliebb a' kath. év-
könyvekben.' 

A' „Times" angol lap az elemi tanítók' erkölcsi ál-
lapotáról Francziaországban igen érdekes czikket közöl, 
mellyből olvasóinknak némi kivonatot adni érdekesnek ta-
láltuk : ,Midőn Carnot u r , az ideiglenes kormány alatt 
közoktatási minister, forradalmi körleveleit a' respublika' 
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tanítóihoz intézte, belölök politikai ügynököket akarván te-
remteni, üszköt vetett az egész ország'lakosságánakleggyul-
hatóbb részébe. Az iskolamesterek, nyomorult hivataluk fe -
letti miveltség' színével, társadalmi állásukon felül tola-
kodó nagyravágyással, az egyháztól külön váltan, sőt a'vidé-
ki papságnak inkább ellenei, mint tanítványai, neveztetve 
egyenesen a' statustól, melly a' forradalom' szineit kitűzte, 's 
az elégedetlen tanitók' vágyainak ujabb pályát nyitni kész-
nek mutatta magát,—Carnot' felhívására a'legnagyobb kész-
séggel feleltek. A' respublikának minden jelentései elhor-
dattak, 's a' plebaniában felolvastattak az iskolamester 
által ; 's illy módon Francziaország reményiheti, hogy né-
hány nemzedék után a' communismus és istentelenség' 
örvényébe sülyedend. Mi alatt a' kormány' hatalma sovány 
tusára vesztegeti erejét, 's a' törvényhozó test' tekintélye 
belczivódások által aláásatik, azon pár t , melly minden 
kormány és társadalmi rend' alapjainak legnagyobb ellen-
sége, nem marad tétlenül. E' párt a' falusi iskolamestert a' 
forradalom' apostolává változtatá. Az uj évre Almanachot 
készített, melly az atheismus, socialismus, és erkölcstelen-
ség' evangéliuma. Kiszámították: miszerint Francziaor-
szágban 13 millió lélek van (és ott minden férfi, ki törvé-
nyes idejét elérte, gyakorolja a' szavazási jogot,) kiknek 
egyedüli tankönyve ez almanach. Az almanach azok' ol-
vasó könyve szokott lenni, kik más könyvvel nem bimak. 
És igy a' forradalmi párt' pokoli működése az ezen évi al-
manachot csupa hazugság-és csalárdságokkal töltötte meg 
olly alakban, melly a' falusi nép' értelmét legkönnyebben 
megzavarja, 's a' társadalom' különféle osztályait egymás 
ellen ingerli. A' méreg ellenszer nélkül adatott be, 's egye-
dül az egyháznak van az a' kellemetlen hivatása, hogy a' 
romai papság' fegyvereivel a' divatos istentelenség-, és 
társadalmi anarchiának minden hazugságai ellen vívjon. 
Illyen a' franczia faluvidékek' helyzete, azon jelentések 
után, mellyeket mindennap veszünk.' 

Chantome Miklós, langres-megyei áldozár, miután 
üdvének és az egyházi fegyelemnek érdekéből a' kanoni-
kus fenyíték által sem téríttethetett vissza a' kötelesség' 
ú t jára , az engedetlenség' bűnében elmarasztaltatva, min-
den az egyházi rendet illető szent gyakorlatoktól fölfüg-
gesztetett. 

Az egész világot meglepte azon hihetlen visszaélés, 
mellyet Lamennais néhány hónap óta ,Reforme' nevű lap-
jában a' vészterhes szavak- és baljóslatokkal űzött. Minden 
sorában csak forradalmi viharok-, hűlt tetemek-, tűzvész-, 
vérpatakok-, ravatalok- és rémesnél rémesebb események-
kel találkozunk. Közelebb Lamennais' a' deinagogikus 
hirlap' előfizetőihez intézett búcsúszavában, miután egy 
kévéssé gáncsoló szavakkal illette azon theoretikusokat, 
kik a' kérdéseket mind fölvilágosítani akarván , azokat 
épen össze bonyolítják, a' ,Paroles d'un Croyant' szerzője 
azzal biztatja a' nép' barátjait , hogy a' társadalom ugy, 
miként azt ők értik és gyakorolják, számukra arany- és 
selyemmel himzett napokat fog felderíteni. Lamennais, a' 
socialismus' mostani apostola, miután már több dologról 
megfeledkezék, kétségkívül elfeledte azt i s , mit ő kevés 
évvel ezelőtt a' socialistikus rendszerekről irt : ,Azt kí-
vánják önök, hogy megmondjam gondolatomat a' napja-
inkban divatra kapott socialisticus rendszerekről? . . . A' 
mind e' napig létrehozott tanok között egyet sem ismerek, 
melly inkább vagy kevesbbé azon következtetésre ne ve-
zetne, hogy a' személyes vagyon oka azon bajnak, mellyen 
segíteni igyekszünk ; ennél fogva kell, hogy a' személyes 
birtok megszűnjék, hogy az kizárólag az álladalom' kezei-
ben öszpontosittassék, melly egyetlen birtokosa lévén a' 

munka' eszközeinek, magát a' munkát is rendezendi, min-
denkinek kiszabván a' hozzá mért é3 szorosan kötelező 
működést, és bizonyos szabályok szerint, mellyekre nézve 
egyébiránt a' vélemények még szétágoznak, szétosztván a' 
közös munkának gyümölcsét. Világos előttem, hogy hason-
ló rendszernek valósítása a' népeket olly iga alá görbítené, 
mellyet a' világ még nem látott ; az embert csak gép- és 
szerszámmá változtatná ; őt a' néger alá helyezné, kivel 
az ültetvényesek kényök kedvök szerint rendelkeznek, sőt 
még a' baromnál is inkább lealacsonyítaná. Nem hiszem, 
hogy valaha ennél szerencsétlenebb, képtelenebb és leala-
csonyitóbb eszmék ember' agyában keletkeztek, és in-
kább megérdemlették légyen azon u tá la to t , mellyet én 
bennem költenek, nem is tekintve azt , hogy nincs semmi 
kivihetlenebb e' földön ezeknél.' De bár miily veszélyesek, 
képtelenek, gyakorlatlanok legyenek is a' socialistikus ta-
nok, Lamennais azokat most elfogadja, és megszentesiti. U 
minden áron u j forradalmat szeretne. Ezen meghasonlott 
lélekre nézve a' nyugalom egyike a' legiszonyúbb bünte-
téseknek ! 

Proudhon egyik Bastias-hoz intézett hosszú és aljas 
levelét e' hihetlen sorokkal zárja be : ,A' mi törekvésünk 
a' napszámos' jóllétét megnégyszerezni. De nem akarja ezt 
a' franczia bank , a' parasiták' e' föllegvára. Nem akarja 
ezt a' kormány, melly csak azért alkottatott, hogy a' pa-
rasitákat gyámolitsa, pártfogolja és felbátorítsa. Nem akar-
ja ezt a' parasiták- és ezek gyámolitóiból alakult többsége 
a' nemzeti gyűlésnek. Nem akarja ezt a' kormánynyal e l -
lenkező kisebbség, melly a' felett töprenkedik, hogy mivé. 
válnék a' társadalom , ha parasitái nem volnának. Nem 
akarják ezt magok a' socialisták, az állítólagos forradalmi 
férfiak sem, kik előtt a' szabadság-, egyenlőség-, gazdag-
ság- és munkának sincs semmi becse, ha kell, hogy fel-
hagyjanak agyrémeikkel,és lemondjanak a' korniányra-
ju tás reményéről Folytasd tehát , te főváros, 
folytasd tovább is e' nyomorú népnek kizsákmányolá-
sá t ! Emészd föl e' buta polgárságot , nyomjad a' kéz-
művest, nyúzd a' parasztot, fald fel a' gyermekeket, gya-
lázd az asszonyokat, és tartsd fön kegyelmedet a' vádolni 
szerető gazok, a' kárhoztató birák, az öldöklő katonák, a' 
tapsoló rabszolgák' számára. Átok kortársaimra !' Átok te-
hát mindazokra, kik ezen utálatos szörnyek' még utálato-
sabb terveiket csukott szemmel és térden állva el nem fo-
gadják! Ők forradalmakat szitandnak . vérpatakoka ön-
tendnek mindaddig, mig egy tiszta ivet nem adunk keze-
ikbe, fölhatalmazva őket, hogy azon a' haladás' ministeriu-
mát, Iccariát, közdologházakat, triast, a' nép' közpénztá-
rát, vagy más ezekhez hasonló koholmányokat létesítse-
nek ! Szegény Francziaország ! 

Az irodalmi vadócz' bünmezején egy ujabb mérges 
növény üté fel fejét, Sue Jenő „Mystères du peuple" czi-
mü regényében. Sue Jenő századunknak egyik legelhirese-
dettebb, de egyszersmind legbünösebb regényírója ; azon 
mester, ki a'legmérgesebb, legerkölcstelenebb elveket a'leg-
édesebb, legcsábítóbb modorban tudá elterjeszteni. Regé-
nyei többek' ártatlanságának lőnek sirjává, de minden ed-
dig megjelent iratai között nincs veszélyesebb a' fönebb 
érintettnél. E' regény' tartalmáról igy szól a' különben kér-
ges modorú, de jámbor szellemű bécsi ,IIans Jörgl' czimü 
néplap : ,,E' regénynek nem egyéb czélja, mint a' népet 
tömegestől a' törvények iránti engedetlenségre ingerelni, 
a' keresztény hitet utálatossá tenni, a' semmivel sem bíró-
kat a' vagyonosak ellen fölizgatni, röviden, minden létező 
társadalmi köteléket szétszaggatni. Sue Jenő a' nemeseket, 
papokat, 's vagyonosokat zsarnokok, rablók 's gonosztevők' 
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társaságaként rajzolja; a' naplopókat ( p r o l c t a r i u s o k ) el-
lenben merő erényhősök 's angyalok gyanánt, kiknek föla-
data , e' gazokat megölni, vagy az országból tova űzni, 's 
azok' vagyonába magukat behelyezni. A' nemesek és pa-
pok' képviselőit a' legundokabb színekkel festi, 's ugy ál-
lítja a' dolgot, hogy nem annyira a' személyek tűnnek elő 
nevetségesek- 's aljasakként, mint a' kereszténytan, melly-
ből szerinte ez alávalóság kifoly; ezokért kivánja a' neme-
seket 's papokat mind kiirtani. 'S mit akar Sue Jenő a 'ke -
resztény hit helyett behozni? A'régi pogányságot. Krisztus' 
követői helyett ezelta pogánypapokat kíván, kiknél ég és 
pokol nem létezik, mert ő lélekvándorlást állit ismét föl. 
E' könyvben a' keresztény hit' minden követői gazembe-
reknek kereszteltetnek cl , 's érdemül rovatik föl, ki egy 
papot, nemest, vagy vagyonost megöl." — Ezen, minden 
vallási 's társadalmi léteit alapjaiban megtámadó kárho-
zatos irat azonnal megjelente után magában Párisban le-
foglaltatott, 's még a' szabadon gondolkozó köztársasági-
aknál is túlzónak látszott; 's még is találkoztak emberek, 
kik, mint a' szerző, kivetkezve minden szentebb érzetből, e' 
munkát nemcsak lefordították más nyelvekre, hanem még 
fennen ajánlották is, de mi még több, védelmezték is ; igy 
a' „Punch" lap' szerkesztője nem átallotta Sue'e'regényét 
torz magyarázataival mentegetni, állítván, hogy Sue a' 
proletariusok' communisticus gyűlöletét akará kiirtani a' 
birtokosok' irányában, 's hogy Sue szeretetet 's kibékülést 
prédikál, 's sajnálja egyszersmind a' katonai hatóságot, 
melly ez üdves, e' hasznos, 's jámbor (? ? ? ! !) müvet letiltá. 
Pesten e' gonosz munka (német fordításban is) szinte kapható. 
Olly sok gonosz irat kering közöttünk szabadon, büntetle-
nül ! ! Valljon kevesbbé ártalmasok volnának az illy ira-
tok, némelly politikai elvek' vitatásánál, mellyek fölött a" 
katonai karhatalom' letiltó sulyja függ? Nem vagyunk 
már eléggé demoralizálva ? . . . 

Roma' ős korában a' pogány népesség Februarban 
ünnepet tartott, melly tisztulási szertartásban állt emberi 
és állati lelkek' elköltözéseért. E' szertartások, Lupercalia 
neve alat t , az egész várost részeg emberek' sokaságául 
változtatták át, kik tüzes fáklyákkal kezeikben 's mezitle-
nül futkostak keresztül kasul a' városban, mint valóságos 
ördögök. Gelasius pápa a' 6-ik században, eltörülte e' po-
gány képtelenséget az örök városban, 's behozta helyette 
a' boldog, sz. Maria' tisztulási ünnepét, a' Gyertyaszente-
lőt. Az égő fáklya — Saturn' áldozata — helyett, meg-
szentelt viaszgyertya adatott a' keresztény' kezébe, mint 
jelképe ama' világosságnak, melly az erkölcsi világot föl-
világosítja , 's melly legelőször Jeruzsálem' templomában 
sz. Simonnak fénylett, 's melly örökké fog világitni. Feb-
ruar' 2-án Londonban is sz. György templomában ünne-
peltetett a' keresztény nép' Februarja. Száz meg száz vi-
aszgyertya szenteltetett meg és osztogattatott szét. Három-
száz pár ment ajtatos sorozatban a' templom körül, bevall-
ván e' külső cselekvény által hitöket s Jézus iránti sze-
retetöket, ki világosságuk, reményök és örömük. 

A' badeni nagyherczegség' republicanus pártjának 
főnöke, Struve Gusztáv, a' köztársaság' első évére, melly 
a' folyó 1850-dik év' martius' havában fog felderülni, egy 
népnek szánt naptárt adott ki , melly valódi emlékmüve a' 
képtelenség- és esztelenségnek. A' kereszténység ebben 
eltörültetett vasár-és köznapjaival. Struve azokat az év-
szakok' n é g y n a p j a i - , és a' történelem' legnagyobb 
férfiainak tizenkét ünnepeivel pótolja. És ezek: Moyzes, 
Solon, Socrates, Leonidas, Brutus, a' Grachusok, Krisztus, 

Herman vagy Arminius, Teli, IIusz, Luther és Wasching-
ton. A' hónapok és napok, pénteket, Vénus'napját, kivéve, 
más nevezetet kapnak, úgymint: munka' napja, halál 'nap-
ja, egyesség' napja, testvériség' napja, fizetés' napja ; a' 
naptár'szenteinek helyét pedig olly férfiak foglalják el, mint 
Marat, Robespierre, Dortu (ki Rastadtban agyonlövetett), 
Trutschle r, Blum Robert és . . . . Struve Gusztáv. A czik-
kek vérszomjas szavakkal halált és pusztítást hirdetnek a' 
nem demokraták ellen. Többek közt arra tanítanak, hogy 
a' németek a' trákoktól származnak, és hogy a' dalnok Or-
phaeus dédapja volt a' németeknek. E' kis könyvet egy ri-
mes versezet zárja be, mellyben a' szerző a' jó republica-
nusok' gyűlöletének tárgyául az emberiség' hat ostorát 
tűzi k i : u. m. a' fejedelmeket, nemeseket, hivatalnokokat, 
papokat, pénzaristokratákat, és az állandó hadsereget. — 
Ugyanezeen Struve Galeer' ,L Allience des peuples' czimü 
hírlapjában fölszámítja azon költséget, mellybe a' népnek 
ezen ostorai kerülhetnek. Ó azt egyre másra a' királyoknál 
évenkint 1 ; a' nemesek-, hivatalnokok- és papoknál osz-
tályaikat egyenkint véve 2 ; a' hadseregeket 3 és a' mellék-
költséget 4 , összesen 14 milliárdnyi forintra teszi, melly 
összeg egészen a' nép' zsebében maradna, ha ezen ostoro-
kat magáról lerázná. „De erre nézve kell, hogy a' kiirtás 
Tayotól kezdve egész az Uraiig, és az Oczeántól kezdve 
egész a' fekete tengerig terjedjen ki, és hogy az teljes le-
gyen, nemcsak magukat az ostorokat, hanem még alkotó-
elemeiket is meg kell semmisíteni." Valóban nem tudjuk, 
minek nevezzük a' hasonló tanokat; azok a'beteg agy és a' 
gonosz akarat' szüleményei egyaránt. A' düliőngő bolond 
nem szokott okoskodni; sőt tetteinek öntudatával sem bir, 
de azért még sem kevesbbé veszélyes. Hova jutna a' tár-
sadalom azon a' napon, mellyben ollyan emberek , kiknek 
agyvelejök hasonló rémieteket képes foganni, ragadnák ke-
zökbe a' kormánygyeplőt, és iszonyatos terveik' valósítá-
sához látnának. 

Ferret, genfi fiatal protestáns tiszteletes a' kath. anya-
szentegyház' keblébe visszatért. A' megtérés' módja igen 
figyelemre méltó. Néhány hónap előtt belép a' genfi kath. 
plébániába, 's magát mint protestáns tiszteletest bemutat-
va, többek közt megvallja, hogy egy, a' kath. religio ellen 
intézett munkán dolgozik, de erre azon könyvekre volna 
szüksége, mellyekről tud ja , hogy a' plébános' birtokában 
vannak, kéri tehát , hogy azokat neki használatul átadná. 
Igen szívesen mondá a' plébános, mert az igazság a' vis-
gálattől soha sem ijed meg. Néhány nap múlva Ferret visz-
szahozza a 'könyveket , kedélyesen mondva : könyvei csak 
eszméim' öszszezavarására szolgáltak, utoljára még magam 
is katholikus leszek. Ferret a' visszavitt könyveket egy 
hét múlva megint elkéri, de ez egyszer a' fiatal tiszteletes 
azokat végig olvasta, és pedig ugy, hogy Vízkereszt' nap-
ján Genf Saint-Germain' templomában helvét vallásáról 
ünnepélyesen lemondott. 

A' mértékletesség' nagy apostola, M a t h e w atya, 
Washingtont látogatta meg Ejszakamerikában. A' képvi-
selők' háza egyhangúlag határozta el , hogy Mathew atya 
mint vendég a' képviselők' termében földszint foglalhasson 
helyet. Hasonló indítvány tétetett a' tanácsban ; de a' déli 
tartományok' tagjai ellenezték, mivel Mathew egykor bi-
zonyos kérvényt irt a lá , mellyben a' rabszolgaság bűnnek 
bélyegeztetett! (3 kelmék szeretik a' rabszolgákat! Végre 
33 szavazattal 18 ellen a' tanácsban is adatott tisztelet-
beli ülés Mathew atyának. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n e s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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TARTALOM : Néhány őszinte észrevétel az átalakítandó kath. iskolák' ügyében. — IX. Pius és a' romai lázadás. 
(Folyt.) — Egyházi tudósítások. 

N é h á n y ősz in te é s z r e v é t e l az átalakítandó kath. 

iskolák' ü g y é b e n . 

A' már talán munkálatban lévő iskolai u j ren-
dezéstől 's átalakítástól föltételezik vajmi sokan a' 
jövőnek vallásossabb, 's igy boldogabb eldorádóját. 
Szabadjon tehát nékem i s , csekély észrevételeimet e' 
tekintetben szerényen előadni, nem más, hanem csak 
azon okból , hogy kik a' tanitási rögös téren nálam 
bővebb tapasztalást téve , örökzöld érdembabért fűz-
tek homlokukra, nézeteimben egyezve, vagy nem, 
nyilatkozzanak mos t , közöljék nézeteiket most , mi-
dőn talán az elkésés' órája még nem ütött . Mert kér-
dem , ki szólhat e' tárgyhoz (melly iránt annyian sze-
retnek , 's tudnak okoskodni, főleg azok , kik nem 
csak hogy soha senkit sein tani to t tak, de talán ma-
guk is csak imigy amúgy tanul tak, ) alaposabban, 
avatot tabban, mint a zok , kik e' sokszor igenis ke-
mény kenyér mellett őszültek meg? — A' tanitás' 
kérdésének megoldása nem olly könnyű , mint sokan 
hiszik; 's az eddig tapasztalt hiányok' buján tenyésző 
gyökerei sokkal terebélyesebben ágaztak már el, sem-
hogy egy két módositás, vagy egy kis görög 's f ran-
czia nyelvtan' behozatala, vagy ha bár a' bölcsőtől 
kezdett szaktanitással is a' bajon segitve legyen ; ezen 
hydrának száz feje egy fölületes csapással el nem 
üthető. 

A ' vallásosság lévén a z , mire az iskolák' átala-
kításánál fő figyelmet fordítani kel l , maga helyén 
lesz itt mindenekelőtt megemlíteni az előbbi hatóság' 
azon hibás rendelkezését, mellynél fogva néhány év 
előtt az akadémiai tanuló if júság a 'vasárnapi délutáni 
hitoktatás és isteni szolgálat alól, Isten tudja, mi vér-
mes remények' fe jében, fölmentetett. Kérdem : ta-
pasztaltatott-e azoknál e' fölmentés' következtében 
nagyobb vallásosság? vagy a' tudományokbani tete-
mesb előmenetel? É n részemről az ellenkezőt tapasz-
ta l tam, 's másoktól is csak ezt hallottam. Sokfélét 
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lehetne elsorolni, mi ezen idő alatt tör ténik , mi talán 
nem történt volna, 's nem is tör ténnék, ha ezen időt, 
mint az előt t , a' délutáni katechesisre és lytaniára 
fordítaná az akadémiai i f júság; ehhez járulna még 
azonkívül az adott jó példának, most a' nagyobbak-
nál ugy is csak ritka üstökösként föltűnő, megbecsül-
hetlen kincse. Mindaddig t ehá t , még valaki a' szende 
múzsák' küszöbét kopta t ja , minthogy a' fönsőbb is-
kolákban is igaz az : ,Initium sapientiae timor Do-
mini' , köteleztessék szoros iskolai törvények által 
mindennemű istentisztelet- és tanításra pontosan meg-
jelenni , hogy ez által is minden módon ápoltas-
sék benne a' vallásosság' szent tüze , és az alsóbb 
osztályok' növendékei is mindjárt szivesebben, köny-
nyebben hajtnak fejet az illy amúgy is igen nyomasz-
tónak látszó kötelezésnek, ha ezt minden korú 's fokú 
tanuló vele együtt teszi. Ha az egyház b í rna , vagy 
bírhatna a' tanintézetekben a' fő uralommal, ugy hi-
szem , nem lenne okunk e' tekintetben panaszszót 
emelni. 

IIa a'csak nem régiben fölállított képezdéket vesz-
szük igazán kath. szempontból figyelemre : mint le-
gyenek ezek átalában rendezve, erről nem szólhatok, 
mert én csak ezen egyet i smerek, mellyről jelenleg 
szólok, de ezzel, Isten lássa lelkemet ! bizony nem 
vagyok vallási szempontból megelégedve. A ' kath. 
képezdékben ugyanis jövendő jó kath. néptanítók 
volnának képzendők; 's hogy illyenekké képeztesse-
nek, e' nehéz 's annyi önmegtagadással járó mestersé-
get, mellynek fő tényezői : a' tiszta vallási buzgalom, 
keresztényi ki türés , szoros rendtar tás , 's egy mák-
szemnyit sem tágitó pontosság, és több illy nemű eré-
nyek , ugyancsak alaposan kellene megtanulniok ; ugy 
ám de kitől ? Rendes tanáraiktól ? De hogyan ? mikor 
ezektől és ezekben csak is az ellenkezőket látják és 
tapasztalják. Azt mondja talán valaki : hát az igazgató 
mire való? nem tud ez intézkedni? Ez megteszi a' 
maga teendőit , de ha a' tanítvány rendes tanárát 
templomban, és a' hitoktatáson maga mellett sohasem 
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l á t j a : sürgetheti az igazgató a' megjelenést, de szava 
valamint a : könnyelmű tanítóknál, ugy a' tanítvány-
nál is a' pusztában kiáltónak szavaként elhangzik, 's 
a' növendék, kinek főleg a' vallásosság' gyakorlatába 
már most kellene beleszoknia, annyiszor mennyiszer 
dispensálja magát; 's a' ki mit hogyan tanul t , bizony 
csak ugy fogja a z , azt gyakorolni is ; és illyenektől 
várjuk aztán a' nép' vallásossága saturnusi korszaká-
nak előidézését? Vagy talán a' fölebbi hatóságnál 
kellene jelentést tenni? Ez sem maradt e l , de reá 
nem igen szokott észrevétel tör ténni , vagy ha történt 
is eddig, az annyi huzavonába kerül t , hogy a' szelí-
debb természetű ember a' sok gyűlölködést elunva, 
kénytelen minden sürgetéseivel fölhagyni, sz. Ágoston' 
e' mondatával nyugtatván meg önmagát : ,Quod non 
potes emendare, stude Deo commendare.' Mind vallá-
sosság, mind egyéb tekintetből mintapéldányul sze-
retném ajánlani a' vol t , de sajnos! ez évre fölfüg-
gesztett esztergomi képezdét , mellyből, mondhatni, 
mind az egyház, mind a' haza igazán buzgó kath. 
néptanítókat nye r t , 's ennélfogva bizton reményijük, 
hogy a' minden üdvest annyira szivén hordozó her-
czeg-primásunk azt az egyház 's katholicismus' j a -
vára ismét régi minőségében visszaállitandja. 

Továbbá az iljuság ; (értein a' bölcsészet- és 
jogtanuk'» ifjúságot) nem csekély megvesztegetésére, 
vagy legalább is igen nagy szórakozására nyújtott al-
kalmat az előbbi hatóság' abbeli engedékenysége, 
hogy csak nein országszerte megengedtetett a' tanuló 
ifjúságnak fényesbnél fényesb tánczvigalmak' rende-
zése, és saját költségököni megtartása. Mennyi idő, 
mennyi pénz , mennyi erkölcsiség' vesztegetésével jö-
hetett egy illy tánczvigalom létre , azt csak azok tud-
ják , kik az ifjúsággal közelebbi viszonyban állanak. 
Ugyanis alig sereglett az iljuság össze, már az első 
hétben elkezdettek a' jövő farsangban megtartandó 
bölcsészeti- vagy jogász-tánczvigaloinróli conl'erentiák, 
mellyeket csak ri tkán végeztek be a' nélkül , hogy 
egy kis meghasonlás, egy kis pártoskodás, egy kis 
pörpatvar ne lett volna eredménye ; minek aztán hosz-
szabb ideig tartó gyűlölet, üldözés 's egyéb illynemü, 
a' nevelést és tanítást elő épen nem segitő erények 
lőnek jutalmazó kamatjai. Már jóval Advent előtt el-
kezdettek, 's csaknem uj évig folytattattak mindenfelé, 
sőt még nyilvános tánczteremekben is a' rendes és 
rendkívüli tánczpróbák, mellyek kivált Advent' folytá-
ban a' jámborabb és vallásossabb kath. nép' nem cse-
kély botránkoztatásával történtek már annyiból is, 
mivel nagyobbrészt a' tanuló ifjúság által tartattak. 
Hát még megemlitsem-e, hogy az illy tánczvigalma-
kat hány apa kárhoztatta ! kinek erszénye a' minden-
nemű költségek' vitelében nem egyszer k iürü l t , vagy 
ugyancsak tetemesen meglapult. í télje most meg 
ezekből kiki, valljon az illy tánczvigalmak' rendezése 

a' tanuló ifjúságnak több hasznot hajtott-e, vagy k á r t ? 
Vannak, tudom, kik álokoskodások' segélyével nagy-
szerű hasznokat tudnak az illyesekből eredményezni : 
én mindenesetre k á r t , és igen nagy kárt lá tok, te-
kintve kivált következményeit az erkölcsiségre nézve. 
A' mostani nagyobb ifjúság ezen hithideg korszakban 
úgyis vajmi sokat enged magának, mit a' nevelés fö-
lött rendelkező hatalomnak minden áron gátolnia kel-
lene inkább, semhogy ugyanazon hatóságtól még oly-
lyasokra is, mik őt a' tanulás- 's egyéb hasznos foglalko-
zásoktól hosszabb időre elvonják, szabadalmat nyerjen. 

Megemlíthető itt azon következetlenség is, mellynél 
fogva az iskolai fegyelmet illető rendeleteit, nagy szám-
mal kibocsátott intimatumait az előbbi hatóság legtöbb-
ször ő maga szegte meg a' közvetlen iskolai hatóság' 
legnagyobb compromissiojával, 's az iskolai fegyelem' 
legkártékonyabb meggyengítésével. Tanintézet fegye-
lem's ennek szigorú megtartása nélkül nem létezhetik, 
's ha ezen szigorból egyeseket, nagyobbrészt ollyanokat, 
kik erre legkevesbbé sem méltók, pártfogolva, maga 
a' főhatóság tágit : akkor minden rendeletei, 's azok-
nak, kik által rendeletei' foganatosítását sürgeti, min-
den szigora nevetséges chimaerává aljasul. A' főható-
ság megrendelte például, hogy ki illyen, vagy amoly-
lyan nemű kihágásokat többszöri intés 's feddés után 
ismételve követ e l , 's javulásra épen nem nyújt re-
ményt, mint ol lyan, ki a' többinek erkölcsösségét is 
veszélyezteti, az illető iskolai hatóság által az isko-
lákból kizárassék ; ez meg is történt, 's ekkor az ily-
lyen a'főhatósághoz folyamodott; ott mindjárt akadtak 
pártfogói, 's pár nap múlva legalább is 2'/platós ulti-
matum érkezett, mellyben a' csak imént törvénysze-
rüleg kizártnak azonnali visszavétele meghagyatik. 
Az illyenben aztán az evangeliumi egy ördög helyett 
igazán hét jön ám be az iskolába ; az illyen tud ám 
aztán garázdálkodni, gőgösen daczolni, és Isten tudja ! 
miket nem tenni ; 's hogy aztán az illyenféle esemény-
ke többet ront, mint használ, hogy a' többiek' erköl-
csösségét is egészen megmételyezi, nem szenved két-
séget. Kivált jelen korunkban, midőn mindenszentebb 
kötelékek megtágultak, minden tanintézetekre nézve 
elkerülhetlenül szükséges a' szigorú fegyelem , ha 
csak továbbá is h i th ideg, féktelen, a"' tudalékosság' 
csalóka mázával kérkedő , de még kötelességeiket 
sem ismerő, 's ismerni nem is akaró , és a' ,tanuló' 
szende nevet nagyobbrészt csak bitorló if jak által 
nem akarjuk tanodáink' küszöbét koptattatni. Egyéb-
iránt erről még sokat , igen sokat lehetne mondani, 
de ugy hiszszük ezekből is eléggé látható, hogy azok, 
kik a' mostani tanuló i f jakban szomorúan tapasztalt 
valláshiányt, átalános ellenszegülési kézséget, a' hor-
tobágyi vadonfiában sem helyeselhető betyárságot, 's 
egy szóval erkölcsi romlottságot egyenesen a' szegény 
tanítóknak tula jdoní t ják, hogy azok mondom meny-



nyire igazságtalanok. Mit tehet a' legbuzgóbb, a' leg-
szentebb akaratú tanár is , ha rögös pályáján a' föl-
sőbb hatóság által nem csak hogy nem gyámolittatik, 
hanem minden jót czélzó törekvése épen az által nem 
egyszer kipótolhatlan kárral meg is hiusittatik. 

A' kath. iskolák' átalakításánál tehát az illye-
sekről főleg nem kell elfelejtkezniek az illetőknek, 
különben minden jó szándékú intézkedéseik , minden 
lehető szakrendszer' daczára sem termik meg a' czél-
zott , 's annyira óhajtott vallási buzgalom' üdvezitő 
gyümölcseit, annál kevesbbé nem , minthogy ennek 
egyik főelősegitője lenne a' házi nevelésnek az isko-
laivali szoros összevágása, mi a' mostani időben nem 
csak hogy nem történik, hanem az emezt igen kevés 
kivétellel egészen elidálja. Ha valahol, az iskolában 
láthatni, hogy közönségesen a' millyen a' f a , ollyan 
annak gyümölcse; a' millyen vallásossággal bir az 
apa, anya, ollyat tanusit a' gyermek is. Még tehát a' 
vallási buzgóságot a' szülék, minden nemű és rendű 
elöljárók, 's mások, kiknek példáit a' tanuló gyerme-
kek annyiszor mennyiszer lá t ják, tetteikben nem ta-
nusitandják, 's ezt a' fő-fő hatóságok minden áron, 
minden módon czélszerű intézkedéseikkel, 's minden 
akadályok' gondos elinellőzésével lábra állítani nem 
törekedendnek : addig egyedül az iskoláktól hiába 
követeljük az erkölcsjavitás' óriási munkájának kivi-
telét ; addig vérmes reményekkel magát se egyház, se 
kormány ne kecsegtesse. Meglehet , hogy itt-ott fog 
mutatkozni gyéren valami fordulat, de gyökeres át-
alakulás, átalános erkölcsjavulás vajmi nehezen lesz 
eszközölhető, ha csak a' tanitási teljes szabadság és 
önállóság az egyháznak vissza nem adatik. Egyéb-
iránt nem vagyok az , ki, ha ebbeli óhajtásomat si-
ker nem is koszorúzná, a' boldogabb jövő iránti re-
ménynyel teljesen fölhagynék, hisz a' gondviselésnek 
utai vajmi különösek , 's Isten előttünk ismeretlen 
utakon is idézhet elő jót ; bizzunk tehát benne , 's 
azok, kik e' tekintetbeni intézkedésre hivatva vannak, 
jó akaratában ; mi teendőink' legszentebbikének tar-
tandjuk minden erőnk és tehetségünk' megfeszíté-
sével e' sz. czélra közremunkálni, 's ha Isten ugy 
akarja, némi sikernek talán majd mégis csak örvend-
hetendünk. Kopeczky Vidor. 

IX. Pius é s a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

Miért azon remény táplál bennünket, hogy azon 
kath. nemzetek, Isten' segítségével, az egyház- 's a' 
pápának, a' hivek' közös atyjának, ügyét szem előtt 
tar tva, az apostoli szék' világi fejedelemségének vé-
delmére , a' béke- 's csendnek alattvalóink közötti 
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helyreállítására sietendnek, és hiszszük, hogy szent-
séges religionk 's a' polgári társadalom' ellenei Romá-
ból 's az egész egyházi birodalomból el fognak űzetni. 
'8 ha ez egyszer megtörtént, minden éberség-, gond-
's igyekezettel azon leszünk, hogy megszüntessenek 
azon tévedések és botrányok, mellyeket minden jóér-
zelmüekkel olly keserűen kell vala megsiratnunk. — 
Mindenek előtt igyekeznünk kell majd, hogy a' go-
noszok' ámitásai 's cselei által eltántorított emberek 
fölvilágosittassanak az örök igazság világával, hogy 
ők magok megismerve a' bün és tévely' szomorú gyü-
mölcseit, az erény, igazság 's vallásosság' útjára visz-
szatérni buzgóan iparkodjanak. Ti ismeritek , tiszte-
lendő atyámfiai, a' vélemények' iszonyú és sokféle 
torzrendszereit, mellyek az örvény' kutjából közrom-
lásra fölmentve, messze szétterjedtek a' vallás és pol-
gári társaság' leirhatlan kárával, és mikép dúlnak azok 
mindenfelé. Melly gonosz és ártalmas tanokat az el-
lenséges indulatu emberek szóval 's Írással terjeszteni 
soha meg nem szűnnek, hogy a' mindennemű gonosz-
ság, szenvedély 's kicsapongás' féktelen szabadossága 
napról napra növekedjék és terjedjen. Innét minda-
zon nyomor, veszély és b u , melly az emberiséget sa-
nyargatta, és még most is sanyargatja. Szinte nem ti-
tok előttetek, milly harcz folytattatik szent religionk 
ellen Olaszhonban, és miféle cselek- 's fogásokkal 
iparkodnak a' vallás és a' polgári társadalom' fekete 
lelkű ellenei kivált a' tapasztalatlanok' sziveit elidege-
níteni a' hit' szentsége- 's a' józan tanítástól, és azo-
kat a' hitetlenség' zajgó habjai közé sodorni, 's a'leg-
nagyobb büntettek' elkövetésére birni. És hogy szán-
dokukat annál könnyebben létesíthessék, iszonyú lá-
zadási 's fölforgatási mozgalmakat előidézhessenek, 's 
azokat fentarthassák , eretnek emberek' nyomdokait 
követve,'s az egyház' főtekintélyét megvetve, nem irtóz-
nak a' szent-irás' szavait általuk elferdített értelem-
ben használni, megmásítani, 's Krisztus' szentséges 
nevével szörnyű istentelenséggel visszaélni. Nem átal-
lák nyilván hirdetni, hogy a' szent eskü' megszegése, 
's bármilly gaz te t t , ütközzék bár a' természet' örök 
törvényeibe, nem csak nem kárhoztatandó, sőt inkább 
szabad, és dicséretet érdemel, ha, miként ők mondják, 
honszeretetből vitetik végbe. Uly gonosz 's kárhoza-
tos okoskodás szerint minden becsületesség, erény és 
igazság megsemmisíttetik, 's a' rabló- és orgyilkosnak 
gonosz tettei hallatlan szemtelenséggel pártoltatnak, 's 
helyeseltetnek. 

A' többi számtalan mesterkedésekhez, mellyeket 
a' kath. egyház' ellenségei folytonosan használnak, 
hogy leginkább a' vigyázatlanok- 's tapasztalatlanokat 
az egyház' kebeléből kiragadják, azon keserítő és al-
jas rágalmak is járulnak, mellyeket személyünk ellen 
koholni 's irányozni nem átallanak. Mi ugyan, kik 
érdemünk fölött itt e' földön annak helytartója va-
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gyünk, ki midőn káromoltatnék nem káromlott, midőn 
szenvedett nem fenyegetődzött, a' legkeserűbb bán-
talmakat türelemmel 's hallgatással viseltük el , és 
üldözőink- 's káromlóinkért imádkoztunk szünetlenül. 
De mivel a' bölcsek 's tudatlanok' adósai vagyunk, és 
mindenek' üdvességére gondot viselni tartozunk, nem 
tartóztathatjuk meg magunkat , hogy leginkább a' 
gyengébbek botránkoztatásának elejét veendők , itt 
előttetek vissza ne utasitsuk azon aljas rágalmat, 
melly némelly hirlapokban személyünk ellen legújab-
ban terjesztetett. Ámbár pedig kimondhatlan borza-
lom futott át bennünket, midőn azon koholmányt ol-
vastuk, mellyel az ellenséges indulatu emberek ra j -
tunk és a' szent széken érzékeny sebet ejteni töre-
kednek, még sem hihetjük, hogy az efféle hazugságok 
csak távolról is érhessék az igazságnak íőszékét és 
bennünket, kik saját érdemetlenségünk mellett arra 
einelteténk. Igen, mi Istennek különös kegyelménél 
fogva, elmondhatjuk Megváltónknak azon mennyei 
szavait : Én nyilván szólottam a' világ előtt, 's titok-
ban nem beszéltem semmit. — 'S itt tisztelendő a-
tyámfiai! jónak tartjuk ismételve elmondani azokat, 
miket dec. 17-én 1847-ben előttetek tartott allocuti-
ónkban kijelentettünk, hogy t. i. az ellenséges indu-
latu emberek, hogy annál könnyebben megronthassák 
a' kath. religio' igaz és változhatlan tanitmányát, 's 
másokat megcsalhassanak, elámíthassanak, mindent 
kigondolnak, mindent megkísértenek, mindent megra-
gadnak, csakhogy inaga az apostoli szék esztelensé-
göket helyeselni 's pártolni látszassék. Nincs ki ne 
tudná, millyen alattomos és veszedelmes társulatok 's 
pártok létesültek minden időben, mikép rendeztettek 
's neveztettek el a' hazugság' gyárnokai és a' hamis 
tanok' hirdetői által , hogy ábrándjaik- , rendszerök-
és szándokukat mások' sziveibe biztosabban csepeg-
tessék , a' vigyázatlanokat megcsalhassák, mindenne-
mű gonoszságok' bűntelen elkövetésére tágas utat 
nyissanak. Ezen utálatos dulópártot, nemcsak a' lel-
kek' üdve-, de a' polgári társadalom' jólléte- 's nyu-
galmának is veszélyeset , mellyet elődeink a' romai 
pápák kárhoztattak, mi is kárhoztatjuk, és novemb. 
9-én 1846-ban a' kath. egyház' minden püspökeihez 
kiadott körlevelünkben, kárhoztattuk, és most legfőbb 
apostoli tekintélyünkkel kárhoztatjuk, tilalmazzuk és 
száinüzzük. 

Többiben ezen allocutiónkban koránsem akartuk 
elszámlálni mindazon tévelyeket , mellyek által el-
ámítva a' népek annyi veszélybe döntetnek , sem 
érinteni mindazon mesterkedéseket, mellyek által az 
ellenséges indulatu emberek a' kath. egyház' romlá-
sát eszközölni, Sión' várát mindenfelől ostromolni, 's 
megrohanni törekednek. Mit eddig fájdalommal el-
mondánk, eléggé bizonyítja azt , hogy az uralkodó 
vészes tanokból, az igazság 's religio' megvetéséből 

származik azon inség 's romlás , melly a' népeket 
annyira zaklatja. Hogy tehát illy nagy veszély eltávo-
littassék, sem gondot, sem fáradságot, sem őrködést 
kímélni nem kell, hogy ezen gonosz tanok gyökeres-
től kiirtassanak, 's mindenki megértse, miszerint az 
igaz 's valódi boldogság az erény, igazság és vallá-
sosság' gyakorlatán alapszik. Tehát nekünk és nek-
tek 's minden tisztelendő atyánkfiainak , az egész 
kath. egyház' püspökeinek, mindenkép arra kell töre-
kedni, hogy a' hivek a' mérges legelőkről üdvesekre 
tereitessenek, 's mindinkább tápláltatva a' hit' sza-
vaival, az incselkedő emberek' cselszövényeit megis-
merjék, kikerüljék, 's tökéletesen megértve, hogy az 
Ur' félelme minden jónak kútfeje, 's hogy a' bün az 
Isten' büntetését fölhivja, szorgalmasan távozzanak a' 
gonosztól , és cselekedjenek jót. Ennélfogva annyi 
szorongatás közepette valóban nem kis örömünkre 
szolgál tudni , milly szilárdság- 's állhatatossággal 
ragaszkodnak tisztelendő atyánkfiai a' kath. püspö-
kök hozzánk 's az apostoli székhez, 's milly buzgóan 
igyekeznek gondjok alá bizott papjaikkal együtt az 
egyház' ügyét védeni, és szabadságát biztosítani, és 
milly papi buzgalommal iparkodnak azon , hogy a' 
jókat a' jóban mindinkább szilárdítsák, a' tévelygőket 
az igazság' útjára visszavezessék, 's a' religio' makacs 
elleneit szóval 's Írással útba igazítsák, és megczáfol-
ják. Midőn pedig tisztelendő atyánkfiait ezen illő 's 
megérdemlett dicséretben örömest részeltetjük, buz-
dítani akarjuk őket , hogy Istennek segítségében bi-
zakodva, még buzgóbban igyekezzenek hivatali kö-
telességöket teljesitni, az Ur' harczait harczolni, szót 
emelni bölcseségben 's erősségben, hogy hirdettessék 
az evangelium Jeruzsálemnek, 's Izrael' keserve meg-
szüntessék. Ezen felül ne szűnjenek meg az irgalmas-
ság' trónjánál bizalommal esedezni , köz- 's magán 
imáikban könyörögni , 's híveiket buzdítani, hogy 
mindnyájan poenitentiát tartsanak, miszerint az Isten' 
irgalmasságát kiérdemeljék, és kegyelmet leljenek al-
kalmatos időben. Egyszersmind el ne mulaszszák a' 
jeles tehetségű 's józan gondolkozású férfiakat arra 
buzdítani , hogy ők is a' püspökök- 's az apostoli 
széknek vezetése alatt a' népet fölvilágosítani, 's a' 
szétterjedt hamis tanok' homályát eloszlatni töreked-
jenek. 

Itt egyszersmind kérjük az Ur Krisztusban 
fiainkat, a' fejedelmeket és a' népek' kormányzóit, 's 
kívánjuk tőlök, hogy komolyan megfontolva, milly 
's mennyi veszély árad ennyi tévely és gonoszság' 
özönéből a' polgári társaságra, mindenkép és legin-
kább azon legyenek, hogy az erény, igazság 's val-
lásosság mindenütt megszilárduljon, 's napról napra 
növekedjék. Jól fontolják meg a' népek 's nemzetek 
vezéreikkel együtt, hogy minden jó az igazság' gya-
korlásától függ, 's minden rossz a' gonoszságból szár-
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mazik. Mert az igazság fölemeli a' nemzetet, és a' 
bün nyomorulttá teszi a' népet. 

Mielőtt bevégeznők beszédünket , nem tar-
tóztathatjuk magunkat , hogy szives hálánkat ki ne 
jelentsük mindazon kedves fiainknak, kik szerencsét-
lenségünkben felőlünk fölötte aggódva, nekünk ado-
mányokat küldözgettek. Ezen kegyeletes adományok 
nem kis vigasztalásunkra szolgáltak ugyan , de még 
is meg kell vallanunk , hogy szivünk igen aggódik, 
attól tartván, nehogy a' dolgok' illy mostoha helyze-
tében, hőn szeretett fiaink irántunki fiúi indulatuknak 
mértéken tul engedve, saját káruk- ' s rövidségökkel 
is adakozzanak. 

Végül tisztelendő atyámfiai , mi ugyan az isteni 
bölcseség' megfoghatlan végzeteiben, mellyek által 
dicsőségét eszközli, tökéletesen megnyugszunk, és szi-
vünk' alázatosságában legnagyobb hálákat adva I s -
tennek azér t , hogy érdemesitett bennünket Jézus' ne-
véért gyalázatot szenvedni, 's némileg hasonlitani 
hozzá, készek vagyunk hit-, remény-, türelem- és sze-
lídségben bármilly fáradságot és viszontagságot el-
szenvedni , 's életünket is föláldozni az egyházért, 
ha vérünkkel sanyargatásait megszüntethetnők. Töb-
biben tisztelendő atyámfiai, ne szűnjünk meg éjjel 
nappal a' nagy irgalmu Istent állhatatos és buzgó 
imádsággal ké rn i , hogy egyszülött fia' érdemei által 
szabadítsa meg mindenható jobbjával az egyházat 
azon viharoktól, mellyek által hányat ta t ik , és világo-
sítsa meg kegyelme' világával a' tévelygők' elméit, 's 
hódítsa meg irgalma' bőségében a' bűnösök' sziveit; 
hogy a' hamis tanok mindenütt ki i r ta tván, 's a' vi-
szontagságok megszüntetvén, mindnyájan lássák 's 
megismerjék az igazság' fényét , 's térjenek a' hit' 
egységéhez 's urunk Jézus Krisztus ismeretéhez. Ne 
szűnjünk meg soha esdve kérni a z t , ki a' magasság-
ban békeséget teremt, és ki a' mi békeségünk , hogy 
véget vetve azon viszontagságoknak, mellyekben a' 
keresztény köztársaság szenved , óhajtott békét 's 
nyugalmat létesítsen mindenütt ; hogy pedig annál 
előbb meghallgassa Isten könyörgéseinket, közbenjá-
rókhoz, főleg a' szeplőtelen boldogságos szűz Máriá-
hoz, forduljunk, ki a' mi anyánk , 's anyja az irgal-
masságnak, a' miért esedez, megadatik nék i , és ké-
rése ineghallgattatik. Kérjük egyszersmind sz. Pé ter -
nek, az apostolok' fejedelmének közbenjárását, kérjük 
apostoltársát szent Pál t és minden szenteket, kik ba-
rát jai Istennek, 's vele mennyekben uralkodnak : hogy 
a' kegyelmes Ur közbenjáró érdemeik és esedezéseik 
által a' híveket haragja ' bosszújától megőrizze, min-
denkor oltalmazza, és isteni kegyességének bőségével 
megörvendeztesse. 

Eddig a' pápai allocutio. Több mint három év-
negyede már annak, hogy e' szavak IX. Pius' ajkiról 
lehangzottak ! 's az események. mellyeket azóta sze-

meink előtt föl- és eltűnni lá t tunk , fényesen megmu-
tatták , mit a' pápa is mondott allocutiójában , hogy 
az, ki egyházát kőszálra a lapi tá , 's nekie már annyi 
dicső diadalt engedett k ivívni , meg nem szűnt fölötte 
gondosan őrködni. Az egyház' látható fejének ellenei 
legyőzve, hatalmuk megtörve. Vagy hát ki vezérlette 
a' fejedelmek és népek' gondolatait arra , hogy az 
egyház' látható fejének védelmére előlépjenek? vall-
jon nem az-e , kinek kezében vannak a' királyok és 
nemzetek' szivei?! A' pápa még ugyan mindig biro-
dalmán kivül — jelenleg Portiéiban — van ; de re-
méljük, nincs messze az időpont, melly után minden 
igaz hivő buzgón epedez, és mellyben az annyi csaló-
dásból kiábrándult romai nép olly ünnepélyt készi-
tend IX. Pius ' fogadására, melly a' népeit igazán sze-
rető fejedelmet megilleti. — Lássuk már az esemé-
nyek' menetét. (Folyt, köv.) T . M. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

N a g y s z o m b a t , febr. 6. Megszűnt a' vihar, melly 
a' vallástalanság, hitszegés és őrjöngő szenvedélyek által 
élesztve, romboló hatalmával neki rohant a'kősziklán épült 
anyaszentegyház-, 's a' több száz éves alapon fekvő trón-
nak , hogy mind a' kettőt hazánkban romokba döntve, az 
istentelenség és féktelenség' furiáinak a' dühöngésre szabad 
tért nyisson. Alig kezdénk a' béke' áldásai közt szabadab-
ban lélekzeni, már is felséges királyunk' Ferencz-József' 
kegyelme, fm. herczegprimásunk' atyai gondoskodása' kö-
vetkeztében Nagyszombat' városában egy ritka ünnepély-
nek levénk örömittas tanúi : e' folyó hó' 5-kén délutáni 
egy óra tájban a' város' minden részéből számos diszöltö-
nyü katonatisztet, polgári férfiút 's egyházi személyt lát-
tunk Viber József érseki helynök és kanonok ur' lakába 
sietni. A' megérkezőket szokott nyájasságával fogadván a' 
föntisztelt helynök ur, rövid de velős beszéddel megnyitá 
az ünnepélyt; balján a' helynöki titoknok hivatalos iromá-
nyokkal kezében, az asztalon három, vörös bőrbe kötött 
szekrény, 's öt lepecsételt levél, előtte egyenes vonalban 
hat egyházi személy 's egy falusi iskolamester állott. Fel-
olvastatván a' titoknok által ő herczegsége, az ország' prí-
másának, ugy szinte Bach belügyminister' nagyméltóságá-
nak levelei, tartalmokból kitűnt: mikép ő felsége dicsőn 
uralkodó császár 's apostoli királyunk Ferencz-József, a' 
pázmányi szellemű esztergomi érsek' előterjesztésére, mult 
hó' 2-ról szóló ministeri leirat' erejénél fogva, ama' esz-
tergom-megyebeli egyházi személyeket, kik a' forradalom' 
napjaiban a' törvényes dynastia iránt hűségi ragaszkodás 
által magukat kitüntették, arany és ezüst érdemkereszt- 's 
legmagasb királyi tetszésének nyilvánítása által méltózta-
tott megjutalmazni. Az illy kitüntetésre érdemesnek talált 
16 személy közül a' nagyszombati helynökség' kerületében 
ketten keresztre, öten legmagasb tetszésnyilvánításra érde-
mesittettek, egy iskolamester pedig szalagon függő arany 
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érdempénzre méltattatott. Ezen királyi jutalom' nyilvános 
átadása volt az emiitettem ünnepélynek czélja; ugyanis 
elnök ö nagysága, P r i d a v k a Antal peredi plébános fe-
lé fordulván, körülbelül igy szólott hozzá: ,Krisztusban 
testvérem ! Te a' vésznek napjain jó harczot harezoltál ; 
mert sem a' kigyói csábok, sem vagyonod' elrablása, sem 
személyes bántalmak erős lelkeden győzelmet nyerni, 's té-
ged a' hűség' teréről leszorítani képesek nem valának. Fo-
gadd el tehát, az Ur' szőllejében már félszázadig munkás 
aggastyán hálás királyodnak eme' jutalmát (itt az ezüst 
érdemkeresztet mellére tűzte). íme kereszt által kereszthez 
jutot tál , emlékeztessen ez téged jövőre is a' sir felé siető 
pályádon az élet' keresztjeit türelemmel hordani mindaddig, 
mig az karol föl magához, ki értünk meghalt a' kereszten. 
A' melleden függő keresztnek kék zománczára e' szavak 
irvák : ,Az ajtatos érdemeknek!' A'kék zománcz a' hűség-
nek szine, légy tehát holtig hive királyodnak.' , M a r t i n -
k o v i c s Péter nyitrasárfői plébános, tisztelendő paptár-
sam ! Te Péter vagy, azaz : kőszál, 's te neved' nagyszerű 
jelentésének becsületet szereztél. Te a' lázadás' dühöngő 
hullámai közt, daczára elhurczoltatásod-, kiraboltatásod- és 
halálfélelmednek, rendithetlen maradtál, fogadd el tehát 
nagylelkű királyodnak hűségi érdemeid- és kiállott szenve-
déseidet méltányló jutalmát (itt az arany érdemkeresztet 
mellére függeszté). Légy ezentúl is hive királyodnak, oktasd 
tovább is lelkipásztorkodásodra bizott híveidet : hogy az 
Istent féljék, a' királyt tiszteljék. M i k s i k Imre alesperes, 
keresztúri; T ő r ö s Miklós alesperes stomfai; O c h a b a 
István nagykosztolányi ; B e 11 6 Károly hochstetnói ; D ö-
m e András vásáruti plébános urak ! Önök a' trón iránti 
hü ragaszkodás' következtében személyes bántalmakat, be-
börtönözéseket 's üldözéseket szenvedtek, ezen kivül a' lá-
zadás' tüzének elfojtására kormányilag kiküldött férfiak' 
működését tehetségökhez képest előmozdítva, vagy híveiket 
a' hüségbeni szilárd kitartásra erélyesen buzdítva, az igaz 
ügynek hasznos szolgálatokat tettek : fogadják tehát önök 
is szerzett érdemeiknél fogva, ő cs. k. felsége' legmagasb 
tetszésének nyilvánítását, mellyet itt oklevélalakban önök-
nek egyenkint általnyujtok, haladjanak a' kiválasztott tör-
vényesség és kötelesség' utján, mert csak ez vezeti az em-
bert ború- és derűben biztos révparthoz.' — , B o r e c z k y 
Antal pásztói iskolamester ! Ön a' forradalom alatt több cs. 
kir. közvitéznek vészfenyegette életét ügyessége által meg-
mentette, a' nép között felcsirázó lázadási magot kiirtogat-
ta, 's igy a' fejedelmi jutalomra magát érdemessé tette,en-
nek folytában a' szalagos arany érdempénzt ő felsége' ne-
vében önnek mellére függesztem azon hozzáadással : hogy 
ezen kitüntetés önviseletének mindenkor vezérszövétneke 
legyen, 's az oktatására bizott serdülő ivadéknak szivébe 
a' vallás és trón iránti tiszteletet és hűséget mélyen beolt-
sa. 'Végezvén elnök ő nagysága édes kötelességét, a' királyi 
kegyelemben részesültek' egyike a' keblöket dagasztó ér-
zelmek- és innen fakadó hálának volt tolmácsa, beszédét a' 
költőnek e' szavaival zárván be : Principibus placuisse vi-
ris, non ultima laus est. — Erre az ebédlő teremnek ajtai 
megnyíltak, mellynek hatvan terítékű asztalait a' finom Íz-
lés rendezte ; folyt is mellettök a' vidám szeszélyü társal-
gás, összeolvadva B a u m g a r t e n ezred' zenekarának fül-
gyönyörködtető zenéjével. Később áldomás poharak ürit-
tettek, és ugyanis először a' házi ur, ő felsége, dicsőn ural-
kodó Ferencz-József, népeit boldogító, hoszszu és szeren-
csés kormányára ; azután prímás ő herczegsége' magas sze-
mélyében újra felvirágzandó sokat szenvedett magyar egy-
házunk' megszilárdulására emelt poharat. Mind a' két ál-
domás kitörő lelkesüléssel, sőt örömkönyekkel fogadtatott. 

A' figyelmét mindenre kiterjesztő házi ur meg nem feled-
kezett a' nap' hőseiről, a' katonai tiszti karról, :s minden 
rangú és rendű vendégeiről, kik között két papnövendéket 
is örömmel szemléltünk, valószínűleg a' végett meghiva, 
hogy szemeikkel lássák, 's a' jövő kornak elmondhassák, 
mint jutalmazta a' király a' jobbágyi hűséget. A' királyi 
jutalommal tetéztek' egyike, ismét a' többinek nevében ő 
felsége a' császár- 's apostoli királyunknak, ugyszinte 
helynök ő nagyságának, a' sziv' mélyéből fakadott nyilvá-
nos köszönetet mondott, ki a' rémnapokban lelkes föllépése 
által kormányára bizott lelkészeknek az érdemszerzésre 
alkalmat és példát nyújtott. Végtére a' jelenvolt katona-
tiszteknek az egyházi rend' részéről megtisztelő áldomás 
emeltetett, melly szűnni nem akaró örömzajjal fogadtatott, 
's tanúságot tett arról, hogy Mars' hős fiai nyilván elis-
merik : mikép az égből alászállott evangelium' igéje a' t á r -
sadalmi jóllét és béke' eszközlésére hatalmasb hatással bir 
a' borzasztó ágyuk' golyóinál, minthogy ezek csak a' tes-
tet talál ják, az pedig a' sziv' redőibe hat. Az eloszlott 
társaság' minden tagja bátran elmondhatá : hogy az ünne-
pély' napját élte' legszebb napjai közé számíthatja. 

Francziaország. 
Az oktatási törvényjavaslatot illetőleg, az első czikkre 

nézve Cazalés abbé módositványt nyújtott be , mellyben 
a' világi tagokra nézve a' javaslat mellett szavaz, de a' 4 
érseket és püspököt, valamint a' nem kath. papokat a' ha-
tóságból kihagyatni kívánja. Indokoló beszédét, a' tárgy' 
kimeritése végett e' következőkben közöljük : Azt mondják, 
ugy szólt ő , hogy ezen törvény az állam és egyház közötti 
concordatum, szerződés : de nem ugy van. Az egyház' fő-
nökei 's különösen annak feje nem kérdeztettek e' tárgy 
iránt , ők sem maguk mint szerződő felek meg nem jelen-
tek , sem mást valamelly szerződés' kötésére fel nem ha -
talmaztak. A' mi őt illeti, ő nem hiszi, hogy az egyház a' 
törvényjavaslatot elfogadná. A' püspökök' kizárását illető 
indítványom, ugy mond, nagyrészt olly okokon alapszik, 
mellyek a' kath. egyház' belfegyelmének szabályaiból 
folynak, 's mellyeket itt nem akarok kifejteni, mivel talán 
egészlen nem méltányoltatnának. Azt azonban akarom ki-
emelni, hogy a' javaslat' első czikke által a' püspökök 
ferde helyzetbe jutnának. A' felügyelési hatóságnak kei-
lend a' bölcsészet- és történetbeni oktatás, 's az e' részbeni 
tankönyvek fölött is tanácskozni. E' két tudományi ág pe-
dig olly benső kapcsolatban áll a' vallással, hogy meg sem 
fogható, miként egyezhetnének meg e' tanitás fölötti hatá-
rozatban a' katholikus , protestáns és zsidó hitfelekezetek* 
képviselői. Az e' tanitás körüli határozatnak tehát a' ható-
ság' többségéből kellene kifolynia; már pedig ekkor a' 
püspököknek vagy általuk helyben nem hagyott határoza-
tokért felelősséget kellene magukra vállalniok, vagy ki-
lépniük. Kötelességük volna ez utóbbit tenni, 's ennek kö-
vetkezményei könnyen kitalálhatók. Ezenkívül a' vallási 
gyűlölet mindig szerepelt Francziaország' forradalmaiban, 
melly ismét felébresztetik, ha a' püspökök a' felügyelési 
hatóságba vétetnek fel. A' törvényjavaslatot már ugy is 
papiasnak nevezték; a' trón és oltár közötti hivatalos szö-
vetség ama' pont vala az előbbi időkben, mellyből a ' j u -
liusi forradalommal bevégződő közvéleményi mozgalom ki-
indult. Óvakodjunk Francziaországnak már ugy is sok 
meghasonlásaiba a' vallásit, is erőszakkal behurczolni. Ne 
toljuk az egyházat olly helyzetbe, hol az állam, a' társa-
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dalom' nevében látszassék beszélni. A' társadalom' érdekei 
világiak és politikaiak: a' vallás az embereknek, földi ér-
dekeiket illetőleg, csak annyit mondjon : keressétek leg-
előbb Isten' országát és az 6 igazságát, 's a' többiek ma-
guktői fognak nektek adatni. — E' beszéd sok figyelemmel 
hallgattatott ; ellene szóltak Vatismenil, Riancey az ,Ami 
de la Religion' egyik kiadója és szerkesztője; később febr. 
I I - és I2-én az 5-dik czikk vitatása' alkalmával, Parisis 
a' langresi püspök, Montalembert és Thiers. Mindnyája ki-
emelé, hogy az álladalmi oktatást az összes társadalom' 
őrködése alá kell helyezni; a' kormányzó tanácsokból tehát 
az egyházat, mint legfőbb társadalmi tényezőt, nem lehet 
kihagyni. Thiers igen szépen fejtegette, hogy e' törvény-
javaslatnak czélja, a' religiot a' philosophiával kibékíteni 
és öszhangzásba hozni ; minek lehetségét ő hiszi és remélli, 
's hinniek és remélleniek kell mindazoknak, kik látták, 
mint üldözte majdnem félszázadig a'philosophia a' religiot, 
és le nem győzhette. — Az 5-dik czikk' vitatása február' 
H - é n alkalmat nyújtott Favre Gyula urnák Cazalés abbé' 
indítványára visszatérni. Ó lehetlenné tartja a' tanácsok-
ban az egyességet, ha azokban az egyháziak ülnek. Pél-
dául hozta föl a' könyveket, mellyek az egyetem által nem 
csak türetnek, hanem terjesztetnek is , egyházilag pedig el 
vannak tiltva. Ezen könyvek közt említi Favre Erasmus' 
beszélgetéseit, Pascal' leveleit egy provinciálishoz, Bodin' 
köztársaságát, 'stb. Már, kérdi Favre, miként fogják ma-
gokat a' kath. püspökök e' tanácsokban viselni, ha ott 
ezen könyvekről leend szó? — Thiers febr. 13-kán erre 
megfelelt, hogy t. i. mindazon könyvek, mellyek ellen az 
egyház panaszt emelend, az iskolából ki fognak tiltatni. 

— Vagy jobban állnának a' dolgok, ha az iskolai könyvek' 
meghatározásában az egyház ezen befolyástól elüttetnék? 
— Favre után a' langresi püspök szólott, kinek e' tekin-
tetben ránk nézve legfontosabb beszédét a' ,Journal des 
Débats' után e' következőkben adjuk. Parisis : Uraim, 
önök elhatározták, hogy a' közoktatás' felügyelésének 
élére egy felső tanács állittassék, 's hogy négy püspök 
hivassék meg oda. Én egész őszinteséggel fogok erről szól-
ni, mivel illy komoly tárgyban nem szabad kétértelműség-
nek uralkodnia. Egyébiránt az még nem elég, hogy önök 
püspököket hivatnak meg a' tanácsba, szükséges, hogy ők 
maguk jőjenek , hogy ügytársaiktól küldessenek oda. Már 
pedig biztosítom önöket, hogy ők nem jövendenek, 's hogy 
ügytársaik nem nevezendik ki őket, ha az , mit mondandó 
vagyok, előre meg nem engedtetik , 's el nem ismertetik. 
(Halljuk ! halljuk !) Ugyanis megegyezvén részünkről ab-
ban, hogy a' püspökök e' tanácsban üljenek, soha sem ér-
tettem azt, bármit mondtak legyen e' szószéken és másutt, 
soha sem tettem fel, hogy ezért tiszta és hajthatlan tanai-
kat azzal kellene alkura és szerződésre bocsátaniok , mit 
ők tévelyeknek tekintenek. . . . (Nyugtalanság !) Illy ön-
viselet, uraim, reájok nézve Isten előtt elszakadásnak, 's 
emberek előtt becstelenségnek tartatnék. (Nagyon jól ! 
nagyon jól !) Részemről biztosítom önöket, én inkább min-
dent vesztenék el a' a ilágon, még életemet is , sem hogy 
valaha illy kötelességmulasztás' gondolatával megbarát-
kozhatnám. (Igen jól ! Igen jól !) Nem, én illyesmit nem 
értettem; 's fenhangon utasitok vissza minden illyképen 
értett alkudozást ; a' bosszankodás'érzetével utasítom visz-
sza jóakaratunknak e 'megbántó magyarázatát ; és ha , a' 
mit nem hiszek, a' vallás és bölcsészet közötti szövetség, 
mellyről a' tisztelt Thiers ur olly ékesen szólt, illy érte-
lemben vétetnék, (Thiers ur tagadólag int), mélyen saj-
nálnám, de ő értheti, hogy parancsoló kötelességem volna, 
tőle e' tárgyban elválni. (Megindulás.) Baloldalon : Tessék. 

Parisis : Én azt értettem, hogy a' püspökök e' tanácsokba 
lépendenek, védelmezni a' szabadságot, 's következőleg 
ama' szent tanok'épségét, mellyeken egy betűt sem szabad 
változtatniok. (Megindulás.) Nekem ugy tetszik, hogy a' 
vallási üldözések nem lehetségesek többé közöttünk ; le-
gyenek tehát önök meggyőződve, hogy a' püspökök 
nem azért lépnek a' felső tanács' keblébe , miszerint 
bárminemű hitfelekezetet is támadjanak meg, h a n e m 
h o g y a' m a g u k é t v é d e l m e z z é k , 's hogy az, 
mi a' vallással viszonyban áll , különösebben helyez-
tessék a' vallás' szolgáinak oltalma alá. (Nagyon jól! !) 
Ezen engedményt veszélyesnek akarják találni az egy-
házra nézve , mások ismét hiúnak tartják ; ha ezen el-
lenvetések alaposak lennének, elviselhetiennek válnék a' 
püspökök' helyzete, el kellene fogadni Cazalés ur' módo-
sitványát, és visszavetni a' törvényt. De én nem tartok e' 
veszélytől , mert nem hiszem a' vallási üldözéseket. Ré-
szemről nem akarom hinni, hogy a' törvény' gondolata, a" 
vallás' szolgáit megcsalni , engedményeket adni a' val-
lásnak csak azért, hogy később annál inkább nyomassék 
el. Én nem veszem vissza azt, mit egy előbbi ülésben ma-
gunknak fentartottam, de állitom, hogy a' törvény alkal-
mat nyujtand nekünk kevés jót tehetni; azért fogadjuk el. 
Az egyház mindig a'legutolsó fokig volt leereszkedő; szol-
gái 60 év óta senkinek vérét nem ontották, de ellenben so-
kan közülök hullottak el az anarchisták és orgyilkosok' 
fegyvere a l a t t ; az egyház soha sem csalt meg valakit, el-
lenben ő némellykor megcsalatott. IIa egy nap következ-
nék be, hogy ő a' jelenleg tanúsított bizodalmának folytán 
megcsalatnék, akkor Francziaország lá tná , a' történelem 
mondaná, Isten itélne, hogy az egyház csak azért csala-
tott meg , mivel a' jótettek' szeretetétől hagyta magát 
inditani. (Nagyon jól! Nagyon jól!) Ezen beszédet a' 
Journal des Débats következő észrevételekkel kiséri : 
A' kérdéses törvény nem szándékozik az egyház' terére 
betörni. Az egyház' tana bevégzett ; az nem változik 
idők és forradalmak szerint ; ő reá nem áll olly alkudozá-
sok- és kiegyenlítésekre, mint a' világi ügyek. Mi ezt ép 
ugy tudjuk, mint Parisis u r , 's nem is követelünk egyebet 
a' püspöki kartól, mint mit követelni lehet. Ha tehát Pa-
risis urnák nincsenek más nehézségei, megszavazhatja az 
u j törvényt lelkismeretének egész nyugalmával. Hason 
értelemben , és biztosítást adólag szólott e' tárgyban Thi-
ers ur is. 

(Thiers' beszéde. Folyt.) Sok nagyeszű férfiak, de 
főleg hivatalnokok mondák : miért van az egyetemnek a" 
tanárok fölött törvényhatósága ? Ha szükséges feddni va-
lamelly tanár t , sújtani valamelly rossz fegyelnni, bűnös 
erkölcsű, hiányos oktatásu intézetet, a' törvényszékek' 
dolga ebben eljárni, 's tavai ama' bizottmány' tagjai, kik 
az alkotmány' törvényjavaslatát készítették elő, az egye-
tem' kitünőleges barátai , megfosztották az egyetemet ön-
törvényhatóságától , 's a' törvényszékeknek vetették alá. 
Ez nagy tévely vala. Illyen intézetek, fegyelmek, erköl-
csiségük és a' tanárok' megítélésére szükséges egy, hasonló 
egyénekből álló testület, azaz : olly férfiak' testülete, kik 
a' kérdésben forgó intézeteket és kihágásokat ismerik : mi 
tehát fentartottuk a' törvényhatóságot, mellyet tavai azok, 
kik az egyetem' felforgatásáról vádolnak bennünket, maguk 
rontottak el javaslatukban. 

Azt is mondják: miért van az egyetem megbízva az 
akadémiai fokozatok' kiosztásával ? Hogyan ! tehát a' kis 
papnöveldék, szabad intézetek' növendéke, baccalaureatus-
ra jelentvén magát, az egyetem' tagjai által fog Ítéltetni ? 
Ezek elfogult birák lesznek ; mi nem akarjuk őket. De a' 
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bizottmányban, hol egy részről az egyetemi testületnek, 
más részről a' papságnak kitűnő férfiai ültek, elismertetett, 
hogy az egyetem soha sem volt részrehajló a' fokozatok' 
kiosztásában, hogy soha sem mellőztetett el valamelly fia-
tal ember azért, mivel egyházi vagy magán intézetből jött. 
Mi tehát fentartottuk az egyetemnek a' fokozatok' kiosz-
tását ; ez lételének legfontosabb czikkeihez tartozik. De 
ezen kivül még felügyelési jogát is fentartottuk ; 's ezért 
szemünkre vetették : hogyan ! mi, a' papság' tagjai, mi a ' 
szabad tanitás' tagjai , mi, kik illyen meg ollyan tanokat 
vallunk be, mi, kik e' meg ama' politikai vagy erkölcsi irá-
nyunk által ismeretesek vagyunk, mi kik e' vagy ama' 
rendszer szerint tanitunk, az egyetem' felügyelői által fo-
gunk Ítéltetni ? Ez türhetlen lesz ! Mi feleltünk : akarják-e 
önök, hogy ugy tegyünk mint Belgiumban ? Akarják-e, 
hogy politikai testület által rendeltessenek felügyelők? Ek-
kor nem fognak többé tudományos férfiak felügyelni, ha-
nem politikai pártok, mellyek egymást váltják fel a' hata-
lomban. Ez siralmas szervezet lenne. Mi fentartjuk a' fel-
ügyelést a' tudománynak, vagy is az egyetemnek. Igaz, 
hogy részrehajlatlansági biztosítékok' tekintetéből módosí-
tanunk kellett az egyetemi testületet, ugy a' mint ez az 
igazsággal összeférhetett. 'S ez az, mit ellenünk nehézségül 
gördítenek. Tegyük fel hogy önöknek egy feladat tűzetik ki, 
mellyben e' vagy amaz érdekekről kell Ítéletet hozni ; ki-
ket fognak önök birákul rendelni ? Azokat, kik a' legked-
vezőbb helyzetben vannak ezen érdekek' megismerésére, 
's kiknek abban részök is van. Midőn önök esküttszéket 
állítanak, miből állítják ezt össze? Magából a ' t á r s a d a -
lomból. Midőn önök az oktatás' minden tagjait Ítéltetni 
akarták, szükséges vala, a' mint mondottuk, hogy a' kor-
mányzott fél a' maga idejében kormányzó is legyen. Ho-
gyan ! önök az oktatás alatt az egyházi, magán, világi 's 
különféle rendszerű tanodákat foglalják egybe, 's még sem 
akarják, hogy mindezen tanodáknak képviselőjük legyen az 
egyetemi testületben? Önök tehát igazságtalan, képtelen 
dolgot akarnának, mi elviselhetlen lenne. (Helyeslés a'jobb 
oldalon). Egy tag a' baloldalon : Nem ez a' kérdés. Mon-
talembert : Ez a' kérdés' lelke ! Thiers : Szükséges, hogy az 
igazgatók, felügyelők, kari tanárok 's a' tanácsok' hierar-
chiajának tagjai között az oktatás' minden tagjai találkoz-
zanak, a' tanácskozó tanácsban pedig nem csak az oktatás' 
minden tagjai vegyenek részt, hanem a' hon' minden nagy 
erkölcsi érdekeinek képviselői is. íme igy állítottuk össze 
az egyetemet, 's ezen elv szerint igy szerveztük a' közokta-
tás' felső tanácsát : egy állandó, az állami oktatókból álló 
bizottmányt rendeltünk, 's ezek mellé helyeztük minden 
n a g y e r k ö l c s i é r d e k e i n k ' k é p v i s e l ő i t . Az 
egész tanács 27 tagból állna. A' felső tanács' tagjai csak 
heten lennének ; 's ez azon állandó bizottmány, melly főleg 
csak egyetemi emberekből álland; 's azután megengedtünk 
még egy rendkívüli tanácsot, melly évenkint négyszer gyü-
lend össze, 's mellyhez a' szabad oktatás 3, az Institut 3, 
a' hivatalnokság 3, az állami tanács 3, a' papság 4, a' pro-
testáns vagy zsidó hit 3 taggal járulna. Valljon részrehaj-
ló vagy kizárólagos-e ezen szerkezet ? 

A' tisztelt Barthélémy ur mondá, hogy majdnem sem-
mit sem adtunk az állandó bizottmánynak, hanem mindent 
a' rendkívüli tanácsnak ! Mit adtunk az állandó bizottmány-
nak ? A' nagyszámú és szakértést követelő ügyek' vitelét : 
reá biztuk minden intézetek' igazgatását, költségvetését 's 
az összes személyzet' ismeretét, vagyis az egész oktatás' 
kormányzatát. 'S mit adtunk a'rendkívüli tanácsnak, melly 
évenkint négyszer gyül össze, 's az állami tanács, Institut, 

hivatalnokság és minden hitfelekezetek' képviselőit foglal-
ja magában ? Tudják-e önök, mit engedtünk neki ? a' sza-
bályok fölötti vitatkozást, azaz a' törvényhozási részt, a' 
tanulmányok' programmját és a' tanácshoz feladott egyének 
fölötti Ítéletet. Ezt kívánták a' józan ész és méltányosság' 
legegyszerűbb eszméi. 

Mi fentartottuk a' szabadságot, de azt is adtuk hozzá, 
minek hiánya sajnálatos volt ; mi azt hoztuk be, mit min-
den érdekek'képviselete kivánt ; nem azért, mintha enged-
ményeket adtunk volna a' papságnak, mintha a' papság' 
kedvét hajhásztuk volna. IIa oktatási szabadságot adtunk 
neki, a' mint ezt önök mindenkinek adták, szükséges volt, 
hogy mindazok, kiknek önök e' szabadságot adták, a' tani-
tás' felsőtanácsában felszólalhassanak ; szükséges volt, hogy 
szót emelhessenek azon egy hatalom előtt, melly az oktatás-
ban a' valódi franczia egységet képviseli. íme ezt tettük mi. 

Mit tettünk tehát e' törvényben,' mi önök' gáncsát olly 
nagy mértékben vonta magára ? Legelőször is megadtuk 
mindenkinek a' tanitási szabadságot ; mert erre az alkot-
mány kötelezett benünket. Az egyház hasznára fordítja 
ezt : mi nem adtunk neki kedvezést : ő, mint mindenki, az 
alkotmány alatt akar élni, 's mint minden polgárok j a v a -
dalmaiban részesülni. Innen származott a' nagy előny, 
mellyet igényel, hogy t. i. növeldéi is lehessenek egyete-
mek ; 's ezek nagyon fognak versenyezni a' községi colle-
giumokkal ; itt fekszik a' veszély *) ; mást nem ismerek; 
de mindez az alkotmányból származik. 

A' szabadságot mindegyiknek ugyanazon mértékben 
engedtük meg. Az egyetemi testületet pedig fentartottuk 
sajátságaival együtt, mellyektől önök megfosztották; fen-
tartottuk ugyan egységét is , de részeseivé tettük az ok-
tatás' minden érdekeit, minden nemeit. Azt kellene elle-
nünk bebizonyitani, hogy a' képviselet' dolgában egyiknek 
többet adtunk mint a' másiknak. Már pedig ha 28 tag között, 
kiknek sorában 8 egyetemi egyén állandólag ül, 4 papi tag 
találkozik, nem mondhatják önök, főleg tekintvén a' népes-
ség' számát, hogy az oktatási képviselet' dolgában részre-
hajlók lettünk volna a' papság iránt. 'S épen ez a' kérdés' 
veleje. Igen, mi nagy előnyöket engedtünk a' papságnak ; 
de fentartottuk az állami tanítást ; szabadságot 's egyszer-
smind igazságot, mellyekre szüksége volt, azaz, minden 
érdekek' képviseletét adván neki. (Vége következik.) 

*) Mondottuk , hogy Thiers' ur eszméi nem a' mieink. Szerk. 

(Szerkesztői jelentés.) Az 1848-diki II. félévi ,Rel. és 
Nev/ utolsó számát a' czimlap- és tartalomjegyzékkel együtt 
mindazoknak, kik eziránt magokat jelentették, posta' utján 
eddigelé megküldöttük. Kik a' 74-, 75-, 76-, és 77-dik 
számok' hijjával vannak, és a' folyamot mégis a' lehetősé-
gig kiegészítve bírni kívánják, vegyék meg a' most nyom-
tatás alatt lévő ,Rel. és Nev.' 1849-diki I. félévi folyamát, 
mellybe a' fönkitett számok' érdekesebb czikkei mind föl 
vannak véve , 's C s a j á g h y urnák ,T á j é k o z á so k ' 
czimű, a' közlekedés' megszakadása miatt nem folytatha-
tott czikkei is kiegészíttetnek. Mivel pedig e' folyamból az 
ujranyomott példányokban kihagyatik mindaz , mi abban 
pusztán csak hírlapi becscsel bir , az ivek' száma ez által 
% részszelleszállittatván, a'2 p.forintnyi dijt is 1 frt- 30 krra 
p. p. szállítjuk le ; készekül nyilatkozván azoknak, kik 2 
frtot fizettek, a' 30 krt akár visszaadni, akár pedig a' jö-
vő félévi előfizetési díjba beszámítani. IIa e' folyam töké-
letesen ki lesz állitva, azt az érdekelteknek e' lapok' utján 
fogjuk tudtokra adni. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n e s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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TARTALOM : IX. Pius és a' romai lázadás. (Folyt.) — Papi élet a' magányban. — Egyházi tudósitások. — Politikai 
Szemle. 

IX. P ius é s a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

Minthogy a' romai lázadas' ki tej lése és folya-
matja vázoltatik e' czikkben, magától ér te t ik , hogy 
bár a' fölirásban IX. Pius ' neve is foglaltatik, mind-
azáltal mellőzve IX. P i u s - mint pápának számos, az 
egyházra, nem különben az egész emberiségre nézve 
legüdvesebb tetteit , csupán azok fognak itt említtetni, 
mellyek bármilly tekintetnél fogva a' romai lázadásra 
vonatkoznak. Tudva van, miszerint IX. Pius mindjár t 
uralkodása' kezdetén — jul . 16 -án 1 8 4 6 . — kiadott 
,motu proprio '-ban tágas közbocsánatot hirdetett a' 
pápai birodalmi politikai foglyoknak , reménylvén, 
hogy ezen különös nagylelkűség előbbi indulataikon 
változtatni fog. Azonban , fájdalom , az amnestiáltak' 
legnagyobb része inkább a' rut hálátlanság és kárho-
zatos hitszegés' u j biinét követte e l , arra élvén vissza 
szabadságukkal, hogy már régóta kitűzött czélukat 
minden kigondolható ármány és csel által elérhessék, 
melly czél nem vala egyéb, mint megdönteni a' pápa' vi-
lági u ra lmát , 's magának a' szent religionak kemény 
hadat üzenni. Kezdetben kimondhatlan hála- 's tisz-
teletet mutattak szabaditójuk iránt, 's még vallási buz-
góságot is szinlettek. Tizennégy nap múlva az einli-
tet t ,niotu proprio' kibocsátása után, a' külön vidékek-
ről már Romába sereglett amnestiáltak közül számo-
san járultak az ős város' egyik templomában nagy 
ünnepély- és fénynyel az Ur' asztalához, közöttök né-
hánya azoknak, kik utóbb a' templomok' fosztogatá-
sát, az egyháziak' üldöztetését és halálát decretálták, 
vagy végrehajtották. Tudva vannak azon szűnni nem 
akaró deinonstratiók és evvivák, mellyekben IX. Pius 
az időben részesittetett, mellyeket az általa kiadott 
tilalom sem vala képes fékezni ; (v. ö. Rel. és Nev. 
1 8 4 7 . I I . 32 . 1.) tudva van a' magasztalás, mellyel 
prosában 's költeményekben elhalmoztatott ; tudva a' 
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diadalivek és föliratok, mellyek tiszteletére készültek; 
's mellyek' látásánál ugy tetszett, mintha az emberi 
lélek nem volna elégséges azok' kigondolására, a' v i -
lág azok' befogadására ! Figyelmet érdemel azonban a' 
körülmény , miszerint e' magasztalások' alkalmával 
mindig csak a' fejedelem és nem az egyház' feje, az 
ember és nem Krisztus' helytartója szerepelt, 's IX . 
Pius' neve soha sem neveztetett a' pápa- vagy az egy-
ház' főpásztorának nevével kapcsolatban. 'S midőn a' 
pápára sok magasztaláshalmoztatott, ugyanakkor az ő 
ministerei szidalmaztattak, mint kik állítólag a' pápa' 
jóakaró szándokát 's az uj intézményeket, mellyeket ő 
birodalma' népeinek engedményezni akar, ellenzik, 's 
azért a' pápai ministerek az akkor legelőször használt 
retrograd és obscurans nevezetekkel illettettek. Mi-
ként azt gyanítani lehetett , 's a' következés utóbb 
nyilván megmutatta , az volt a' rágalmazók' czélja, 
hogy ezen hivatalnokokat állomásaikról eltávolitván, 
helyeiket ők foglalhassák e l , könnyebben működhet-
vén igy a' szándéklott politikai catastroph' előkészí-
tésében. Olly álnok vala viseletök ez ügyben, hogy 
midőn valamelly ministernek lemondását , vagy el-
mozdittatását, 's egy másnak kineveztetését kinyer-
ték, kezdetben a' kinevezést tetszéssel fogadták ; de 
ha az uj ministernek hivatalánál fogva valami csinnek 
ellenszegülnie kellett, azonnal előálltak a' rágalmak 's 
gyalázások' halmazával, azonnal a' pápa' ellenségének 
kiáltották ki. Ez történt Gizzi és Ferretti biborno-
kokkal, kik a' statustitkári hivatalban egymást követ-
ték ; ez történt Rusconi 's Amici praelatusokkal, 's 
több más egyházi és világi alsóbb rangú tisztviselők-
kel is. 

Nem kevesbbé ravasz és ármányos vala a' mód, 
mellyel a' gyülésezések által a' sokaságot részökre 
megnyerni igyekeztek, hogy igy azután a' szenvedélye-
ket föltüzelhessék, 's a' lázadásra előkészítsék. Két-
nemű, látszólag ártatlan, de következményeiben fö-
lötte veszélyes, pénzgyiijtés szolgált első alkalmul a' 
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sokaság' összehívására ; az első az va la , mellyet az 
amnestiáltak' javára rendeztek, hogy nekiek a' haza-
térésre szükséges költséget szerezzenek; a' második 
a' végre tör tént , hogy IX. Piusnak egy diadal iv e-
meltethessék, 's még másféle ünnepélyek rendeztethes-
senek tiszteletére, mellyek az 1 8 4 6 - d i k évi septemb. 
8-dikát mind a' romaiak mind az idegenek előtt olly 
fényessé tevék. A' pápának az efféle gyülésektőli ta r -
tózkodásra intő szavai elhangzottak, 's figyelembe sem 
vétettek. Azon diadalivi ünnepélynél lön legelőször 
ismeretessé bizonyos Brueetti Angelo, ki Ciceruacchiő-
nak is neveztetett , és ki utóbb a' romai lázadásban 
olly kitűnő szerepet vitt. Mint vakmerő demagog csí-
néi- 's vétségeiről már előbb hires vo l t , egyszersmind 
az avita castellanai elitéltek' ba r á t j a , 's némellyek 
szerint a' carbonarismus' hive lévén, nálánál a' forra-
dalomra jobb eszközt találni nem egy könnyen lehe-
tett volna. Alig létesültek ama' gyűlések, már is po-
litikai czélokra használtattak föl. Nyilván gáncsolta-
tott azokban a' fölsőbbség' eljárása ; a' fönálló törvé-
nyek megtámadtat tak; u j intézvények- 's kormány-
formákról vitatkoztak ; 's tartózkodás nélkül szólottak 
alkotmány-, szabadság- 's köztársaságról. Az össze-
jövetelek' rendes helyei valának : a' ,Nuovo' és ,Belle 
Arti ' czimü kávéházak, és bizonyos Piecioni' dohány-
kereskedő' bo l t j a , melly helyek méltán mondathatnak 
a' romai forradalom'bölcsőinek. 

Mi ügyesen tudták kiszemelni a duló párt ' emberei 
a" módokat , mellyek által a' népnél leginkább lehet 
politikai szenvedélyeket támasztani , 's azokat a' ki-
tűzött czél' elérésére fölhasználni! Jól tudták ők, mi-
szerint e' módok' egyike a' közlakomák i s , mellyeket 
ennélfogva mind a' városban mind a' városon kivül 
minél gyakrabban t a r t an i , el nem mulasztottak. Illy 
alkalommal magok a' vendéglők számtalan prosa-
és verset szavaltak e l , mellyek' mindenike forró sze-
retetet lehelve Olaszhon 's a' szabadság i r án t , ámbár 
külszinre IX. Pius' marasztalásaival volt fölczifrázva, 
valósággal mit sem tartalmazott egyebet a' pápa 's 
fejedelem elleni gyűlöletnél. Ezen közlakomák' legza-
josbika 's legszemtelenebbike az va la . melly 1 8 4 7 -
ben april' 21 -én , mint Roma' alapításának évl'ordulati 
napján, a' titusi lordok" romja in , a' Colosseum' köze-
lében tartatott. I t t a' hires S t e r b i n i Péter mondott 
egy beszédet, melly más napon lapjában — az il Con-
temporaneo-ban — ki is nyomatott. S t e r b i n i ezen 
beszédében a' köztársasági, császári és pápai Romát, 
saját modorában, futólag vázolva, IX. Pius' nevét 
Romulus- és Brutusokéhoz csatolta. Ezen iratból min-
denki láthatta m á r , mi rejlik a' IX. Piusra olly pa-
zarul szórt dicsérésekben, 's mivé akarák őt az első, 
nekik kedvező, alkalommal, tenni. Nem leend, ugy 
hiszszük, itt helyén kivül rövid jellemrajzát adni a' 
férf iúnak, ki a' romai lázadás' első fáklyáját ineg-

gyu j t á , s kit joggal nevezhetni a ' r o m a i forradalom' 
szerzőjének, vagy legalább első. legügyesebb 's kez-
dettől fogva végig kitartó tényezőjének ; ért jük az 
imént emiitett Sterbinit. Sterbini heves indulatu, tu l -
csigázott képzeletű ember , kitanult orvos, ki mái-
kora ifjúságától kezdve a' költészet, a' romai tör-
ténetek 's a' franczia forradalom' egyes, szenvedé-
lyekben leginkább kitűnő részeinek tanulására adta 
magá t ; az 1 8 3 1 - d i k i lázadásban részt ve t t , 's hó-
nából távozni kénytelenit tetvén, mint szökevény 
azon idő óta Frankhonban tartózkodott , hol alkalma 
volt bővebben 's közelebbről megismerkedni azon ta-
nokkal , mellyeket már a' távolban magáévá tett : két-
kedő vagy istentagadó, sokféle indulatu 's kedélyű, 
egyike a' legálnokabb szenteskedők- 's a' legcsalárdabb 
embereknek, élénk és eleven színezetű i ró , nem épen 
terméketlen szónok, Romában , hol több évig lakott, 
igen jártas, 's e' tulajdonok mellett egészen alkalmas 
a r r a , hogy a' franczia 's az ifjú olaszországi club-
bok által, mellyek Roma' megbuktatását elhatározták, 
e' terv' kivitelére első ügynökül választassék. 

Még egy 's a' leghatályosb eszközt kell említe-
nünk , mellyel a' pártosok' vezérei é l tek , a' kedélyek' 
megvesztegetése- 's ezeknek a' lázadásrai előkészíté-
sére ; 's ez az időszaki, vagy zugsajtó. Különösen négy, 
egy 's ugyanazon műhelyből kikerülő zughirlap egye-
sül t , 's tett, legtöbbet e' czélra, tudnillik : a' ,Con-
temporanco', ,Italico' (utóbb Epoca) ,Pallade' és ,Spe-
ranza.' Rágalmazni , a' vallás és morál' minden ős-
eszméjét lerontani , minden tekintélyt aláásni , fékte-
len szabadosságot és korlátlan egyenlőséget hirdetni, 
az ifjú és tapasztalatlan képzeletet föltüzelni, a' népet 
fokonkint odavinni , hogy csupán csak önvágyait kö-
vesse : ez vala az ő föladatuk. 

Igen sokat tett a' kedélyek' fölizgatására azon 
h í r , mellyet a' nyugtalankodók juíius ' közepén 1 8 4 7 -
ben egy, Romában létező nevezetes összeesküvésről 
szétterjesztettek ; mi ámbár nem vala egyéb kohol-
mánynál ; de az akkori körülmények , 's az , miszerint 
némelly állítólagos vezetők' nevei falragaszokban is 
hirdettet tek, okozták, hogy a' hír ' valósága felől két -
kedni a' nép nem igen vala hajlandó. A' vezetők' élén 
emiittettek : Freddi és Alai karabinieri törzstisztek, 
kik a' romagnai elíogatások- 's rendkívüli bizottmá-
nyokban XVI . Gergely pápa' idejében tetemes részt 
vettek. Ilogy az ügynek annál nagyobb valószínűsé-
get szerezzenek, két olly ember' nevét is fölvették, 
kiknek nyugtalan és merényekre kész indulatukról 
kétség nem lehetet t , t . i. Bertola és Minardi' neveit ; 
az első fölségsértés miatt már el volt egyszer ítélve, 
's aljas gazságai miatt Frankhonból kiutasittatott ; ez 
utóbbi pedig híres kém vo l t , 's magát mindennemű 
csinekkel megbecstelenitette ; ott lehete még olvasni 
bizonyos Alfonso' nevét i s , ki a' ferarrai Muzzarelli 
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nemes családból származott, és testvére vala a' ha-
sonnevű praelatusnak, ki a' sz. rota' dékánja, utóbb 
minister (a' köztársaság' ideje alatt), 's egyik főfaktora 
lön a' pápa' futása után Komában fölállított ,Consti-
tuante'-nak. Az említett, falragaszon néhány olly fér-
fiak' nevei is állottak, kik kitűnő egyházi hivatalokat 
viseltek, 's a' régi kormányrendszer iránti előszerete-
tökről ismeretesek voltak. Megjegyzették a' dulók azt 
i s , hogy mindazon nevezett személyek egy idő óta 
Komában vannak ; hogy tudják azon bizonyos rejtek 
helyet is, mellyben azok gyakran gyűléseiket tartják ; 
hogy némellyek közülök a' hir' elterjedése után rögtön 
eltűntek , Komából eltávoztak , és főkép, hogy az osz-
trákok azon időtájban vonultak a' ferrarai fellegvár-
ból a' szerződések' ellenére a' városba, 's ezt meg-
szállották. Ezen koholt összeesküvés' intézőinek kevés 
kivétellel mind ollyan férliak lenni mondattak, kik a' 
dulók' terveinek leginkább utjokat állhatták volna ; 
bizonyára nem más czélből,mint hogy ezen férfiak el-
len a' népben gyűlölséget támaszszanak. (Folyt, köv.) 

T. M. 

Papi élet a' magányban. 

A' pogány bölcsek valamint nem tudták megfej-
teni az emberi unalom' okát, ugy méj;- kevesbbé vol-
tak képesek kitalálni azon hathatós irt, melly ezen 
rettentő sebet, min minden magára hagyatott ember 
kínlódik, gyökeresen kigyógyítsa, és azért álbölcsesé-
gökben olly tanácscsal szolgáltak, mellynek hallatára 
a' keresztény lélek visszaborzadt. — Mert valóban ! 
ja j az embernek , ha ez unalmában követni akarná 
Cicero' tanácsát, ki imígy ir : „Si contigerit ea vita 
sapienti, ut omnium rerum affluentibus copiis, quam-
vis omnia, quae cognitione digna sunt, summo otio 
secum ipso consideret, et contempletur ; tamen si so-
litudo tanta sit, ut hominem videre non possit, exce-
dat e vita." (De offic.) Egészen más tanácscsal találko-
zik az ember, ha egy keresztény bölcs' iratait forgatja. 
Többek közt Pascal visszautasithatlan okokkal megmu-
tatván, hogy az ember ezen állapotban, mellyben a' 
világra jött , önmagában örökre hiában keresendi a' 
boldogságot, mivel a' vétekben mint Isten' ellensége 
született ; és azért egyedül a' keresztény religio' csu-
dálatos működésének tulajdonítja azon érdemet : hogy 
ez az embert akkor békiti ki önmagával, midőn őt az 
Istennel kibékítette. Csak a' keresztény religio' csu-
dálatos müvének róvja fel érdemül , hogy az ember 
önmagát eltűrheti, és hogy neki a' magány 's nyuga-
lom sokkal kedvesebb , mint a' heves mozgalom, a' 
mulatságok' kutatása , és az emberekkeli szünetlen 
közlekedés ; és pedig azért, mert egyedül a' keresztény 

religio vezeti az embert a' valódi erényre, melly őtet 
már a' földön boldoggá teszi. — Es mivelhogy a' va-
lódi erénynek legfőbb eszköze az imádság, mejly az 
embert az Istenneli társalgásra tanítja : ettől származ-
tatja Pascal azon erőt, melly által az ember a' legna-
gyobb magányban is magát férfiasan viseli, megelé-
gedve, sőt gyönyörűen é l , és a' vészteljes unalomnak 
martalékává nem lesz. 

Az imádság volt azon eszköz, melly sz. Pál első 
remetét a' vad pusztában annyi évek alatt az angyali 
életben megtartotta : ,omnem ibidem in orationibns et, 
solitudine duxit aetatem : cibum et vestimentum ei 
palma praebebat', mondja róla sz. Jeromos. Annyi év 
alatt nem látott embert, 's mégis nem követte Cicero' 
tanácsát ,excedat e vita. : De midőn észrevevé, hogy 
Isten' akaratjából sz. Antal jött látogatására, halála, 
előtt nyugott lélekkel mondá : ,quia jam dormitionis 
meae tempus advenit (quod semper cupiebam dissolvi 
et esse cum Christo) peracto cursu superest mihi co-
rona justitiae : tu missus a Domino, qui humo cor-
pusculum meum tegas, immo terrae terrain reddas.' 
Hieronym. in vita Pauli. Mennyi különbség a' pogány 
és keresztény bölcs között ! És miért ? mivel ez az 
igaz Istent szeretve, imádkozott ; amaz pedig igaz Is-
tent müveiből megismerve ugyan, de méltóan őtet nem 
dicsőítve, embergyilkos tanácsadóvá lett. Quia cum 
cognovissent Deum, non sicut Deum gloriíicaverunt, 
aut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogitationibus 
suis, et, obseuratum est insipiens cor eorum , dicentes 
enim se esse sapientes, stulti facti sunt. Rom. 1, 2 1 . 2 2 . 

Igaz ugyan, hogy a' papról, ki valamelly vad 
bérezek között pásztori hivatalt visel, a' keresztény 
nyájnak lelki vezetője lévén, nem mondhatni, hogy 
szortfs értelemben a' magányban é l , mint egykor sz. 
Pál első remete. De ezen állapot mégis legalább tágas 
értelemben magánynak nevezhető, mert szűkölködik 
mindazon előnyökben, mellyek közvélemény szerint 
teszik az életet, kellemessé, bájossá és édessé. — Esz-
mecsere, mivelt emberekkeli társalgás, művészeti izlés 
szerint készített és a' keresztény érzelmet nem sértő 
mulatságokbani részvétel, jobb hírlapok' könnyű meg-
szerzése, 's a' többi miveltségre vezető eszköz hiány-
zik a' papnak, ki kopár bérezek 's vad erdők közt la-
kik. És hány különben jó érzésii 's hajlandóságú pap-
társ, ki a' városban az egyházi rend' díszének tarta-
tott, a' magányban nem esett martalékul az ittasság-
nak, és más ebből következő bűnöknek? és miért? 
mert vagy nem tudta, vagy elfelejtette, vagy nem 
akarta használni azon a' jóra vezető eszközt, mellyet 
az anyaszentegyház nagy bölcseségében minden pap-
nak szivére kötött, midőn őtet, napontai lelki épüle-
tesség' eszközléséül, a' breviárium' elmondására köte-
lezte ; onnét a' büntetés, melly minden papra vár , ki 
az anyaszentegyház' szavát megveti : ,Vos autem re-
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cessistis a via, propter quod et ego vosdedi contempti-
biles et humiles omnibus populis.' Malach. 2 . — Va-
lóban nagy bölcseség és az emberi természet' mély 
ismerése rejlik abban, hogy az ember minden nap 
más és más épületes énekekkel, könyörgésekkel és ol-
vasmányokkal foglalatoskodtatik ; inert ha erre egy-
szer megszokott, ugy neki a' magány is édes, sőt éde-
sebb a' városi életnél; mert valóban, a' mit sz. Jero-
mos tapasztalt Romában, azt tapasztaljuk ma is ki-
sebb nagyobb városokban : .Praetermitto prandia. 
quibus mens onerata premitur, pudet dicere frequen-
tiam salutandi, qua aut ipsi quotidie ad alios pergi-
mus, aut ad nos venientes ceteros expectamus. Dein-
ceps itur in verba, serino ter i tur , lacerantur absentes, 
vita aliéna describitur, et inordentes invicem, eonsu-
mimur ab invicem. Talis nos cibus occupât, et dimit-
tit. Cum vero amici recesserint, ratiocinia supputa-
inus.' Ollyan élet nem tetszett sz. Jeromosnak, és az-
ért a' bethlehemi magányban élni inkább szeretett, 
mint Romában, mondván : .Habeat sibi Roma suos tu-
multus, arena saeviat, circus insaniat, theatra luxuri-
ent. Nobis adhaerere Domino bonum est , et ponere in 
Domino Deo spem nostram : ut cum paupertatem 
istam coelorum regna inutaverint, erumpamus in vo-
cem : Quid enim mihi est iu coelo, et a te quid volui 
super terrain? quo scilicet cum tanta reperiamus in 
coelo, parva caduca quaesiisse nos doleamus in terra.' 
Ep. ad Marcellam. És valljon, minő dolog tehette sz. 
Jeromosnak olly édessé a' magányt? valóban csak 
teljesitése ama'két parancsoló szónak: ,Ora et labora'. 
Azért irt ő Florentiusnak : ,Interpretationem psalmo-
rum davidicoi'uiu, ut mihi transferas peto. Nosti hoc 
esse aniniae christianae pabulum, si in lege Domini 
meditetur die ac nocte.' * 

Ugy látszik a' magyarhoni kath. papság átalá-
ban véve, noha sok kivétel van , távol van még illy 
Jeromosféle érzelmektől, mert a' íőpásztorok, mint a' 
püspöki 1847 /s-ban tartott tanácskozmányokról szóló 
emlékiratban olvasható, e' pont felett keservesen pa-
naszolkodnak :,Sajgó kebellel vallák meg a' püspökök, 
igy olvassuk az emlékiratban, erre nézve azon szo-
morú tapasztalást, miszerint a' breviariumi solosma a' 
papok által elhanyagoltatik, holott a' papnak minden-
napi kenyere az imádság. O nem csak magáért tarto-
zik imádkozni , hanem mint Isten 's emberek közti 
közbenjáró tartozik imádkozni népeért is. Ezen bajt 
főpásztoraink megorvoslandók föltették magukban : a ) 
hogy a' kormányukra bizott papságot minden alka-
lommal 's különösen e' végből hozzájuk bocsátandó 
pásztori levelek által a' breviárium' pontos és figyel-
metes elmondására serkentendik. b ) A' theologiai ta-
nároknak meghagyandják, miszerint e' kötelmi pont-
ról az egyházi jog- 's keresztény erkölcstanban kimeri-
tőbb előadásokat tartsanak a' papnövendékeknek ; kik 

hogy a : breviariumi imarendszerhez gyakorlatilag is 
hozzá szokjanak, vasár- és ünnepnapokon a' káptala-
nokkal együtt mondandó sz. solosmakra megjelenni 
köteleztessenek.' 

Szép terv ! de ha csak ez fog használtatni, ne-
hezen fog a' kitűzött magas czél eléretni. Hiszen a' 
íőpásztorok eddig sem mulasztották el pásztori le-
veleikben az alsó clerust a' breviárium' elmondására 
inteni ; a' papnövendékek eddig i s , legalább itt-amott 
a' káptalanokkal együtt mondandó sz. solosmákra 
megjelentek. De elmondották a' nehéz értelmű és fen-
séges zsoltárokat a' nélkül , hogy azokat értették vol-
na ; elmondották, mert az elöljárók által ugy paran-
csoltatott meg. De teljesittettek-e ezáltal az apostol' 
szavai : ,Qui psallit, psallat spiritu, psallat et mente ?' 
— Mert egészen más dolog , hogyha sz. Ágoston 
mondja a' keresztény népről : ,Si parum intelligit po-
pulus christianus psalmos, quos cantat , credit, bonum 
esse, quod cantat' ; — 's egészen más , ha a' papról van 
szó, kiről irva van : hogy ,labia sacerdotis custodient. 
scientiam'. A' papnak pirulnia kellene, hogyha a' szent 
zsoltárokat jobban, mint a'keresztény nép, nem értené; 
vagy hogy is volna néki a' breviariumi ima valódi 
értelemben mindennapi kenyere, ha megvallaná, hogy 
a' zsoltárokat nem érti ? ! Sok kell hozzá, hogy a' 
breviariumi imának azon eredménye legyen, mellyet 
sz. Ambrus olly gyönyörűen fest , midőn i r j a : ,Psalmus 
canitur, et saxea pectora molliuntur ; vidimus llere per-
duros, tlecti immisericordes, certat in psalmo doctrina 
cum gratia simul : cantatur ad delectationem, discitur 
ad eruditionem, nec consvevit e labi , quod cum volu-
ptate perceperis.' 

Kívánatos volna tehát , csekély és alázatos véle-
ményünk szerint , ha a' nm. püspöki kar e' fenemli-
tett magasztos czél' elérésére még más eszközöket is 
választana , és pedig azokat , mellyeket a' nagy Bos-
suet választott. 0 ugyanis meg volt győződve arról, 
hogy nem épen könnyii dolog a' sz. zsoltárokat, mely-
lyek fenségökben Ilomer és Pyndar' verseit felülmúl-
ják , érteni, és azért maga nagy elméjét arra hasz-
nálta, hogy megmutatná alárendelt papjainak legalább 
részben azon gyönyörű szépségeket, mellyeket a 'zsol-
tárok magokban foglalnak. Eme' szándékból keletke-
zett a' hires , J . B. Bosueti Episcopi Meldensis Dis-
sertatio de Psalmis,' czimü könyvecske, mellynek fona-
lán, ha főpásztoraink az alsó clerust a' szentek' szentjébe 
bevezetni méltóztatnának, akkor felszólalásaiknak na-
gyobb és örvendetesebb sikere leendne ; mert ha maga 
sz. Jeromos is .interpretationem psalmorum davidico-
rum' olly melegen óhajtotta olvasni , holott ő csak-
ugyan értett a'dologhoz, sőt kitűnő férfiaknak is volt, 
mestere : fogjuk-e mi magunkról joggal monda-
n i , hogy nekünk ,interpretatio psalmorum davidi-
corum' nem kell ; kiknek sem annyi tehetségünk, sem 
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a' magányban annyi eszközünk nincsen. mint sz. J e -
romosnak vol t? 

Igy és csak igy lehet reményleni, hogy t. i. lia 
a' pap jól fog tudni imádkozni , és mind azt tökélete-
sen értendi, a' mi a' breviáriumban foglaltatik, hogy ő 
a' magányt is megkedvelendi, 's mondandja sz. Je ro-
mossal : ,Quapropter quia multa jam vitae spatia trans-
misimus iluctuando, et navis nostra nunc procellarum 
concussa turbine , nunc scopulorum illisionibus per-
turbata es t , cum primum licet, quasi portum quem-
dam secreta ruris intremus . . . . Ibi vere ager ilori-
bus pingi tur , et inter querulas aves , psalmi dulcius 
cantabuntur. ' — Igy és csak igy lehet reményleni azon 
dicső epochának felvirradását, mellyre a' magyarhoni 
clerus készül, ha t. i. initium sapientiae, leend ,timor 
Domini.' E g y p a p a' m a g á n y b a n . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
P e s t , febr. 25-én. A' főt. Sámuel Alajos prépost és 

plébános ur' lemondásával megürült pestbelvárosi plébá-
niára nt. Simunchich Ignácz pest-leopoldvárosi plébános ; 
ennek helyébe nt. Szántófy Antal pest-józsefvárosi plébá-
nos és budakerületi alesperes ; végre pest-józsefvárosi plé-
bánosnak nt. Klempa Simon odavaló káplán és a' kath. 
tótlap' szerkesztője lőnek a' város' tisztviselő kara által 
megválasztva. 

A' lapunk' közelebb számában emiitett, 's kerületi lelki-
gyakorlatokat tárgyazó primási körlevél' szövege e' követ-
kező : ,Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! Ilodie 
ineepimus inter vestibulum et altare plorare, cum Joele 
clamantes : parce Domine, parce populo tuo ! qui Te de-
serto abiil in desideria inutilia, posuit os suum in coelum, 
et locutus est iniqua , imo apposuit iniquitatem super ini-
quitatem, et malitia ejus ascendebat semper, quoad osten-
disses eidem dura, ut virga paterna castigatus saperet, 
qui beneficiis cumulatus viam perversitatis relinquere no-
lebat ! Ast futura die dominica nobis altaris ministris ini-
clamabit magnus apostolus : Ecce nunc dies salutis etiam 
pro Vobis Sacerdotibus ! Itaque nemini detis ullam oiïen-
sionem, ut non vituperetur ministerium vestrum : imo po-
tius exhibeatis vosmetipsos sicut Dei ministros in labori-
bus, partes muneris vestri pie et exacte explendo, in vigi-
liis orando ferventer et meditando, in jejuniis corpus cas-
tigando et sensualitatem in servitutem spiritus redigendo, 
in charitate non ficta, sed cordiali, quae exsuperat omnem 
sensum, dies s. Quadragesimae inter sincerae poenitentiae 
suspiria exigendo ! Dicite , amabo , Dilectissimi ! eritne 
aliquis nostrum, qui voci liuic apostolicae aures cum 
promptitudine non aperiret?! teporem pietatis in loco 
sancto usque ad abominationem novissimis imprimis die-
bus dominantem lubens non excuteret ? ! publico poeni-
tentiae actu Deo, Ecclesiae, et fideli populo reconciliari 
non peroptaret ? ! Praeterierunt quidem dies tribulationis, 
quibus diffusa est iniquitas etiam in Sanctuario. dum qui 

iuxta altare Dci erant, abierunt retrorsum, ut e militibus 
Christi ductores, aut consortes fierent turbae cum gladiis 
et fustibus omnem potestatem convellere sitienti, ut lo-
querentur de loco sancto falsa et stulta, et abiectis cleri-
calis modestiae exterioribus signis, peripsema in Ecclesia 
Dei fierent ! Praeterierunt inquam dies illi tribulationis 
Ecclesiae, sed immanet cordibus piorum Ecclesiae filiorum 
in minuendam eousque erga ministros altaris venerationem 
et fiduciam peracerba horum memoria, quoad nos publice 
dixerimus : mea culpa — mea maxima culpa ! Eapropter 
os meum patet ad Vos, cor meum dilatatum est , Dilectis-
simi ! ut Vos paterno cum affectu provocem, quo diebus 
his poenitentiae in unum districtualiter collecti, inter pias 
preces, publicas supplicationes, in conspectu populi fidelis 
ad Sacramenta Poenitentiae et Eucharistiae accedatis. Qua 
in re sequentem observabitis Ordinem : l -o VADiaconus 
pro devotione hac circulariter defiget locum et diem. 2-o 
Quivis districtualis presbyter ante defixam diem adminus 
triduana domi suae asservabit Sacra Exercitia, semet con-
tinuo,in quantum saltern pastorales obligationes patien-
tur, in cella sua continebit orando, meditando, semet pro 
Sacra Confessionis parando : „in cubilibus Vestris com-
pungimini". 3-o Die praefixa summo mane properabit 
quivis ad destinatum locum superpelliceo et stola, ac bi-
reto provisus, inter suspiria et preces cum socio imprimis 
recitandas. 4-o Collecti omnes in aede parochiali, assum-
ta veste sacra procumbent in genua, praeorante VADiaco-
no absolvent hymnum : „Veni Sancte Spiritus, et emitte 
Coelitus, lucis tuae radium," cum v. et Oratione. 5-o Sub 
pulsu campanae praelata cruce procèdent ad Ecclesiam, 
recitando Psal. ,Miserere,' eundem si opus fuerit repetcn-
do. 6-0 In Ecclesia occupatis scamnis recitabunt clara vo-
ce 7. Psal. poenit. cum Litan. et precibus subnexis. Qui-
bus finitis VADiaconus (vel ad requisitionem alter) consi-
dendo ante aram, latine alloquetur fratres brevi accomodo 
sermone. Hunc sequetur Confessio intra Ecclesiam potius 
ac Sacristiam, delecto uno, altcrovc Confessario (quibus 
pro hoc casu etiam a casibus reservatis absolvendi datur 
facultas) facienda. Tum celebrabit. VADiaconus Sacrum, 
et singulus communicabit. 7. Absolutis Divinis processio-
naliter revertentur ad aedem parochialem recitando : „Te 
Deum," cubile subintrantcs flectenr, et VADiaconus v. et 
Orationem „Deus cuius misericordiae non est numerus", 
persolvet. Tum indilate, ne ob esum, et non JESUm con-
venisse dicantur, discedent, in via potius , ubi ubi , ac in 
loco refectionem sumturi. 

Bone Deus ! Quantum erit Angelorum gaudium in 
Coelis! Quantae fluent de oculis fidelium ex ubertate so-
latii spirituális lachrymae ! Dum viderint medicos animae, 
se ipsos curare, ut felicius sanent vulnera aliorum ! Fratres 
charissimi ! quo exactius animo humilitatis opus hoc salu-
tare perfeceritis, crédité, eo Vos abundantius interno animi 
solatio perfundendos, et una plus ad abolendam de corpore 
nostro maculam collaturos! Peccavimus nonne Charissimi! 
plus minus omnes ? ! Ergo lugeamus omnes , ut voluntaria 
castigatione mortificati, Dei misericordiam mereamur, et 
Matri Ecclesiae, adhuc super nobis , velut primogenitis 
suis amare flenti, reconciliemur ! Domine JESU ! porrige 
dexteram mergentibus, sed salvari toto corde volentibus ! 
ut altera hac post naufragium tabula e procellosi huius 
seculi fluctibus ad portum salutis deducamur ! Strigonii, 
die Cinerum, 1850. Joannes, Archi-eppus. 

(Gyászhír.) Tihany , febr. 16. (Elkésett.) Főtiszt. 
Bresztyenszky Béla sz. Benedek rendi tihanyi apát , szép-
művek 's bölcsészeti tudor, a' pesti kir. egyetem' bölcsészi 
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karának kebelezett tagja , pannonhegyi szentszéki ülnök, 
magyar tud. akadémiának levelező és a' jenai ásványtár-
saságnak tiszteleti tagja 'stb., miután több mint félévi sú-
lyos szenvedések között az öröklét' útjára katholikus hit-
tel és szentségekkel elkészült, folyó hó 15-kén reggeli 4 
órakor életének 64-dik, papságának 40-dik, apátságának 
12-dik évében e' földi pályától örökre bucsut vett. Fárad-
liatlan tevékenységének még tanitói hivatalából többféle 
mennyiségtudományi munkák maradtak tanúi; apátságát 
pedig egyéb hasznos intézkedések és épitmények között 
a' balatonfüredi csinos szentegyház teszi emlékezetessé, 
mellyel még végső eszmélet nélküli óráiban is foglalkozott 
lelke. Mind azok, kik vagy mint tanítványai, vagy mint 
vendégei Füreden és Tihanyban tapasztalták kedves tár-
salgását és szivélyességét, mondják el velünk együtt, a' 
tihanyi echo pedig hangozza szüntelen vissza: Jézus le-
gyen lelkének nyugalma 'a örök jutalma ! 

Franciaország*. 
Az oktatási törvényjavaslat' 5-dik, a' legfőbb iskolai 

tanács' hatásköréről szóló czikke lévén szőnyegen, az e' fö-
lött meginditott vitában febr. 12-én leginkább Montalem-
bert és Barthélémy de Saint Hilaire tüntették ki magokat, 
az az egyetem ellen, ez mellette nyilatkozván. Febr. 13-án 
Thiers ur közbenjáró' szerepében lépett föl a" két fél kö-
zött, de mellőzve a' beszédének első részében előforduló, 
's egyedül csak a' kedélyek' megnyerésére czélzó szónoklati 
fogásokat, tulajdonképen az egyetemet dolgozta meg ugy, 
mint soha senki más. A' vádak, mellyekkel az egyetem el-
len föllépett, sokkal tanulságosabbak, semmint azokat e' 
helyen hallgatással mellőzhetnők. E' vádak ezen, azelőtt 
mindenható testületre halálosak. Thiers, ki magáról azt 
mondja, hogy ismeri, hogy studiuma' tárgyául tevé az egye-
temet, hiszen annak neveltje volt, megvallja 1-ször: hogy 
1844-ben biztos tudomást akart magának a' kamarai, er-
re nézve kiküldött választmány, az egyetemi intézetek fö-
lött gyakorlott őrködés' módjáról szerezni. ,Mi£ ugy mond 
Thiers, ,azt találtuk, hogy ezen felvigyázat ezen intézetek-
ben nem olly atyai, mint a' magánosokban. A' cl er u s e' 
t e k i n t e t b e n r o p p a n t f e l s ő b b s é g g e l b i r . (Le 
clergé a, sous ce rapport, une supériorité t rés-grande.) . . . 
Mi egy okiratot készítettünk eziránt, mellyet én a' gyűlés-
nek előterjesztek, 's melly e' pontra nézve igen figyelemre 
méltó. Az egyetem tehát e' tekintetben, tudnillik a : mora-
litást és felügyelést illetőleg, alább áll.' Megvallja 2-szor : 
hogy a' tudományok' színvonala alászállt, és pedig nem 
átalán mondva, hanem egyenesen az ismeretek és mivelt-
ség' azon fokához képest, melly Francziaországban 1789-
ben találtatott. (A' clerus tehát, melly akkor az iskolákat 
kezelte, tudományos oktatás' tekintetéből is fölulmulja az 
egyetemet.) Megvallja 3-szor : hogy az egyetem rendkívüli 
nagyravágyást nevelt, melly fénypolezra kivánt jutni idő 
előtt és fáradság, meg munka nélkül : minek aztán az lön 
a' következése, hogy az igy nagyravágyóvá lett ifjú, el 
nem érve azt, a' mit kivánt, elégületlenné, forradalmivá, 
azaz a' társadalom' ellenségévé lett. Itt feküdt a' veszély, 
mert malcontent nemzetségekkel a' kormány még a' köz-
társaságokban is lehetetlen. Megvallja 4-szer : Hogy e' ve-
szély' oka inkább a' másod mint az elemi oktatásban rej-
lett. (Tehát nyilvános, hogy ott , hol a' clerus' befolyása 
nagyobb, mint teszem az elemi iskolákban, e' veszély is 

kisebb.) Megvallja 5-ször : hogy különösen a' történelmet 
illetőleg, az ifjak a' legközelebbi 25 évekről kevéssé töb-
bet beszélnek ugyan, de jól mit sem tudnak. S z e l l e m ö k 
k i v a n m e r í t v e , 's m i n d e n é l e t e r ő t e l v e s z í -
t e t t . — Fölötte tanulságos leczkék: bár szívleljék meg 
a 'hivatalos oktatás' barátjai! A'statustanitás ' elve elfo-
gadtatott, 's alkalmaztatott, és az emberiség nem csak nem 
nyert semmit; de religio, erkölcs, tudomány, ismeretek, 
jellemszilárdság és társadalmi józanság' tekintetéből te-
mérdeket is vesztett, sőt egyenesen hajótörést szenvedett. 
Ah ! bizza a' status a' nevelés- és tanitási gondot az illető 
egyházakra, — maga csak szigorúan ügyelve föl, nehogy 
az bármilly részről veszedelmessé váljék, és szorgalmato-
san előírva meg sürgetve a' föltételeket, mellyeket mivelt-
ség és készültség' tekintetéből átalában a' polgárokban, és 
különösen az általa alkalmazandó hivatalnokokban megkí-
ván, — és nem csak a' temérdek vesződségektől és költsé-
gektől fog megszabadulni, hanem az eredményt illetőleg is 
több oka lesz örvendeni ezen egyházias képezésnek, mint 
saját keze' e' téren még mindig háládatlannak bebizonyult 
munkájának ; mig ellenkezőleg cselekedve, nem egyedül 
az egyházat, hanem a' társadalmat is veszélyezteti. 

(Thiers' beszéde. Vége.) Most minden párthoz fordu-
lok, 's kérdem, miként alkotnának más oktatási törvényt. 
En kérdezném a' baloldal' tagjai t , kik egészlen sajátszerű 
visszatetszéssel hallgatnak engem, de mellyért nem panasz-
kodom . . . V c r s i g n y : Nagy figyelemmel hallgatjuk önt. 
T h i e r s : Bocsánatot kérek tehát. — Én felteszem, hogy 
kezükben tartják a' tollat , hogy törvényt alkotnak, hogy 
többségben vannak ; ez megtörténhetik ; ők legalább re-
ménylik, én nem. (Nevetés.) Ók tartják a' tolla% szerkesz-
tik a' törvényt, hadd találjanak nekem egy szerkezetet ! Én 
sok, de különösen egy év óta ezerszer gondolkoztam e' 
tárgyról ; enmagamat kérdeztem, mi tevők lennének min-
den fajú elleneim, hogy más törvényt alkossanak, 's most 
kérdem őket, minő szerkezetet, minő alakot találhatnának 
annak gátlására, hogy az alkotmány mindenkire alkalmaz-
tathassék, 's hogy a' papi növeldék ne taníthassanak ? Ez 
a' dolog' veleje. És midőn önök a' papság' tanítását emle-
getik nekem, 's én azt válaszolom, hogy ez csak a' papi 
növeldékben fog helyet találni, önök azt viszonozzák : a' 
,,jezuiták vissza fognak jönni !" Jó ! önök elvei' nevében 
kérdem, mitévők lesznek annak meggátlására, hogy a' j e -
zuiták az oktatásban résztvegyenek '? Ah ! lia önök viszsza 
akarnának engem helyezni az önök által ugy nevezett le-
rontott világba, mellyet önök annyira gyűlölnek, ha köl-
csön vennék tőle a' korlátolt, jó szabadságot, mellyben az 
hitt, akkor érteném önöket. De önök, kik azt megvetendő-
nek, utálandónak, mindenkorra leromboltnak nyilatkoztat-
ják, a' legsilányabb eszközök-, árnyéklatok- és féltékeny-
séghez folyamodnak, 's azt mondják: mi nem akarjuk a ' j e -
zuitákat! B a l o l d a l o n : Nem bizony! semmi áron! (Ki-
törő nevetés a' jobb oldalon.) T h i e r s : Jól tudtam ezt ; 
nem hiába intéztem önökhez a' kérdést. Igaz azonban, hogy 
önök elveikkel, sem a' papságot fel nem tartóztathatják, 
sem a' jezuitákat ki nem tilthatják ! E g y t a g : Hát a'tár-
sulati törvénynyel ? ! M á s t a g : Adják hát nekünk vissza 
az egyesülési jogot. T h i e r s : Midőn a' társulati törvényt 
alkotandjuk, világi és vallási társulatokat fogunk tárgyal-
ni, azért nem szóltunk most erről, 's nem szabad ellenünk 
kikelni, hogy ravasz hallgatás által akartuk a' jezuitákat 
Francziaországba becsempészni. E' kérdést akkorra ta r t -
juk fen, midőn önök a' társulati törvény fölött fognak vi-
tatkozni. Én elvárom akkor önöket, hadd lássam, mit teen-
denek, hogy a' jezuitákat önök eltilthassák ! (Élénk helyes-
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lés és vidámság a' többség' padjain.) Most azokhoz fordu-
lok, kik pályámon követtek. (Félbeszakasztás a'baloldalon.) 
Nem akarok magamról beszélni. P i s c a t o r y : Miért nem? 
M o n t a l e m b e r t : Ahhoz csakugyan van joga. (Megindulás.) 
E g y t a g a' b a 1 o 1 d a 1 o n : Ez elkopott komédia. E1-
n ö k : Ez szokott gorombaság! (Zaj.) T h i e r s : Mireva-
lők a' sértések jól nevelt emberek között, kik mindennap 
találkozhatnak ? ( Ujabb félbeszakasztás ; zugások. ) 
E l n ö k (a' baloldalhoz) : Önök féltuczat emberek, kiket 
az egész gyűlés keményen hazudtol meg. Tanuljanak már 
hallgatni, mást úgysem kívánunk önöktől. T h i e r s : mi-
ért nem tiszteljük egymást, a' haza'tisztelete, a 'képvi -
seleti kormány' érdekének kedveért, melly n a g y v e s z é -
l y e k b e n forog, mellyek szivemet repesztik szét, nekem, 
ki e' kormányt szeretem, ki reménylém, hogy e' kormány 
hazámban élend, ma pedig veszélyben látom ; de , hivat-
kozom Istenre és hazámra, nem az én hibám által, nem az 
általunk elkövetett túlzások miatt. (Félbeszakasztás a' 
szélső baloldalon.) Ne adjunk védokokat azoknak, kik azt 
mondják, hogy ezen kormány illetlen , méltatlan, melly a' 
hon' erkölcseit lealacsonyítja, melly ügyeit lehetleniti; 
tiszteljük egymást ; hogy sértegetések 's hazánk' szép er-
kölcseinek elvesztése nélkül jöhessünk e' szónokszékre, 
egymást kihallgatandók 's egymással küzdendők ; mutas-
suk meg, hogy hasznosan, komolyan tárgyalhatjuk az 
ügyeket. Ez többet ér minden ellenszegüléseknél, mellye-
ket önök nem tudom minő jövendőbeli események ellen 
készíthetnének ; viseljük jól magunkat, esengem önöknek 
ama' szabadságért, melly mindnyájunk' közös saját ja ; 's 
jól viselvén magunkat, elő fogjuk készíteni ezen képvise-
leti kormány' meggyőzhetlenségét : (Nagyon jól ! ! nagyon 
jól ! ! Helyes ! helyes ! — Felkiáltások.) Én nem akarok 
magamról szólni, s mégis életemnek olly fontos cselek-
ményében , hol a' franczia ifjúság' jövő rendeltetésének 
szabályozása forog kérdésben, mellynek sorsa annyi évek 
óta engem annyira foglalkoztatott, jogom lenne ezt tenni ; 
de nem teendem. Azonban miután a' bal- és jobboldalhoz 
szóltam, ama' férfiakhoz fordulok, kik pályámban követ-
tek , kik minden véleményeimben osztoztak, 's kiket né-
mellykor aggódni láttam az általunk felhozott javaslat mi-
at t , mivel még nem ismerték, kik azonban a' rend' szen-
vedélyes barátai lévén, a' rend' ezen szent ügyének áldo-
zatot hoztak. Igen , uraim , ezen ügy szent ; szentnek 
kell lennie az egész világra nézve ; e' rend magá-
ban foglalja az egész hazát, ennek nagyságát, jövőjét, 
mindent mi nekünk kedves és drága ; e' szót r e n d , 
ne tekintsék önök ellenségnek, ez azon egyetlen-egy 
szó, mellyet ma kiejthetünk. E' rend' nevében tehát, 
mellynek áldozatot kellett hozni, láttam az emiitett férfia-
kat, a' kiengesztelés' lehetlenségének többször ismételt hal-
lása után, egymást kérdezni, valljon lehetséges-e valóban 
c' kiengesztelés? 

Igaz uraim, az időben, mellyben élünk, melly olly ne-
héz, 's véletlenekkel annyira vegyült, nagy vakmerőség va-
lamit sejteni, jóslani ; én mitsem akarnék jósolni, 's mégis 
hiszek e' kiengesztelésben , hiszek benne, mert egy egész 
évet töltvén el a' különféle érdekek' képviselőivel, olvasván 
szivök-, elméjükben, láttam hogy lehetséges egyezkedni, 
egymást megérteni, 's a' társadalom közös barátai közötti 
gyászos harezokat megszüntetni; magamról tudom, hogy 
lehetséges vala egyezkedni, 's meg vagyok győződve, hogy 
ez valóban történhetik. 

Felhívom önöket egy nagy tény' meggondolására. Azt 
mondják : a' harcz folytattatni fog. Az megszűnt, az nem 
létezik többé; két éve már,hogy a' papság és egyetem nem 
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harczolnak. Mi szüntette meg a' harczot? Egy részről 
ama' nagy érdekek, mellyek kell hogy minden becsületes 
embert a' bennünket fenyegető veszélyek' jelenlétében 
egyesítsenek, 's más részről a' bizonyosság az alkotmány' 
olvasásakor , hogy mit amazok kívánnak, tőlök meg nem 
tagadhattatik. Tudják-e önök mit kellene tenni a' harcz' 
megújítására ? Meg kellene tagadni a' törvényt ; nem mon-
dom minden részleteit, de a' törvény' elvét. 

Ollykor azt mondák: az egyetem a' bölcsészet; az 
egyház a' vallás. Nem bánom, de én azt hiszem, 's kitá-
rom önök előtt érzelmeim' titkát, és reménylem, hogy együtt 
hagyhatjuk élni a' vallást és a' bölcsészetet. 

Én felütöm a' világ' történetét, 's látom e' két hatal-
mat, a' vallást és bölcsészetet gyakran egymás ellen küz-
deni, 's a' küzdelem után békét kötni. Látom őket egymás 
ellen harczolni, midőn valamelly nagy kérdés támad, melly 
egyszersmind az emberi szivet és szellemet renditi meg: 
de látom hogy e' harezok után átalában többet nyertek, 
mint vesztettek. A' vallás, ezen felséges hatalom ; enged-
jék megmondanom, nyert valamit az emberi tudományból ; 
a' bölcsészet pedig nyerte a' szent dolgok' tiszteletét. (He-
lyes ! — Nagyon jól ! nagyon jól !) Ők egymáshoz köze-
ledtek , és soha sem láttam a' hü történelemben, hogy az 
egyik vagy a' másik megbukott, meghalt volna. Ez két 
halhatlan nővér, melly el nem veszhet ! A' vallás és a' böl-
csészet ugyanazon nappal születtek,midőn Isten az ember' 
szivébe a' vallást, 's elméjébe a' bölcsészetet öntötte ; szük-
séges hogy együtt éljenek, egymás mellett halhatlanul, 
hogy el ne váljanak egymástól, 's hogy a' kisértet' idejében 
törekedjenek inkább egymáshoz közeledni, mint egymást 
megrontani; Ez ohajtásom; hiszem, hogy a' törvényben va-
lósult. (Élénk tapsok' kitörése a' jobb oldal' padjain. A' 
szónok számos szerencsekivánatokat kap.) 

Az erfurti országgyűlés, melly ellen az ausztriai kor-
mány még mult évben nov. 28-áról kelt jegyzékében eré-
lyesen tiltakozók, mart. 20-ára össze van hiva. 

Az angol parlamentben heves viták voltak a' magyar-
országi ügyek fölött. Tetszett számos tagoknak heves phi-
lippikát tartani az ausztriai kormány ellen, megróván annak 
Magyarország irányábani politikáját, 's szemére lobbant-
ván a' számos kivégzéseket, mellyek elkövettettek. Mi meg-
valljuk, hogy attól, ki másnak megrovására fölhatalmazott-
nak tartja magát, mindenekelőtt azt kívánjuk, hogy ő ma-
ga ment légyen jó példával elő. Az ágostai köz. újság, ha-
bár nem is akar a' magyarországi kivégzésekről ítéletet 
hozni, 's óhajtandónak találja, ha azok kikeriiltethettek 
volna, mind a' mellett nem teheti, hogy ez alkalommal a' 
mennydörgő uraknak emlékezetébe ne hozza a' gyilkossá-
got, mellyet Nelson, a' Nilus' lordja, egy szerződés' meg-
semmisítése mellett és Hamilton Emma maîtresse' izga-
tására herczcg Carracciolón elkövetett, midőn a' 70 éves 
öreget, abbeli kérésének, hogy lövesse főbe, hideg vissza-
utasítása után Minerva hajó' vitorlarudjára felakasztatta ! 
Fölfrissíti továbbá a' 300 nemes nápolyiak' ugyanezen 
lord által elrendelt csúfos kivégeztetését, kiknek akasztó-
fáik a' partok' hosszában, hajóival szemközt, voltak feállit-
va. Hát a ' joniai szigetek ? ! Az angol urak talán a' vö-
rösökkel tartanak, kik azt hiszik, hogy kezeikből a' gyil-
kosság nemes tett, melly történeti babért érdemel, — de 
ha más valaki mer halálitéletet mondani, az már vérszopó 
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tigris 's embertelen bakó, kinek tetteiről ők, a' nemes szi-
vüek, nem szólhatnak másként, mint undorodással. . . . 
Mondatott olly sokszor, hogy korunk olly nagy haladást 
tőn a' civilisatiőban. . Ah nézzétek a' sok kivégzéseket, 
gyakoroltatva a' világ' minden részeiben. . . Valljon mely-
lyik szaka az a' barbarnak nevezett középkornak, vagy az 
olly sokszor fölhányt spanyol inquisitionak, melly egyet-
len-egy rövid évben annyi áldozatokat kivánt volna ? Meg-
engedjük, hogy a' szükség itten paranesolólag szólt; de 
már ezen parancsoló szükség olly állapotokra mutat-e, 
mellyek a' civilisatio' valami magasabb fokáról tesznek bi-
zonyságot köztünk ? . . . Ismerjük el, hogy a'civilisatio nem 
áll egyedül az ismeretek' terjedése- és megszaporodásában. 

A' bajor, hannoverai, würtembergi és szász kormá-
nyok egy uj szövetségi alkotmányterven dolgoznak, melly-
ben Ausztria is benfoglaltatnék ; igy tehát az előbbi hár-
mas helyett négyes Királyszövetség jött létre. A' d e u t -
sche Zeitung' szerint ezen alkotmány' értelmében a' szö-
vetség' kormánya, minden mini3terium nélkül, hét föl-
hatalmazottak által vezettetnék , kik utasításuk szerint 
kénytelenek működni. A' fölhatalmazottakat Ausztria, Po-
rosz-, Bajorhon, Wurtemberg, Szászország és a' két hesseni 
herczegség küldendi. Az alsóházba (népház) Ausztria 100, 
Poroszhon 100, 's a' többi németfejedelemségek szinte 100 
követet küldenek, kik az egyes statusok' karokgyülekeze-
tében (Ständeversammlungen) választatnának. Az állam-
ház 70 fölhatalmazottakból állana, kik utasításuktól füg-
genek, és visszahivattathatnak. A' pénzügyet és törvényho-
zást illetőleg, a' szövetségkormány a' parlament' határo-
zataihoz van kötve. Az országbirákat szinte szövetségi 
kormány fogná nevezni. . . . Ezen tárgyalásoknál, mellyek 
4 királyi kabinet (Szász, Hannover, Wurtemberg és Bajor-
lion) által vezettetnek, az ausztriai kérdés legnagyobb sze-
repet játszik. Bajorhon' indítványa szerint Ausztria régi 
némettartományi részeivel lépne a' szövetségbe, Ausztria 
ellenben'az egész összes monarchiát, az olasz tartomá-
nyokat kivéve, kívánná fölvétetni. Legközelebb a' német-
egység' valódi előmozdítására Ausztria egy igen nevezetes 
lépést tett az által, hogy az eddigi porosz vámegyesület 
helyett, az összes német birodalom' vámszövetségét indít-
ványozta. 

A' franczia köztársaság' elnöke Francziaországot 
négy nagy katonai kerületre osztotta föl, mellyek fölött 
Changarnier, Gemeau, Castellone és Rostolan tábornokok 
viszik a' parancsnokságot. — A' görög ügyekben még 
semmi változás. 

A' zsidókat emancipáló törvényjavaslatot, mellyet a' 
bajorhoni képviselők' háza már elfogadott, a' tanácsház 
félrevetette. A' sajtótörvény fölötti vitákat közelebbi szá-
mainkban adandjuk. 

Romában hihetőleg az ott még mindég lappangó ide-
gen dulók által ismét több rendű orgyilkosság követtetvén 
el , a' franczia hadcsapat' parancsnoka kihirdette, misze-
rint mindaz, kinél ezentúl bárminü fegyver, vagy gyilkoló 
eszköz, kés vagy tőr találtatik, agyon fog lövetni. lily kö-
rülmények között hihető j hogy ő szentsége még jó ideig 
késendik a' visszatéréssel. 

Párisban az oktatás' ügye feletti viták' alkalmával, 
egy szónok Spanyolországra hivatkozott, mint a' hol az 
oktatás leginkább el van hanyagolva. A' következő ada-
tokból kiviláglik , minő nagyítás legyen ez állításban. 
Spanyolországban van 13 egyetem, mellyek mind a' ki-
rályságnak legrégiebb idejéből származnak, 's néhányak 
azok közül, mint pédául : a' salamancai, alcalai, avilai 

'stb. európai hirre jutottak. Jelenleg Spanyolországban 
15,640 nyilvános iskola van, tehát 171 lakosra esik 
egy iskola. Ezek közül 283 a' felsőbb oktatásra van 
szánva, és 23,449 tanulót számlál; 7848 a' másod 
rendű oktatást mozdítja elő 436,941 tanulóval ; végre 
7510 elemi iskola 203,221 növendék által látogattatik. 
A' nyilvános oktatás 6,847 okleveles, és 5,937 ok-
levéllel nem biró tanítókat, 's 2,502 tanítónőket foglal-
kodtat. De a' mi sajnos a' dologban az, hogy 5,740 tanitó 
kényszerítve van, élelme' keresése végett, más foglalkozás-
sal is bajlódni. Az iskolák' nagyobb részében a' közös ok-
tatás hozatott be, 1,227 iskolában pedig a' lancaster-féle 
rendszer van divatban. Egy iskolának évi költségei körül 
belől 400 frankra rúgnak ; 10,525 azok közül nem bir sa-
ját épülettel. A' tanulók' összes száma a' lakossághoz áta-
lában ugy áll, mint 1 a' 17-hez. 

A' Voix du Peuple czimü hirlap Proudhonnak egyik 
czikke miatt, mellyben állíttatik, hogy a' köztársaság' el-
nöke az ördöggel, azaz, a' Constitutionnellel szerződést kö-
tött, elkoboztatott. 

Spratt tudor ur 200 font sterlinget küldött az irhoni 
kath. egyetem' alapítására, kijelentvén, hogy ennyit éven-
kint fog e' czélra áldozni ; 's erre az O'Connellnek állí-
tandó emlékre összegyűlt 3000 fontot is szándokoznak az 
illetők fordítani, ugy hogy a' kath. egyetem' egyik kara 
O'Conncir collegiumának neveztessék. Illy intézet által 
legfényesebben tiszteltetnék, és örökittetnék meg O'Connell' 
emlékezete. 

A' würtembergi vallásügyi minister körlevelet intézett 
a' dékánokhoz, mellyben a' sajtó' visszaéléseit a' vallást 
és erkölcsiséget jelenleg fenyegető sajnos állapotok' egyik 
főokául nevezi. Hogy ezen méreg ellenméreg által semle-
gesittessék, figyelmezteti őket, miként a' papság hivatásá-
hoz tartoznék a' sajtó' ezen részének anarchicus, vallásta-
lan, erkölcstelen és rossz szenvedélyeket előidéző tartalmát 
háttérbe szorítani olly czikkek által , mellyek a' polgárt 
valódi érdekeiről felvilágosítják, 's a' rend és jog, vallás és 
erkölcsiség' ügye mellett az ész és igazság' fegyvereivel 
harczolnak. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 
A' llaynau-alapra : Leeb Mátyás alesperes és szen-

tesi plébános 5; Banó Mihál, csongrádi plébános 1; Rötth 
Antal, mindszenti plébános 10; Ujfalusy József, algyeői 
plébános 1; Arndorfer Alajos, gedellői plebános-helyettes 
2 ; Schreder Károly , kosdi plébános 1 ; Ehn Bernárd, 
nagy-körösi plébános 1 f r t - 8 krt ; Mell István', alesperes és 
soroksári plébános 1; Hegedűs Ignácz, üllői plébános 1; 
Bruckner András, rákoscsabai plébános 1; Tamásfy Má-
tyás, haraszti plébános 1; Suhajda János igtató 2 frtotp. p. 

A' Dunavizár által károsultak' részére a' ,Religio' 
szerkesztője 20 ftot p. p. 

( F e l s z ó l í t á s . ) E' folyóirat' jelen évi 5-dik száma 
alatt a' t. cz. közönségnek ajánltatott Átalános Lelki vezér 
czim alatt, egy igen czélirányos és korszerű oktató és ima-
könyv , mint az egyházi 's házi ajtatosság, és valódi eré-
nyesség' előmozdítására legalkalmasb ; erre nézve alázatos 
tisztelettel felszólittatnak a' jó ügy' pártolói, miszerint 
kegyeskednének a' szükséges aláírásokat az illető szerző-
nek minélelőbb beküldeni, hogy az ajánlott jó könyv rövid 
napok alatt létrejöhessen, és üdves gyümölcsét megterem-
hesse. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács- és társnál. 
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Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : kedden, csü tör tök-és vasárnapon. Az előfizetési dij félévre postán 6 ; helyben 5 frt p. p. 
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TARTALOM : Még néhány szó a' pogány mythologia- és classicu sokról. — IX. Pius és a' romai lázadás. (Folyt.) — 
Levél a' Vojvodinából. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

M é g néhány s z ó a' p o g á n y m y t h o l o g i a - é s 

c lass icusokról . 

E ' hitevesztett korban semmi ú j ság , hogy a' fe-
jünk fölé kerekedett 's bennünket erősen sujtogatósok 
gonosznak oká t , értjük : f ő , termő és szülő o k á t , ott 
és ollyasmiben keresik, a' hol és a' miben az épen nem 
fekszik. Némellyek okozzák a' philosophiát, mások a' 
theologiát , ismét mások a' régi alkotmányt 's törvé-
nyeket ; mások a' fő-aristo- és bureaukrat iá t , vagy a' 
papságot és szerzeteseket; végre a' m y t h o l o g i a 
és p o g á n y c l a s s i c u s o k rovatnak meg , mint az 
if júságnak ártalmasok. Mi mellőzve a' többit, jelenleg 
csak ez utolsó vádra szorítkozunk. I t t is ,a' hiba nem 
a' tudományban, hanem a' kezelésben rejlik' , mondá 
helyesen e' lapok' f. é. 15-dik számában egy t. érte-
kező. Nem minden való az i f júnak szeme elé, nem 
minden való az ő kezébe ; ollyas he lyek , ollyas ké-
pek , mellyek az i f júnak szivét elméjét gonosz esz-
mék-, phantasiák- 's érzeményekkel töltenék el, lelkis-
meretes gondossággal mellőzendők ; a' többit minden 
h i t - és erkölcsi kár né lkü l , sőt még mindkettőre h a -
s z ó n n a l tanulták 's tanulják a' legkatholikusabb 
idők 's népek' fiai is, tanulták maguk az egyházi sz. 
atyák. A' mythologiával és pogány remekírók' mun-
káival is csak ugy vagyunk bizony mi hitevesztett 
sa r jadék , mint a' r o s s z g y o m r ú ember , kinek a' 
legközönségesebb, legegészségesebb és legtáplálóbb 
étkek is betegséget, böfögést okoznak : mig ellenben 
az ép gyomrú embernek vas-szeg sem árt. E ' sorok' 
i ró ja , Isten kegyelmével hivő katholikus, szinte is-
merkedék mythologiával és pogány classicusokkal, 
akár még mint taní tvány, akár pedig mint néhány 
évig tanitó ; de soha sem tapasztalta sem magán, sem 
tanítványain, hogy a' mythologiával 's classicusokkali 
ismerkedés a' hitnek és erkölcsöknek ártalmára lett 
volna. D e , természetileg, föl kell tenni , hogy a' t a -

I. Félév. 

n á r , ki az ifjakat a'mondott tanulmányokban vezér-
l i , á t l e g y e n h a t v a a' t i s z t a k e r e s z t é n y 
h i t n e k é s e r k ö l c s i s é g n e k é r z e l m é t ő l , és 
ezen érzelemnek lelke minden előadásában, szavában, 
mozdulatában látható, föltűnő legyen. Ez a' facit. Ke-
resztény hitvallás' lelkétől megihletett tanitók, papok, 
főurak, kormányzók , törvényhozók 'stb. szükségesek 
nekünk a' mai világban, ezek, ezek! mindjárt jobb 
erkölcs, jobb hangulat, jobb rend fog közénk beálla-
ni. A' t i s z t a k e r e s z t é n y — mondanom sem 
kel l , hogy k a t h o l i k a — h i t v a l l á s n a k e l h á -
n y a g 1 á s a , sziveinkből kitudása, főkép az emiitett 
osztályú és rendű egyének' sokaságánál, e z a' mi ko-
runk' bajainak 's nyomorainak fő, termő és szülő oka ; 
ezen okot másutt és másvalamiben keresni, tévedés, 
balgatagság. Hogy számtalan tápláló , tenyésztő, nö-
vekedtető okai is vannak a' jelenkor' forradalmi be-
tegségének : az szinte áll; de g y ö k e r e s e n és biz-
tosan csak az által leszen bajunk megorvosolható, ha 
kivált a' tanítókat, egyházi 's világi tisztviselőket, 
előkelő 's főúri rendeket, mint megannyi vezéreit, pél-
dányait a' népnek, mélyebben áthatandja a' tiszta ka-
tholika hitszellem, melly önmagától megszüli a' ne-
mesebb erkölcsöket, irtogatja a' tévelyeket, 's bűnö-
ket ; egyetértést, barátságot, békét 's legjobb rendet 
hoz be az emberi társaságba. Ezt kérjük mi külö-
nösen forrón szeretett Magyarhonunk' számára Istentől 
naponkint. *) 

*) Szabad legyen nekünk csak azon egy szerény kér-
dést felvetnünk : honnan az említett osztályú és 
rendii egyének' sokaságánál a' hitvallásnak kitudása, 
és mi által volna azon gyökeres és biztos reform esz-
közölhető, hogy tudnillik azokat, mint a' népnek meg-
annyi vezéreit és példányait, mélyebben áthassa a' 
tiszta kath. hitszellem? Mi, mennyiben itt az okta-
tásról és tantárgyakról vagyon sző, azt nem reméljük, 
nem hisszük mindaddig, mig a' tantárgyak' sorozata 
több keresztény elemmel, a' kath. igazság' eszmé-
nyét tárgvilágosan visszatükrözővel, a' keresztény 
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A : m y t h o l o g i a nálunk eddig a' hellén 's ro-
mai régiségekkel kapcsolva adatik elé a' gymnasiumi 
5 - 's 6 -d ik osztályokban. Pár évvel ezelőtt ,A' görög 
régiségtan' rövid egybefoglalata' czim alatt adtam ki 
könyvecskét , csak amúgy hevenyében, 's főleg azért, 
hogy tanítványaimat, a' különben is elég irnivalóval 
terhelteket, fölsegéljem. E ' könyvecskét a' forradalmi 
hosszú tanszünet alatt gondosabban átdolgozni, 's te-
temesen bőviteni volt alkalmam. Készen áll a' kézirat ; 
de bizonyos , igen könnyen sejthető okból sajtó alá 
mindekkorig nem jöhetett. Milly irányban gondolnám 
én tárgyaltatni a' mythologiát iskoláinkban, ki fog 
tetszeni eme' rövid mutatványból , mellyet az igen t. 
szerkesztőség' engedelmével ide iktatni bátorkodom : 

,P a 11 a s - A t h é n é (Minerva.) Zeüsznek leg-
első felesége M é t i s z (tanács, eszély v. okosság) olly 
fiat vala szülendő, ki hatalomra és bölcseségre Zeüsz-
szel mérkőznék. Az égur ezt nem aka rá , azért vise-
lős feleségét mindenestül elnyelé. De igen megfeküd-
vén gyomrát a' nagy fa la t , olly főfájásba eset t , hogy 
kinjában Iléphaesztoszt magához in tvén , parancsolá 
neki : nyitná föl szekerczével a' fájós koponyát. A' fiu 
engedelmeskedék atyjának. Oh de hogyan elbámultak 
mindketten, mikor a 'fölhasitott koponyából teljeskoru, 
egészen fegyveres, bátor tekintetű, kékszemű nőalakot 
láttak közéjük szökkenni! E ' nemes harczias szűz — 
P a l l a s z - A t h é n é vala. 0 azonban nem csak har-

erkölcsi nagyságot, szépséget és állandóságot lélekel-
ragadó ábrákban előállítóval, nem gazdagittatik, 's 
ekként a' pogányság' bálványozására ragadó iskolai 
rendszer meg nem töretik. Hiszi-e valaki, miszerint 
vakesetileg történt, hogy napjainkban a' keresztény 
erkölcsök és szokások' tisztelete olly igen elhamva-
dott ; hogy megszoktuk minden társadalmi, művé-
szeti és tudományos nagyságot csak Athen és Roma' 
körében keresni ; hogy szégyelleni kezdettük a' ke-
resztény symbolumokat, azoknak legfölebb templo-
mainkban és művészi szempontból, gyűjteményeink-
ben adván még kis helyet ; hogy a' pogányok lenné-
nek az auctoritások, kikre hivatkozni még nyomott 
valamit , egy ker . szentnek felemlítése , egy 
szent atyának idézése pedig már capucinádának ne-
veztetnék; hogy ünnepelt költők föllengző rimekben 
kívánnák vissza az időket, mellyekben mythologikus 
istenek phantasiadus képletekben uralkodtak a' szel-
lemek fölött ? . . . Mi azt tartjuk : mindez a' hu-
manistikus képezési rendszer- és modornak bű-
ne. . . . Es e' vétkes eljárásnak véget vetni, e' ke-
reszténytelenitő rendszeres hibán segíteni, a' huma-
nistikus képezést nem száműzni, hanem a' keresz-
ténység' számára kamatozóvá tenni, — ez az : a' mit 
mi akarunk, a' mit sürgetünk, és sürgetni mindaddig, 
mig e' bajon segítve nem lesz, soha meg nem szü-
nünk. Nem azt tartjuk mi, hogy a' mythologiát ha-
nyagoljuk el, hanem tanítsuk ugy, hogy abból a' ke-
reszténység nyerjen, 's ha azt búvárkodásaink' tár-
gyává méltatjuk, ne vessük meg a' keresztény állapo-
tokat sem. Szerk. 

ezokat űzö t t , hanem a' művészet, mesterség 's tudo-
mány' minden ágát is, jelesül fonást, szövést, varrást , 
himzést, mindennemű asszonyi munkával együtt ; gyó-
gyászat és zene sem valának előtte ismeretlen mükö-
rök ; a' fuvolást csupán azért átkozta meg, mert őt fu -
volázása közben, duzzadozó orczái miatt, a' többi 
olümplakó kinevette. Az olajfát , mellynek ágai béke-
jelül 's bérkoszoruul, gyümölcs- nedvei pedig világoló 
anyagul használtattak a' görögöknél, ő termeszté leg-
először.' 

,Pallaszban vala személyesitve a' világot teremtő 
's rendező isteni — 's a' vele rokon emberi — böl-
cseség ; azért álliták őt a' főistenség' fejéből született-
nek a' görögök. Az isten-elméből, vagyis a' végetlen 
isteni lényegből, eredett valóban az örök bölcseség, 
mellynek, mint az atyával egylényegünek, születése, 
tökélyei , munkái és áldásai felől lehetetlen fönsége-
sebb rajzot olvasni , mint a' minőt nekünk az ó-fr igyi 
szentlapok adnak, jelesül S i r á k f i 2 4 - d i k , Bö 1 c s e -
s é g 7 - d i k , P é l d a b e s z é d e k 1 - s ő , 2 - d i k , 3 -d ik 
és 8 - d i k részében. Nem lehetetlen, sőt igen hihető, 
hogy ebből merítették tudományukat kelet' népei 's 
általuk a' hellén is. Platón szerint 'A&nvr, nem egyéb, 
mint i] üíovóri, azaz : isteni ész. Athéné, Chrüszipposz 
bölcs szerint, ,a' Zeüsz' szájából eredő értelmes Ige.' 
Ariszteidész görög iró T ^ V Swa/iw Çeo? vagy is Zeüsz 
erejének nevezi Pallaszt. Ezen fölséges magzat , mint 
az isteni végetlen elmének ragyogványa , különö-
sen kedveli az olajfát, 's annak gyümölcsnedvét, melly 
világosságot fejleszt magából. 0 liarczos : mert ész-
nek 's bölcseségnek, mint világosság szülöttének, foly-
tonos harcza vagyon a' homályban botorkáló tudatlan-
ság- 's esztelenséggel, mellyeken erőt vennie, 's a' se-
tétség' buta elemeivel, miket czélszerüen kell rendez-
nie. Tudományok 's művészetek' elnökségét is viseli 
ő : mert ész, okosság, előrelátás és küzdő kitartó ipar 
kivántatik ezekhez is.' 

Következnek néhány nevezetesebb tettei Paliasz-
nak, úgymint az attikai főváros' elnevezése fölötti vi-
tály, Aegisz, Gorgo-Medusza , a' Gigászok harcza, 
Tüphón' leküzdése, Arachné' boldogtalan versenye. 
Ezek után imigy folytattatik 's végződik a' mesés 
oktatás : 

,Pallas' tisztelete legrégibb idők óta igen átalá-
nos vala Göröghonban. Hihetőleg Aegüptoszból vagy 
Perzsiából jött át az Oszirisz-, Neitli- és Mithraféle 
istenszemély, kinek is A t h é n é nevet adván a' hellé-
nek. az ő tiszteletét lassankint magukhoz idomították. 
Attika tartomány egészen neki vala szentelve, 's a' 
fővárosi Akrapoliszban állott ama' fölséges Parthenon, 
mellynek belső kincsét a 'hajdankori legremekebb kép-
szobrok egyike tevé, Pheidiasznak, a' halhatatlan kép-
faragónak , csudamüve. Pallaszt mint harezos szü-
zet állitá szem elé a' dicső faragmü, 2 6 lábnyi sudár 
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magasságban , tiszta arany- és elefántcsontból, a' 
baljában tartott N i k é (Victoria, győzelem) szo-
bor ra l jobb jában lándzsával, fején Sphinx- és griffek-
kel ékesitett tarajos s isak, mellvértjén a' medusza-
fő , melly jelenti : hogy a' bölcseséget, mint egy fé-
nyes tük rö t , megpillantván a' gonoszok, benne sa-
j á t ellenkező förtelmes képüket szemlélhetik, mellytől 
el kell szörnyedniök ; a' sisakon látható Sphinx és 
griffek nem egyéb, mint Aegüptoszból kölcsönzött 
jelképei az erős, hatalmas és megfoghatlan rejtélyü 
isteni bölcseségnek. Továbbá a' pheidiaszi Athéné' lá-
baihoz vala támasztva paizs , mellyen az Amázonok 
és Gigászok' harczait lehete kivésve látni. Többnyire 
igy szokták rajzolni Pallasz-Athénét, csakhogy néha 
még tudományi 's művészeti eszközök is láthatók kö-
rötte ; ott van kedvencz madara i s , a' b a g o l y , akár 
mint ébrenség 's vigyázat' jelképe : akár mint azt j e -
lentő , hogy a' bölcs ott is szemfüleskedik és l á t , hol 
a' köznapi ész nem sejt semmit : akár végre egyenest 
az isteni bölcseségre vonatkozik, mellynek előle a' 
setétség sem födöz el semmit , hogy meg ne látná. 
,Tenebrae non obscurabuntur a t e , et nox sicut dies 
i l luminabitur , sicut tenebrae eius, ita et lumen eius.' 
Z s o l t . 1 3 8 , 11 . Különösen őrzött képei valának 
Pallasz-Athénének az u. n. P a l l a d i o n o k , miket 
I l ion, Athén , utóbb líoma város is igen éber gonddal 
tartogatának kebelükben ; mert ugy h i t t ék , hogy ha 
e' szentképet elvesztenék, városuknak is vesznie kel-
lene. Az bizonyos : hogy városok- 's országoknak 
legfő védelme 's legbiztosabb állása ugy és addig va-
gyon , a' mint és meddig a' bölcseséget, e rényt , meg 
eszélyes életmódot megőrzik. Nagyszerű nemzeti ün-
nepekkel dicsőité Attika a' maga védistennőjét, kivált 
a' minden ötödévi Panathénaeákkal. ' 'stb. 

Körülbelül illy szellemben 's illy modorban vél-
ném én tárgyaihatónak a' mythologiát , hogy ekképen 
még e' pogány mesézet' fejtegetése alatt is hitszilár-
ditó örömmel szemlélje az i f jú : miként tünedezett föl 
az igaz hitnek több fénysugara a' bálványzási átalános 
népbutaság' éjjelén is ; mig végre egészen föltűnt ne-
künk az örök igazság' imádott napja — az ur Jézus 
Krisztusban. — Tagadhatlanul sok nehézséget's eltérő 
magyarázatokat okoz nálunk a' mythologiára nézve a' 
hieroglyphikai vagy mnémonikai i rásmodor, melly 
napkelet és Aegyptom' népeitől a' hellénekhez is át-
származott. Ezen képszerű Írásmóddal ama' keleti és 
aegyptomi bölcsek az ő , sokszor valóban igen fönséges 
tanaikat ábrázolták. Nemde milly furcsa torzképek 
akadnak néha szemünkbe, ha képes mythologiát for-
gatunk? Magam is nem egyszer mosolyogtam az illy 
torz-alakok fölöt t , kivált mig sejteni nein tudtam, 
hogy eme' torzképek a' régieknél — legalább ezek tu-
dósai- bölcseinél bizonyos hi t - 's természettani, er-
kölcsi , történeti , vagy különféle tudománybeli igaz-

ságot vagy véleményt ábrázoltának ; ámbár a' tuda t -
lan néptömeg, mellyel ama' történeti , tudományi , 
vagy fönsőbb erkölcstani czikkek közölve nem voltak, 
csak a' tarka képek fölött bámészkodék ; 's minthogy 
eme' képeket (az általuk jelentett bölcs igazságok mi -
att) becsültetni látta a' bölcsektől, dalokban dicsőíttet-
ni költérektől : ő — a' tudatlan néptömeg t. i. — meg-
annyiféle istenségekül nézte és tisztelte amaz ábrákat. 
Bővebben van mindez fejtegetve az elkészítettem gö-
rög régiségtani kézira tban, melly, ha kedvező körül-
mény ajánlkoznék, bármikor világot lá thatna; kézi-
könyvül iskolába, ha talán bővecske lenne is : de i f -
júság közt hasznos és mulattató olvasmányul megjá-
randaná ; legalább erre van szánva különösen. 

F o j t é n y i . 

IX. P ius é s a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

Egyébiránt ezen összeesküvésről terjesztett álhír 
által a' hazugság' koholói még egy más czélra is tö -
rekedtek, hogy tudnillik kieszközöljék, vagy legalább 
siettessék a' romai polgári őrség' felfegyverzését, mely-
lyet a' pápa julius' 5-diki rendeletében már létreho-
zott ; 's ez sikerült is nekik ; a' polgári őrség ugyanis 
azon ürügy a la t t , hogy az állítólagos veszélyes pá r -
tosoknak netalán kitörő merényei elnyomattathassanak, 
még julius' 15-kén este fölfegyvereztetett, és a' város' 
különböző részeiben elhelyeztetett ; pedig a' fegyelmi 
rendszabályok, mellyeknek a' jul . 5-diki rendeletnél 
fogva elkészittetniek kellett, bevégezve még nem vol-
tak. Besoroztattak jók és rosszak válogatás né lkül , a' 
mint a' zavar közt a' rossz érzelmiiektől összeszedet-
tek. Számuk néhány ezerre ment. , Többiben nem alap 
nélkül lehet gyaní tani , jegyzi meg az ,11 tempo', mi-
szerint az összeesküvésről koholt hír által a' dulók a' 
kormány' figyelmét el akarták vonni egy iszonyú 
gazság fölötti visgálattól, mellyet akkoriban némelly 
bibornok' személye ellen forra l tak , 's terveztek, 's 
mellynek végrehajtása előtti kitudásától tartottak. ' 

Mondják, miszerint e' napokban Mazzini saját 
titoknokát, D e B o n i s t küldötte Romába, hogy czin-
kostársait fölbuzditsa, 's a' polgári őrseregnek rögtöni 

A' jó és olcsó könyvkiadó társulat' utolsó választ-
mányi ülésében megállapittatott, hogy minden, ar 

társaság' szellemében készült munkák, akár legyenek 
szerzőik társulati tagok akár nem, mellyeket ők át-
engedni hajlandók, ha mindjárt dij mellett i s , elfo-
gadtassanak. Kik tehát illy, főleg iskolákra szánt mü-
vek' birtokában vannak, 's magok nincsenek olly ál-
lapotban, hogy azokat sajtó' utján közrebocsássák, 
legjobban tennék, ha velők méltányos feltételek mel-
lett a' fentisztelt társaságot kinálnák meg. Szerk. 
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's kívánsága szerinti fölállítására mindent fölhasznál-
jon ; 's mondja meg a' romaiaknak, mikép ,mi sem 
sikerülhet addig , mig a' hollónak szárnyai nem sze-
getnek , azaz : mig a' fegyver a' kormány' kezéből a' 
nép1 kezébe nem játszatik. ' — Gizzi bibornok, mert 
talán maga is valónak hitte az összeesküvésről ter-
jesztett h i r t , vagy mert tanácsosnak lenni vélte a' 
rend' föntartása tekintetéből, bármi légyen is a' do-
logban , a' kedélyeket megnyugtatni : a' polgári őrség' 
fölfegyverzését minden habozás nélkül , sőt készség-
gel megengedte, pedig a' fölállítását illető rendelet' 
kihirdetésére nyolcz nap előtt csak nagy nehezen en-
gedte magát reá venni. 

Az összeesküvés' gyanújával terhelt és fönebb 
megnevezett férfiak a' fölingerült nép által nem sokára 
elfogattak, 's az angyalvárba zárattak. A' pervisgálat 
megkezdődött, 's ezt M o r a n d i ur, a' fiskus' ügyvi-
vője akkoriban kihirdetett egyik rendelvényben, nem 
tudni mi okból , ,nagy per ' -nek nevezte ; mi sokat 
tett a r r a , hogy az összeesküvés' valóságáról még ke-
vesebben kételkedjenek. A' következés azonban, és a' 
pernek (melly különböző, egymást fölváltó világi mi-
nisteriumok alatt folytattatott 's bevégeztetett,) ered-
ménye megmutatta annak hamisságát 's valótlanságát, 
's egyszersmind bebizonyult , miszerint az állitólagos 
összeesküvés nem volt egyéb puszta koholmánynál, 
költött ürügynél a' dulók által a' végre kigondolva, 
hogy a' kormány rászedessék, 's a' kedélyek nyugta-
lanittassanak. Annyi bizonyos, hogy az elfogatások 's 
a' per' bevégzése után, épen azok, a' kik előbb olly 
nagy zajt ü töt tek , többé egy szót sem szólottak, és 
Muzzarellit nem kisebb örömrivalgással vezeté ki a' 
nép az 1848-d ik i decemberben fogságából, 's helyezte 
őt vissza előbbi kapitányi állomásába, mint a' mily-
lyennel őt ugyanazon év' September' havában bebör-
tönözte. Mondatik, miszerint a' forradalmi párt ' em-
bereinek egyike , hihetőleg főnöke, egy Román kivül 
tartózkodó barátjának azt irta volna : hogy az össze-
esküvés' réme igen jól sikerült , 's nagyon sokat hasz-
nált (t. i. a' forradalmiaknak). 

Tudva v a n , miszerint IX. Pius egy, a' kor' ki-
vánatihoz szabott , 's birodalma' népeinek fölötte üd-
vessé válandó intézményt létesitett még 1847-ben , 
ér t jük a ' ,status consul tá ' - t , mellynek tagjai azon év' 
november' 14-én valának u j hivatalukba beigtatan-
dók. A ' nevezett nap' reggelén a' beigtatási ünnepély 
előtt a' szent atya őket a' Quirinálba hivta össze, hol, 
miután mind a' huszonnégyen megjelentek volna, ő 
szentsége néhány komoly, de szokásához képest, sze-
retetteljes szót intézett hozzájok, előadván ezen ujon 
alakitott tanácstestületnek rendeltetését; a' pápa' ezen 
beszéde a' jelenlévők'egyike által a ' ,Gazetta d iRoma ' 
czimü hirlapban közzé tétetet t . ,Eddigi tetteim, mondá 
többi közt a' p á p a , egyedül a' közjó' előmozditására 

czéloztak, 's mindent megtet tem, a' mit Isten' sugal-
latából e' végre üdvesnek lenni gondoltam, 's kész 
vagyok az ő segítségével jövőben is megtenni mindent, 
a' né lkül , hogy a' pápai felsőbbségből csak egy jo t ta t 
is engedjek. Igen csalódnak a z o k , kik azon hivatal-
ban , mellyet önök imént elfoglalandnak, egyebet lát-
nak ; fölötte csalódnak, kik a' status consultában sa-
já t utópiáik' valósitását, vagy olly intézmény' magvát 
szemlélik, melly a' pápai felsőbbséggel össze nem fér. ' 
Már azok előtt , kik nem tudhat ták , miért szólott ek-
kép a' pápa, szavai természetesen nem látszottak egé-
szen helyeseknek. Megjegyzendő azonban, hogy a' 
pápa beszéde a la t t , nyilván megindulva, tekintett 
koronkint a ' tanácsnak különösen két tagjára, úgymint 
S t e r b i n i r e , ki nem rég neveztetett k i , és M a s i -
r a , ki az elsőnek egyik legnevezetesb párthive volt ; 
és hogy e' kettő némi szemtelenséggel nézett a' pápára. 

Azalatt beállott az 1848 -d ik i eseménydús év, 
mellyben a' szomszéd tartományokban kihirdetendő 
alkotmányok' hirére a' romai nép' mozgalma nagyob-
bá , élénkebbé kezdett lenni ; sőt hatalma mindjárt az 
első hónapokban olly annyira növekedett , hogy mind 
a' p á p a , mind a' kormány' ellenszegülése csak nem 
egészen legyőzetett, 's Ferrett i bibornoknak, ki még 
a' sokaság' kivánatait ellenzette, a' ministeriumból 
kilépnie kellett. Semmi tekinte t , semmi fék nem vala 
többé , 's nyiltan k i t űn t , miszerint az iménti demon-
stratióknak már nem vala czéljok IX. Piust és jó té-
teményeit ünnepelni , hanem parancsolólag értésére 
adn i , mit kívánnak tőle a' nép' nevében. Illyen volt 
a' febr. 7-diki demonstratio, mellyben a' sokaság azt 
kivánta a' pápától , hogy olasz háborút h i rdessen, 's 
ennek élére álljon. A ' pápa az összesereglett sokaság' 
szűnni nem akaró zajára végre kilépett a' Quirinál' 
erkélyére, 's a' néphez rövid , de nyomós beszédet 
mondott , mellyben őt békeségre intette. Febr. 8 - á n 
es te , miután már előbb némelly nyugtalanok aggasztó 
's a' közbékét veszélyeztető nyilatkozatokra vőnek 
maguknak szabadságot, a' kormány' tagjai ellen több 
kiáltozások hallatszottak; ,a' zajt okozók feledék bi-
zonyára , hogy az akkori ministeriumnak t a g j a i , ám-
bátor egyháziak, a' legértelmesb és hazájokat hőn 
szerető férfiak, és mindannyian hü tanácsnokai 's 
munkatársai voltak IX. Piusnak valamennyi nagy in-
tézkedéseiben . . .' (Rel. és Nev. 1 8 4 8 . I. 1 6 6 . 1.) 
Ezen események' következtében a' pápa fölszólitást 
intézett a' néphez, mellyben bölcsesége-, nemes nyil t-
szivüsége-, 's alattvalói iránti határtalan szeretetének 
u j bizonyságát adta ; kimondá, hogy a' háborúra sem-
mi ok sincsen ; hogy eddig a' szent szék' tartományai 
senki által meg nem támadta t tak , 's r eményű , hogy 
ezentúl sem fognak megtámadtatni; 's ha ez mégis 
megtörténnék, kétszáz millió katholikus sietend a' 
közös atya' házának védelmére. 'S nyilatkozatát e' 
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szavakkal végzé : ,Ald meg azért nagy Isten ! Olasz-
hont , és tartsd meg számára mindenkor ajándékaid-
nak legbecsesbikét, a' hitet ! Áld meg azt azon áldá-
soddal , mellyért helytartód, porba borult arczczal esd 
hozzád a' legnagyobb alázatossággal. Áld meg azt 
azon áldással, mellyet számára az ég' minden szentei 
kérnek, mellyet kér a' szentek' királynéja, ki azt védi, 
az apostolok, kiknek dicsőséges ereklyéit őrzi , 's a' 
Te sz. f iad, ki ezen Romát a' földöni képviselőjének 
székvárosává tenni akarta. ' Nagy volt a' hatás, mely-
lyet a' pápa' nyilatkozata Romában 's a' vidéken elő-
idézet t ; 's febr. 11-én este számtalan nép vonult ev-
vivák közt a' Quirinál felé, 's áldásért kérte IX. Piust . 
Midőn a' sz. atya kezeit már az áldásra fölemelé, egy 
pár szózat hallatszott a' sokaságból : Le a' papi mi-
nisteriummal! Éljen a' köztársaság! E ' két hang bi-
zonyos d e A n d r e i s - és T r u c c h i t ó l eredt, kiket, 
mint mond ják , maga a' pápa észrevett az erkélyről, 
's másnap befogatásukat megparancsolta ; azonban szo-
kott atyai kegyessége őket néhány nap múlva szaba-
don bocsáttatá. Hihető, hogy 

clZ ̂  S ä febr. 8 -d ik i 
esemény inditá a' pápát a r r a , hogy , a' hadügy már 
előbb világi ministerre lévén ruházva , R i a r i o -
S f o r z a bibornok , S a v e l l i 's R u s c o n i praelatu-
sok' leköszönését elfogadván, a' kereskedelmi, köz-
munkák és rendőrség' ministeriumával világiakat, ez 
utóbbival J e a n o C a j e t á n herczeget bizná meg. 
(v.ö. Rel. és Nev. 1 8 4 8 . I. 1 6 7 — 1 6 8 . lap.) 

A' forradalmi szelleműek különösen a' jezuiták 
ellen törtek, 's elüzetésöket makacsul sürgették, hogy 
ekkép elmozditsák az akadályt , melly őket terveik' 
kivitelében gátolhatta volna, ('s illyen akadályul te-
kintették a' demagogok mindenkor a' jezuitákat.) Va-
lóban annak, mit a' hires Gioberti ,il Gesuita moder-
no' czimü munkájában sz. Ignácz' tanítványai ellen 
fölhordott, (v. ö. Rel. és Nev. 1 8 4 8 . I I . 4 0 . 1.) ismé-
telt fölemlegetése által a' hírlapokban, leginkább igye-
keztek a' nevezett szerzet ellen megvetést 's gyűlöletet 
terjeszteni. Guny- 's rágalommal telt iratokban, mely-
lyeket koronkint az egész városban a' házakra , sőt 
zárdáik' ajtaira is fölraggattak, támadták meg őket; lia 
találkoztak velők az u tczán, insultálták ; népcsopor-
tokat bérlettek össze, ' s ezek' élén fenyegetődzések 's 
gúnyolódások közt gyülekeztek éjjel a' ,Collegio Ro-
mano' 's az ,il Gesu' templom előtti terekre. Ezen me-
rények sokakban, még a' köznép közül is fölháboro-
dást támasztot tak, mert különösen a' köznép meg-
szokta volt tisztelettel szemlélni a' jezuitákat, tanuja 
lévén azon sok jó - 's üdvesnek, mit ezek szellemi 's 
anyagi tekintetben véghez vittek. Egy nap' estéjén, 
mialatt a' collegio Romano előtti téren a' ,delle Belle 
Ar t i ' czimü kávéház- 's a' népclubból egy seregnép 
azon kiáltással tódult előre egy felől : ,Le a' jezuiták-
k a l , le a' képmutatókkal! ' más felől trasteverinusok 

(a' Tiberisen tu l i , vagy némellyek szerint , egy más 
városnegyed' lakói) jövének elő, kiáltván : Éljenek a' 
jezui ták! Halál a' pártütőkre! mire az előbbiek féle-
lem- 's ijedtökben szétfutottak. E ' kedvező néphangu-
lat azonban nem tápláltatott, 's föl nem használtatott. 
Akkor még a' romai nép' többségének szelleme rom-
latlan lévén, a' lázadók' merényeinek gátul szolgál-
hatandot t , ha kellően ápoltatott volna. De ezt tenni 
elmulasztották a z o k , kiknek az kötelességök lett vol-
na ; 's a' lázadók' szelleme, valmint mindenben, ugy 
itt is győzedelmeskedett, 's a ' jezuitáknak az 1 8 4 8 -
diki év' martius és április' hónapjaiban, legyen, hogy 
a' pápa' javaslatára, legyen, hogy ön szántokból, há-
zaikat elhagyniok 's föloszlaniok kellett. (A' pápának 
ez ügybeni mart. 14-én kelt nyilatkozatát , 's néhány 
a' jezuitáknak Romából történt eltávolítására vonat-
kozó észrevételeket, lásd az 1848-d ik i Rel. és Nev. 
I. 2 4 3 — 2 4 4 . 1.) 

A' jelenkor' publicistái és statusférfiai által k ö -
zösen elismert igazság, miszerint a' képviseleti kor-
mányforma a' pápai birodalomban tetemes nehézsé-
gekkel van összekötve. Nevezet szerint a' főnehézség 
az, miként jelöltessenek ki az egyházi és világi hata-
lom közt, mellyel ezen tartományok' fejedelme, a' pá-
pa, az isteni gondviselés által évszázadok óta föl van 
ruházva, azon egyes pontok' ha tára i , mellyekben az 
emiitett két hatalom egymásba fűződik, hogy az egyik 
hatalom a'másikkal ugy olvadjon össze, miszerint egyik 
a' másiknak határain át ne csapjon, egyik a' másik által 
tul ne szárnyaltassék. Jól ismerve e' nehézségeket IX. 
Pius, egy. hittudorok- 's egyházi jogtudósokból álló 
bizottmányt rendelt a' végre, hogy átnézné azon al-
kotmányi rendelvényt, mellyet ő Olaszhon' többi feje-
delmeinek példájára*) alattvalóinak engedményezni 
szándékozott , mielőtt az az 1848-d ik i év' martius' 
14 -én kihirdettetnék. Nem ide tartozik visgálni, vall-
jon a' fölebb emiitett nehézség megoldatott-e az iménti 
s ta tutumban, 's még kevesbbé, valljon és mi módon 
oldathatnék meg egy másik hasonlóban? Annyi mint 
tény bizonyos, hogy a' rendelvényt minden színezetű-
ek tetszéssel fogadták, és pedig a' kellő szabadság és 
rend' barátai : mert remél ték, hogy az a' sok mozga-
lomnak véget vetend, 's beáll az óhajtott csend, a' bé-
k e ; a' lázadás és rendetlenség' szitói : mert abban 's 
a' benne engedvényezett szabadságokban mintegy elő-
készületét látták más egészen különböző szabadságok-
nak, mellyekre törekedni kitűzött czéljok vala. Talál-
koztak ollyanok is, 's ezek közt a ' h i r e s V e n t u r a 
atya, kik a' pápának constitutionalis statutum helyett, 
köztársaságit tanácsoltak. 

*) A' nápolyi király február' 11-én, a'toscanai nagy 
berezeg febr. 15-én; a' sardiniai király mart. 4-én, 
mind 1848-ban, adtak népeiknek alkotmányokat. 
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A' romai főbb nemesek közül némellyek szoro-
sabban szövetkeztek az újítókkal , a' clubbokban 's 
demonstratiókban részt vettek, neveiket a' nyugtalan-
kodók által készült föliratok alá Íratni, 's magokat a' 
pápánál szószólóik- 's pártfogóikul használtatni enge-
dék ; velők statushivatalokat vállaltak, észre nem vé-
vén, miszerint igy nekik lábcsóul szolgálnak, mellyen 
kitűzött czéljokhoz annál könnyebben följuthatnak, és 
hogy ezek a' papi hatalom' lerontása után a' patricia-
tusnak is hadat izennek. Valljon mi birta légyen a' 
romai patriciatus' egy részét illy eszélytelen és helyte-
len viseletre ? a' fölött eldöntően határozni nem igen 
lehet ; mindazáltal nem lehet azokkal tartanunk, kik 
azt hiszik, hogy a' papok' eltávolitása után a' kor-
mányra akartak jutni ; mert nehéz elhinni, hogy egy 
C o r s i n i , egy D o r i a , egy A l d o b r a n d i n i , egy 
R i g n a n o herczeg és mások önérdek- 's ármányból 
tették volna azt, a' mit tettek, és nem inkább vigyá-
zatlanságból. Ezen véleményt az is látszik erősiteni, 
miszerint birtokuk, ősi hagyományaik, családjaik' fé-
nyét, szóval mindenöket a' pápáknak köszönhetik, és 
miszerint esztelenség lett volna részökről azt remény-
leni, hogy a' papi uralomnak megszűnése után Romá-
ban, annak helyébe az aristokratikus uralom lépjen, 
és a' kormányzás olly emberek' kezébe jusson, kik 
Romában századok óta a' hiu, lanyha, kicsapongó, or-
szágos ügyekben járatlan, a' néptől csupán egyedileg, 
nem pedig testületileg ismert és becsült aristokratiát 
képezék. Az igazság' érdekében nyilván be kell itt 
vallani, m i s z e r i n t a ' R o s s i g l i o t i k , O r s i n i k , B a r -
b e r i n i k , A l t i e r i k , R o v i a n o herczeg 's mások 
ezen hálókba kerittetni magokat nem engedék, hanem 
ellenkezőleg, nemcsak hogy nem gyámolitották a' for-
radalmi mozgalmakat, sőt inkább kezdettől fogva rosz-
szalták 's nem tetszésöket nyilván kimutatták. A' re-
ájok ruházott hivatalokat is azonnal letették, 's leg-
többen közülök üldöztetve, hazájokat elhagyni valá-
nak kénytelenek. (Folyt, köv.) T. M. 

Levél a' Vojvodinából. 
T e m e s v á r , februarban. A' vészthozó forradalomnak 

az annyi ideig örömmel és mind hazánkra, mind vallásunkra 
nézve haszonnal élvezett áldott béke' feldulásán és szám-
űzésén kivül egyéb gyászos eredményei közé száinitjuk mi 
azon körülményt is, hogy még az előtt az ős Duna szab-
ta ki országunk' határát Bécs felé, most már a' Ti-
sza folyam az, mellynek határán tul minket, bánáti lakoso-
kat külföldinek tekint a' magyarországi lakos, és mi vi-
szont fájdalom, őket is illyennek tekintjük. Ha kérdi szer-
kesztő ur ! miként érezzük magunkat ezen uj világban ? 
most még nehéz volna kielégítő választ adnunk ; ollyan for-
ma állapotban vagyunk, mint a' kinek háza égett el, és az 
újnak örülni épen nem tud, mert egy részről vesztességét 
feledni nem tudja, más részről az uj épületnek jó vagy 

rossz tulajdonait sem ismeri még. A' mult hónapban ide 
szerencsésen megérkezett, és azóta már működő tartomá-
nyi főnök, báró M a y e r h of f e r F e r d i n a n d tábornok 
és alvojvoda u r , a' nála tisztelgő és kegyes pártfogását ki-
kérő papságot olly biztosítással bocsátá el magától, hogy 
több reményre, mint aggodalomra van jogunk számot tar-
tani. Hogy a' fentisztelt ur rom. katholikus, azt tudtuk ; 
hogy ő ebben büszkeségét helyezi, tőle hallottuk ; és hogy 
ezen meggyőződésével tetteket is kapcsol össze, mi bizony 
jelen romlásnak indult századunkban, kivált az előbbke-
lőknél a' kivételes esetek közé sorolandó, azt tapasztaljuk, 
és örömmel látjuk ; minden vasár- és ünnepnap ugyan is 
a' zordon tél' kellemetlenségeivel nem törődve részt vesz a' 
püspöki templomban tartatni szokott nyilvános isteni-tisz-
teleten; és ki meri tagadni az„exempla trahunt" tapasztalás 
által igazolt mondat' erejének hatását, midőn illy rövid idő 
alatt is van szerencsénk többeket a' magasb körből ugyan-
ott látni, hol azelőtt nagyitó üveggel sem lelhettük volna 
fel őket? Illy jelenet igen jól esik nekünk , kiket rácz 
atyánkfiainak a' Vojvodina' ötletéből táplált véres remé-
nyeik, igényeik és követeléseik nem csekély aggodalmak-
kal töltöttek be, noha azt sohasem hihettük, hogy vallá-
sunknak eddig a' törvény által biztosított, és mindekkoráig 
vissza nem vont előnye ezen tartományban nékik fogna a' 
mi vallásunk' jogainak sérelmével oda adatni, valamint azt 
sem, hogy a' „Gleich-Berechtigung" mellett a' vallások' 
egyenlősége is szándékoltatott volna megállapittatni; mert 
ez közönyösségre, ez pedig vallástalanságra vezet, ennek 
beköszöntével ingadozik a' status' léte. — Megyénk' egy-
házi életéből is egy két adatot. Papnöveldei épületünk, mi-
után a' váratlan számú beteg katonákat az erre használt 
épületek többé befogadni nem képesek , a' katonaság által 
kórháznak használtatik ; ez ellen nein volna ugyan kifo-
gásunk , mert a' kath. vallás és ennek intézetei mindég 
nyitva állanak a' szenvedő emberiség' javára és hasznára, 
csak hogy az áldozat és odaengedés a' más vallásuaknál 
is találjon illy tettleges készséget, nehogy mi szenvedjünk 
mindég a' nélkülözés által rövidséget; 1848 év vége óta a' 
püspökilak, papnöveldei épület egyházával együtt, ugy az 
ajtatos rendűek' laka is mindég katonai lak- és rakhelyül 
szolgált, ellenben a' más vallásuaknak egyházi épületei 
rendeltetésöktől elvonva nem voltak. Ugy látszik az 
osztó igazságasszonynak itt nagyon is vékony fátyol födé 
szemeit, és az akkori ügykezelők nem voltak mentek min-
den vallási érdektől. — Mint érintém a' szokott kényelmes 
épületből kiszoritott , és a' forradalmi mozgalmaknak tett 
szolgálat miatt többeknek elbocsátása után csekély 
számra leolvadt papnövendékeink most a' püspöki lakban 
vágynák elhelyezve, itt hallgatják a' hittant, és ellátást 
tanáraikkal együtt mindeddig Isten' nevében nyernek, mert 
a" már rég kért, 's várva várt felsőbb resolutio mindeddig 
meg nem érkezett ; meg kell jegyezni, hogy neveldénk nem 
birván tulajdon alappal, egyedül a'vallástárból eddig éven-
kint kijárni szokott költséggel fedezte kiadásait ; ennek el-
vonatása után, ha felsőbb helyről a' kért segély meg nem 
adatik, nincs miből magát fentarthassa. 

A' megye' kormányát jelenleg Fábry Ignácz vál. püs-
pök és Csanádi olvasó kanonok ur püspök-helyettesi minő-
ségben viszi, ki tiz év előtt vállalván már el ezen hivatalt, 
arról a' meggyőződésével ellenkező forradalmi mozgalmak-
nak kitörése után, 1848. év' vége felé lemondott, és azt 
mult év augustus' havában, azoknak szerencsés legyőzése 
és a' váradi borzadályteljes napok' szerencsés kiállása után 
ide visszaérkezvén, társainak és a'főbiztos' sürgetős kivá-
natainak engedve, a' megye' főpásztorától előlegesen nyert 
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meghatalmazás mellett vállalta újra fel. Jól ismervén me-
gyénk' állapotát annak a'mult viharteljes napok által szer-
zett sebeit ismeri, és azokat orvosolni kész is, és tudja i s ; 
igazság' szeretete- , fáradhatlan tevékenysége-, ügyes-
ségével és más jeles tulajdonaival köztiszteletet's szeretetet 
vivott ki magának. Hir szerint felséges urunk kegyelme 
neki más helyet, és tért szándékozik adni. Mi jól tudjuk, 
hogy Kristztus Urunk' utmutatása szerint a' fáklyát nem 
kell véka alá rejteni, és igy az ő érdemlett kitüntetésén 
csak örülni tudnánk, ha azzal szoros kapcsolatban nem 
állana azon vesztesség, melly innen megyénkre háramlik, 
és mellyet más körülmények közt tán inkább tudnánk el-
viselni, mint épen most, midőn ezen különféle népfaj által 
lakta megyénkben felmerült ujabb meg ujabb súrlódások-
nak, békés és egyházunk' javára ható ügyes kiegvenlitése 
avatott kezeket kiván, és igényel. 

Végül még egy örvendetes adatot jegyzek fel. Mind a' 
mellett is, hogy a' forradalom a' vallástalanságnak nagyobb 
elősegitője volt, mint a' vallásosságnak, a' lefolyt 1849. 
évben, egyházi megyénknek egy kis részében — mint hi-
telesen értesültünk , 70-nél több a' kath. anyaszentegyház' 
keblébe átjött egyéneknek száma, az eltérteké pedig csak 
h á r o m . A ' k i megyénknek ezen utóbbi két év alatti ve-
szélyes helyzetét ismeri, ezen esemény igen fontos nyere-
ménynek tekintendő, és váratlan azon veszélyek 's viharok 
után, mellyeknek megyénk kiválólag kitéve volt. Azonban 
Istené , cuius spiritus fiat ubi vult,' a' dicsőség, nem pedig 
a' mi érdemünk, hogy az aratás illy bő. Meg kell jegyez-
nem, hogy a' tér, hoi ez létre jö t t , megyénknek csak egy 
kisded részét teszi, más helyekről adatok még hiányzanak. 

Egy csanádmegyei áldozár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom, febr. 13-kán. Nálunk az utolsó farsangi 
napok' örömeit megszakasztá azon rémitő esemény, hogy 
a' Dunának nevekedő áradása mindnyájunkat aggódásba 
ejte : azonban hála az isteni gondviselésnek, ma éjjel a' 
viz minden reményünk felett megapadt, 's szerencsésen 
megszabadultunk a' veszély' torkából. Mondják, hogy Vi-
segrádnál megakadt volt a' jégtorlasz, és ez okozta a' kiá-
radást, melly még is egy két megrongált házon kivül tete-
mesb kárt nem okozott tudomásomra. — Ma, hamvazó 
szerdán, meghintők fejünket hamuval, ő herczegsége, ke-
gyes főpásztorunk maga méltóztatott minket behamvazni, 
's az emberi dolgok' mulandóságára figyelmeztetni, mond-
ván a' jelentékeny szavakat : „Emlékezzél meg, o ember! 
hogy por vagy és porrá leszesz." Por és hamu, ez a' vilá-
gi minden dicsőségnek tulajdona. Tagadni nem lehet, ke-
mény szavak egy világi embernek , a' ki minden reményét 
a' földi mulandó dolgokban helyezi ; de mégis igazak. 
Igazságukat naponkint tapasztaljuk. Ellenben a' keresz-
tényre vigasztalással hatnak, a' ki úgyis tud ja , hogy nincs 
itt maradandó városunk, és miután testi hajlékunk elpor-
lott, az egykor a' koporsóból dicsőségesen fel fog támadni. 
És láttuk szemeink előtt feláldoztatni azon isteni szeplőte-
len bárányt, ki elveszi a' világ' bűneit, 's ha néha lever a' 
gondolat : „Por vagy és porrá leszesz," azért még is lel-

künk reményre emelkedik, mert birjuk az Üdvezitőnek 
szavait : ,Én vagyok a' feltámadás és az élet, a' ki én ben-
nem hisz, lia meghal is, él! ' Ő herczegsége délután három-
órakor méltóztatott papnöveldénket meglátogatni, atyai 
szavakat intézvén hozzánk, mellyeknek mindegyike egyegy 
aranynyal fölért : ,Tudjátok édes fiaim, szóla a' főpásztor, 
hogy ma kezdődik azon nevezetes idő, mikor az anya-
szentegyház különösen felszólítja az ő hiveit töredelemre, 
éber őrködésre és imádságra, ti is kövessétek ezen anyai 
felszólítását, és mivel úgyis a' próbatételre készültök, ugy 
nagy szükségtek van a' világosságra, melly onnan felül 
adatik minden jó akaratú embernek. Reménylem, hogy hi-
vatástoknak e' részben is őszintén iparkodtok megfelelni, 
és pedig nem csak azért, mivel figyelmem szakadatlanul 
kisérni fog titeket, hanem kiválólag: nehogy a' lelkisme-
ret furdáljon titeket, miszerint félév múlva is az erény- és 
tudományokbani haladásra nézve ott vagytok, a' hol no-
vember' elején voltatok. És lia a' tanulás ollykor nehezen 
is esik, Cjél emlékezem, mikor növendék voltam) ; azonban 
a' jóakarat és szilárd igyekezet minden fáradságot meg-
édesít. Igy van a' böjttel is ; ez is sokaknak nehezen esik, 
mert az állati ember nem tűr sanyargatást ; de épen azért 
van érdeme, mivel a' vágyódást fékezi, 's némi kellemet-
lenséggel jár ; és tudjuk, minden erény erőszakot szenved. 
Továbbá az anyaszentegyház parancsolja a' böjtöt ; lia te-
hát az Üdvezitő' példáját követvén böjtölünk, 's testünket 
sanyargatjuk, egyszersmind az ő anyai szavának engedel-
meskedünk, pedig milly szép erény az engedelmesség ; az 
édes Üdvezitő minden jótéteményét engedelmességre ala-
pitá ; engedelmességre épité az ő egyházának hierarchiai 
rendszerét is, 's valóban mi volna isteni szervezetéből, ha-
hogy hivei az engedelmességet mondanák föl. A' kath. em-
ber hódoló tisztelettel engedelmeskedik édes anyjának, 's 
önkényt aláveti magát a' szentegyház' parancsának, ő te-
hát nem tiltakozik, mint elpártolt atyánkfiai ; csak az en-
gedelmességben helyezi legfőbb érdemét, mivel nagyon Í3 
jól tudja, hogy egyedül igy teljesítheti be az Isten' aka-
ratját. Ezután, édes fiaim, olvassátok aquinoi sz. Tamás' 
életét, 's példájából tapasztalni fogjátok, mennyire hasznos 
legyen az imádság böjttel párosulva. Ezen nagy egyház-
tanár , valahányszor a' tanuláshoz fogott : mindenekelőtt 
ajtatos imádságban kérte a' mennyei világosság' atyját ; 
ha pedig valami nehezebb tárgyat kellett tanulnia, imád-
ságát egyszersmind böjttel megkettőzteté. Továbbá imád-
kozzunk é3 sanyargassuk testünket azért i s , mivel mind-
nyájan mellünkre tehetjük kezünket, mondván : ,Vétkez-
tem, Uram, vétkeztem !' Még azok is , kik a' kisértet' nap-
jaiban el nem pártoltak az ellenség' táborába, kisebb, na-
gyobb mértékben mindnyájan vétkeztünk.' Ezután átment 
ő herczegsége az oltárnáli szolgálatra (assistentia), külö-
nösen kiemelvén a' térdhajtásokat 's az illedelmes önvise-
lést, a' mi bár némellyek előtt csekély tekintetűnek látszik 
is, mindazáltal az ajtatosság' emelésére igen nagy befolyás-
sal bir. Fájdalom, hogy vannak áldorok, kik ezekre kevés 
figyelmet fordítanak. És azután ki rendelte ezen szabályo-
kat, ,a szertartásokról nevezett sz. gyülekezet,' és pedig 
a' romai pápák' határozatai szerint ; tehát a' jogszerű ha-
talom rendelte azokat, és azért rendelte, hogy teljes ép-
ségben tartassanak meg ; és lia a' kegyes anya itt-ott a' 
kor' gyengeségét tekintve, nem dorgál, nem fedd, azoktól 
mégis, kik az ifjúság' erőteljében szolgálják az Urat , ezek' 
megtartását szigorún követeli. ,Ha kellemetlenséggel járná-
nak is, még sem szabad elmulasztani azokat. Nehezen es-
hetik az imádságnál a' kezek' emelése is , de mivel az 
anyaszentegyház ugy rendelte, meg kell tartani. Azért, 
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édes fiaim, folytatá ó herczegsége szavait, figyelemmel ol-
vassátok a' ,candidatus ordinandus' czimü könyvet, kérjé-
tek meg a' spirituális u r a t , hogy gyakorlatban mutassa 
meg nektek, mikép kell a' nevezett könyv szerint szolgálni. 
Figyelmezzetek tanítására, mert különösen hivatva vagy-
tok, hogy az Ur' szentélyében szolgáljatok. A' hivek is 
kiválólag épülnek ollyan isteni szolgálaton, melly szent 
ajtatossággal vitetik véghez. Innét van, hogy ha népesb he-
lyeken két pap megy az oltárhoz, ahhoz gyül a' nép , ki-
nek ajtatos viseletéről 's kellemszép cselekvényeiről meg 
van győződve, 's igy a' misét is örömestebb hallgatja. — 
Nem mondom, hogy feszes, keresgélt vagy gépies legyen e' 
viselet, csak azt szeretném , hogy minden természetes 
rendjében jelképezze azon méltóságot, melly ájtatosságra 
ébreszti a' hivek' lelkét, 's kimondhatlanul disziti a' szent 
papot.' Végre még egy két atyai intést intézvén hozzánk, 
a' kegyes atya szeretet fiai' köréből eltávozott. 

(Nekrolog.) Mult hó' 17-én kisértettek ki az örök 
nyugalom' helyére Győrött nagy érdemű Váczi István 
elemi tanár' hült tetemei. E' derék férfiú a' tanitói rögös 
pályán igazán hervadhatlan borostyánt fűzött homlokára, 
csaknem 55 évig ernyedetlen buzgalommal fáradozván 
azon; ő ugyanis, a' gymnasium' tanulmányait végezvén, az 
ajtatos tanító rendbe lépett, 's mint annak növendéke 4 évig 
tanított; később a 'vi lági életre visszalépvén, 's 1800-
ban Győrött nyervén el az elemi iskolák 2-dik osztályá-
nak tanszékét, ismét a' tanitói pályára tért. (3 fölsége 
Ferdinánd apostoli királyunk őt 1844-ben, a'tanitás' köré-
ben gyűjtött bokros érdemeit méltányolván, nagy arany 
érdempénzzel ajándékozá meg. Minden agg kora mellett 
csaknem élete' végső napjáig megmaradt a' tanítás' terén, 
még végre folyó hó' 15-én élte 74-dik évében őt a' ha-
lál kiragadá körünkbből. Békével nyugodjanak porai ! 

Németlion. 
M a i n z , jan. 30. Folyó hó' 28-kán tartatott itt a' 

,Frankfurter Hof'-ban egy ugy nevezett,katholikusok' gyű-
lése', azon czélból, hogy dr. Sclimid gieszeni tanár' püs-
pökké elválasztásának pápai elvetése ellen óvás tétessék. 
A' nélkül, hogy e' dicső gyülekezetnek, melly magát kü-
lönös magaviselete által kitünteté, körülményesb leírását 
adnók , csak néhány vonást akarunk abból közölni, mely-
lyekből az olvasók állapotunkat megítélhessék. 

A' mainzi püspökválasztás' megvisgálására Romában 
egy egész év fordíttatott. A' limburgi és freiburgi püspö-
kök a' legpontosabb visgálatokat rendelvén, mindent meg-
tettek , mi kötelességökben állott, sőt Schmiddel magával 
szóval és Írásban tanácskozának : és mégis mindennek da-
czára a' romai pápának kellett megcsalattatnia ; mégis a' 
rosszul értesitetttől a' jobban értesített pápához történik 
folyamodás és fölebbvitel. Egy olly fölebbvitel, melly az 
egyháztörténetben igen szomorú emlékezetben maradand. 
Dr. Hirscher Roma' határozatának magát alája vetvén, bi-
zonyosan nagyobb dicsőséget aratott, mint ha bár még 
egyszer olly sok óvást és fölebbvitelt intézett volna a' vi-
lághoz ; de a' tanítványok okosabbak akarnak lenni a' mes-
ternél, és megmaradnak nevetséges oppositiójokban. 

De elég erről ; mi csak egy kis képet állítunk olvasó-
ink' szeme elébe, mellyből nem csak ezen ugy nevezett ka-
tholikusok' gyűlésének jellemét, hanem vallási viszonyaink' 
egész helyzetét ismerni tanulandják. 

Dr. Schmid urnák megválasztása, ámbátor ő volt a' 
kormánynak is jelöltje, egyházi és politikai radikálainktól 
majd őrült örömmel üdvezeltetett. Minden vörös és katho-
likus ellenes lapok nem tudták eléggé kiemelni a' válasz-
tottnak szabadelmüségét és tudományosságát, és magukat 
kimennydörögni elleneinek, az ultramontanok- és jezuiták-
nak ellenében. És mi nevezetes, Schmid tanár ezen termé-
szetlen allianczot soka sem követte meg, sőt papbarátjai 
fölhasználták ezen piszoklapokat, mellyekben a' vallás és 
hit mindennap lábbal tapostatik, síkra kiállván bennök az 
elválasztott mellett. 

Egészen következetesen ki lön a'vörös sajtóban kiált-
va az ugy nevezett katholikusok' gyűlése, 's a' hely is, hol 
tartassék, igen jól találtatott el, tudnillik ugyanazon te-
rem , hol legújabban Luther, Schiller és Blum-féle ünne-
pélyek alkalmával a' német-kath. prédikátor Krebs min-
dent , mi csak k a t h o l i k u m , az ugy nevezett katholiku-
sok' legcsapongóbb örömvijongásai közt a' sárba mocskolt. 

Valóban megható volt Mainz' városának hitegysége, 
melly e' gyűlésben mutatkozott. Mert itt katholikusok, 
protestánsok, német-katholikusok, zsidók és pogányok 
testvéri egyetértésben valának egybegyülekezve egy katho-
likus püspök' megerősítésére. Milly szép, ha a' testvérek 
együtt tartanak ! De oh ! az öröm csak rövid ideig tartott, 
helyébe nem sokára bánat jött ! 

Mert már a' gyűlés' elején nehéz volt a' közönséget, 
melly szivar- és pipával szájban az egész történetet farsangi 
tréfának tekinteni látszék, csendességben tartani. Most, 
midőn Scharpf tanár szent Ambrusról és a' szent atyáról 
szólana, egy borzasztó zaj keletkezett, és ezen buzgó ka-
tholikusok legalávalóbb szitkok közt kiáltni kezdék : ,Mi-
c s o d a ? S z e n t ? S e m m i s z e n t ! S e m m i s z e n t 
n e m l é t e z i k t ö b b é ! S z e n t ! ez I s t e n ' k e g y e l -
m é b ő l m á r e l v a n t ö r ö l v e ! ' És csak nagy erő-
megfeszités után sikerült az elnöknek, egy fiatal ügyvéd-
nek , a' csendet helyreállítani, és igy azon egypár fölvilá-
gosodott jóérzelmüt a'legiszonyúbb zavarodásból kiragadni, 
mert müveit füleiknek ezen durva hangok igenis kemények 
valának , és jónak kikiáltott ügyök ezáltal nagyban szen-
vedett. 

A' gyűlés' további folyama méltó volt kezdetéhez, és 
a' szónokok, legszélsőbb irányú emberek, kik talán sok 
éven át istenitiszteleten jelen nem voltak, még kevesbbé 
szentségekhez járultak, tökéletesen megfeleltek a' közön-
ség' várakozásának. Legnagyobb tetszést aratott egyik is-
meretes vezetője a' radikáloknak, midőn az alávaló pártot, 
tudnillik minden buzgó katholikusokat, átkozta, és átka 
több másnak szájában még a' gyűlés után is a' korcsmák-
ban folyvást hangozék : ,Akasztófára minden fejedelemmel 
és pappal !' 

A' tekintélyesb katholikusok közül, kik a' városban 
mint illyenek ismeretesek, egy sem volt jelen. 

De valljon, mikép, fogják kérdezni olvasóim, mikép 
vehetett dr. Schmid és barátjai részt egy illy botrányos 
gyűlésben, mikép tulajdonithatnak ennek valami érdemet, 
vagy hogy örülhetnek rajta ? Mi e' kérdést nem oldhatjuk 
meg, mi nem tudjuk, valljon az uralkodás-e olly édes, 
vagy más valami indok vezérli őket. 

De azon kérdésre, hogy lehetnek emberek, kiknek 
ezen szó ,szent' utálat és botrány' tárgya, és kik az egész 
papságot gyűlölik, mégis egy kath. püspök' hatalmával 
törődnek ? Érre egy itteni zuglapból vett következő sorok 
szolgáljanak feleletül : ,A' választás' elvesztése egy töké-
letesen törvénytelen és igazságtalan te t t , miután az egész-
nél maga a' megkívántató alak is hiányzik. Ez egy pártv 
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müve, melly magát a' jogot és törvényt is lábbal tapodja, 
ha önző ezéljai' eléréséről van szd. Illyesmit megakadá-
lyozni kötelessége mindenkinek, kinek a'jogosság szivén 
fekszik. A' m e g v á l a s z t o t t a' h a l a d á s ' p á r t j á -
h o z t a r t o z i k , — ez a' pharisaeusoknak elég ok volt, 
hogy a' legpiszkosabb eszközökhez, hazugság- és rágal-
mazáshoz nyúljanak, hogy terveiknek utat nyissanak, és az 
akadályokat elgördítsék. Mint halljuk, ezen dolog a' hét-
főn estve tartandő gyűlésen vétetendik tárgyalás alá. A' 
dolog' illy állapotánál fogva számos részvevőkre lehet szá-
mítani. Nem csak a' jogosságnak illető győzelmét kell biz-
tosítani , hanem a' korszellemnek is az egyházba utat tör-
ni. A' fekete képmutatókat le kell álarczázni, lényöknek 
lefedeztetni, a' báránybőr-ködmönöknek ezen farkasok' ol-
daláról lerántatniok', 'stb. ' s tb .!! 

Csak kévéssé a' sorok' közébe kell tekinteni, hogy 
lássák, mi czéloztatik itt tulajdonképen. Szakadást és 
meghasonlást előidézni, és semmi más ; mint azt több előbbi 
czikkek' tartalmából, sőt minden egyes szavakból kive-
hetni. 'S ez a' kulcs azon rejtély' megoldására, miért ér-
dekeltetik e' párt egy püspök' választása által! Ezzel itt a' 
t. olvasóknak fogalmuk van helyzetünk- és körülménye-
inkről, és nemde, elég szomorúan mehet ez igy nálunk? ! 

— Miután a' poroszországi alkotmány már az országgyű-
lési átnézésen is keresztül ment, 's a' porosz király ő fel-
sége reá megesküdvén, végre megállapodást nyert, jónak 
láttuk annak az egyházra vonatkozó czikkeit, ugy a' mint 
most megállapittattak, lapunk' hasábjaiba újra fölvenni. 
12. czikk. Vallás- és vallási társulatokbai egyesülés, 's 
közös házi és nyilvános vallásgyakorlat' szabadsága en-
gedtetik. A' polgári és statuspolgári jogok' élvezete füg-
getlen a' vallástól. A' polgári és statuspolgári kötelességek 
a' vallásszabadság' gyakorlata által rövidséget nem szen-
vedhetnek. 13. czikk. A'vallástársulatok, valamint az egy-
házi társulatok, mellyeknek semmi testületjogaik nincsenek, 
ezen jogokat csak különös törvények által nyerhetik el. 14. 
czikk. Az álladalom' azon intézkedéseinél, mellyek a' val-
lásgyakorlattal összeköttetésben állanak, sértetlenül a' 12. 
czikkben engedményezett vallásszabadságra nézve, a' ker. 
religio tétetik alapul. 15. czikk. Az evangelika és romai-
katholika egyház, valamint minden egyéb vallástársulat 
önállólag rendezi és kormányozza ügyeit, és az istentiszte-
leti, oktatási és jótékonysági czéljaira r e n d e l t intézetek, 
alapítványok és alappénzek' birtokában és használatában 
marad. 16. czikk. A' vallástársulatok' közlekedése főnöke-
ikkel akadálytalan. Az egyházi intézkedések' kihirdetése 
csak azon korlátoknak vagyon alávetve, a' mellyeknek a' 
többi hirdetmények. 17. czikk. Az egyházpatronatus és 
azon föltételek iránt , mellyek alatt az megszüntettethetik, 
k ü l ö n ö s törvény fog hozatni. 18. czikk. A' kinevezési, ki-
jelölési, választási és megerősítési jog, a' mennyiben az az 
álladalmat illeti, és nem a' patronatustól vagy más külö-
nös jogczimtől függ, az egyházi állomások' betöltésénél 
megszüntettetik. Ezen határozat nem alkalmazható azon 
egyháziakra nézve, kik a' katonaság- és nyilvános intéze-
teknél alkalmaztattak. 19. czikk. A' polgári házasság' be-
hozatása különös törvényszabályok szerint fog bekövetkezni. 
20. czikk. A' tudomány és oktatás szabad. 21. czikk. Az 
ifjúság' képezéséről nyilvános iskolák által kielégitőleg 
lesz gondoskodva; szüléknek és helyetteseiknek nem szabad 
gyermekeiket vagy a' gondjukra bízottakat a' nyilvános 
népiskolákra nézve megrendelt oktatás nélkül hagyniok. 
22. czikk. Oktatást adhatni és oktatási intézeteket alapit-
ni, mindenkinek szabadságában ál l , minekutána erkölcsi, 
tudományi és technikai képességét az illető hatóság előtt 

bebizonyította. 23. czikk. Minden nyilvános és magánok-
tatási és nevelési intézetek az álladalom által kinevezett 
hatóságok' fölügyelése alatt állanak. A' nyilvános tanitók 
az álladalmi tisztviselőknek jogai- és kötelességeivel bír-
nak. 24. czikk. A' nyilvános népiskolák' rendezésénél a' 
vallásfelekezeti viszonyok lehető módra tekintetbe vétesse-
nek. A' vallási oktatást a' népiskolában az illető vallás-
társulatok vezetik. A' népiskola' külügyeinek vezetése a' 
községet illeti. A' nyilvános népiskolába, a' községek' tör-
vényesen meghatározott részesítése mellett, az álladalom 
nevezi a' képességeket bebizonyítottak közül a' tanitókat. 
25. czikk. A' nyilvános népiskolák' fölállítására, föntar-
tása- és nagyobbitására szükséges eszközöket a' községek 
szolgáltatják, és csak a'bebizonyított tehetlenség' esetében, 
pótlólag a' status. Egy harmadiknak különös jogezimen 
alapuló kötelezettségei megállanak. Az álladalom a' nép-
iskolai tanítóknak állandó, a' helyviszonyokhoz mért jöve-
delmet engedményez. A' nyilvános népiskolában az okta-
tás ingyen adatik. 26. czikk. Az egész oktatási ügyet kü-
lönös törvény szabályozza. 

Francziaország. 
Paris, febr. 14. Az oktatási törvény fölötti tanács-

kozmány volt napi renden. Flandin (mérsékelt republicanus 
Cavaignac' pártrészéről) azzal vádolja e' törvényt, hogy a' 
francziaországi egyetemet megsemmisíti, és az oktatást a' 
papság'kezeibe játsza át. Dicsérő beszédet tart az 1808-
dik évben Napoleon által alapított francziaországi egyetem 
fölött. Az oktatási minister Parieu tagadólag válaszol, ál-
litván, hogy itt nem az egyetem' megsemmisítése, hanem 
oktatási egyedáruságának megszorítása forog fön. Beszéde 
közben megemlité Napoleonnak egy az egyetemre vonatko-
zó nyilatkozatát, midőn azt megalapította : „Akarok jezu-
itákat, de nem ollyanokat, kik Romában tisztelik főnökü-
ket, hanem kik irányukat az ország' jóllététől mérik." A' 
kerületi, számra 86 akadémiák' alkotása, mellyek egy 
igazgató és egy akadémiai tanács alatt állanak, 's melly-
hez a' minister, belátása szerint egy vagy több felügyelőt 
nevezhet, minden ellenkezés nélkül elfogadtatik. Az aka-
démiai választmány' tervezeténél a' törvény' azon határo-
zata, hogy az akadémiai igazgatókat nem kell okvetlen az 
átalános tanács' tagjaiból választani, mi által a' papság-
nak rézs nyílik az igazgatói hivatalba is bejutni, kis vitára, 
's Barthélémy de st. Hilaire' részéről egy módosítási in-
dítványra nyújt alkalmat, melly szerint az igazgatóknak 
az egyetemi licentiatusság' gradusával kell felruházva len-
niük. Minthogy az oktatási minister ebbeni megegyezését 
nyilatkoztatja ki, mi némi csudálkozást szül, az indítvány 
397 vokssal 184 ellenében elfogadtatik. Hasonlókép hely-
benhagyatik az akadémiai tanács' alakítását tárgyazó pont, 
mellynek tagjai : az igazgató elnöki minőségben, a' préfét, 
a' püspök vagy ennek felhatalmazottja , egy protestáns 
tiszteletes (azon kerületben, hol törvényszerű prot. egy-
ház létezik,) egy helyhatósági személy, és négy a' kerület' 
főtanácsától választott egyén, kik közül legalább kettő ezen 
főtanács' tagjaiból vétetett, tovább még egy, a' püspök ál-
tal kijelölt áldozár. — Vitet, a' paris-avignoni vaspálya 
fölötti törvényjavaslat' előadója, a' vitatkozás' határnapjá-
nak legközelebbi kitűzését sürgeti. Bineau, a' középitészeti 
minister pártolja indítványát, mig Montalembert ellene-
mond, nehogy az oktatási törvényjavaslatnak megvisgálása 
késleltessék. Az e' tárgyban megkérdezett gyülekezet a' 
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vaspálya fölötti tanácskozmányt febr. 22-kére tűzi ki. Az 
akadémiai tanács fölött folytatott vitatkozás mind a' mellett 
megakasztatik a' pénzügyi ministernek a' görög kölcsön' 
kamatainak megfizetésére vonatkozó, 's az osztályokhoz 
utasított 500,000 franknyi hitelkérvénye, nem különben 
egy interpcllatio' bejelentése által, mellyet Pascal Duprat 
a' rendkívüli hadparancsnokságok' alkotása miatt, a' mi-
nisteriumhoz kiván intézni. Noha a' ministerium e' kívá-
nat iránt előre nem tudósíttatott, a' hadügyi minister' tá-
vollétében Roucher igazságügyi minister kijelenti, hogy a' 
ministerium arra kész holnapután válaszolni. A' voksolás-
nál majd az egész jobboldal az interpellatiot pártolólag kel 
föl, és alig szól valaki ellene. — Az oktatási törvénynek 
megvitatása a' harmadik fejezetnél a' felügyelésről, megint 
folytattatik. Ez nyilvános (községi, kerületi és álladalmi) 
iskolákat, és szabad intézeteket (ollyanokat, mellyek ma-
gán személyek- vagy társulatoktól alapittatnak és föntar-
tatnak,) különböztet meg. Wallon' azon észrevételére, hogy 
e' szerint ugy látszik, mintha a' jezuitáknak megint joguk 
leendne iskolákat nyitni, az elnöklő Dupin azon kikötést 
állítja föl, hogy a' köztörvényen semmi esetre sem történ-
hetik sérelem, mi által ő a' jezuiták ellen fonálló törvé-
nyeket értette. Ámbár Montalembert közbe vágott e' sza-
vaival :,Mindenesetre, az alkotmány szerű törvényen ! ' (melly 
tudomány szerint az oktatást felszabadítja) : mégis ugy 
látszik, hogy Dupin ezen kikötése által a' jezuiták' kizá-
rása még mindig függőben van. Az oktatási törvény' további 
visgálata az ülés' végéig mi érdekest sem nyújt. — Febr. 
18-kán az oktatási törvény fölötti tanácskozmány megin-
dittatván, mindjárt kezdetben élénk vita támad a' törvény-
javaslatot kidolgozott választmány és az oktatásügyi mi-
nister között az oktatási felügyelők' kinevezését illetőleg. 
A' választmány szerint a' kormánynak ezeket csak három, 
a' főtanács által kijelölt egyénekből szabadna választani, mi 
az oktatás fölötti felügyelési egészen ezen főtanács' kezébe 
vala adandó. Parieu ezen határozatot az álladalom és a' 
ministeri felelősség' nevében támadja meg, kivánván, hogy 
a' felügyelők' kinevezése a' minister' teljes szabadságára 
bizassék. Thiers határozott ellenmondásának daczára a' 
gyülekezet' határozata nem épen nagy többséggel a' mini-
ster' részére üt k i , mellynél az ellenzék mellette voksolt. 
Mély hatás és hosszabb félbeszakasztás követte ez ered-
mény' kihirdetését, melly az egész oktatási törvénynek 
alapjait megrendité. A' jobb oldalnak több nagy befolyás-
sal biró tagjai a' ministeri padokhoz siettek, és az okta-
tási ministernek szemrehányásokat tettek. A' választmány 
kinyilatkoztatja, hogy ő az egész 17-dik czikktől, (melly 
az oktatási felügyelők' kinevezését illetőnél még egy más 
határozatot is tartalmaz,) a' főhatározat' elvetésének kö-
vetkeztében , melly talán politikai szempontból az oktatási 
törvény' legfontosabbikát képezi, mennyiben az az okta-
tási ügynek vezérletét a' központi kormánytól egy, tőle 
majd nem független hatóság' mükörébe vonja, el akar ál-
lani, és névszerinti voksolást kiván. A' voksolás a' czikk' 
részére 3l)0, ellene 236 voksot eredményezett. Az oktatási 
felügyelők' kinevezési módjának megdöntése miatt a' vá-
lasztmány a' 18-dik czikknek, melly az elemi oktatást 
illető felügyelést tárgyalja, jelen szerkezetét, azt megmásí-
tandó, szinte visszavonja. Tanácskozmány alá kerül en-
nélfogva a' hasonlókép igen fontos 19-dik czikk, melly a' 
szerkezetben igy hangzik : ,Az álladalmi tanintézetek' fel-
ügyelése a' főtanács által kibocsátott rendszabályok szerint 
történendik. A' szabad intézetek fölötti felügyelés pedig 
csak az erkölcsiségre , az alkotmány és törvények' tiszte-
letére és az egészséget illető gondoskodásra terjeszkedhe-

tik ki." Coquerel, protestáns tiszteletes, és Wallon közép-
tanodai tanár , az alkotmány' nevében az oktatást és utób-
bi a' fegyelmet is a' felügyelőknek akarják alárendelni. Az 
egyetemi párt ez indítványt pártolólag szólal föl, Coquerel 
a' ,Jezuita' nevet dobja közéjök, mi élénk zajt okoz. Az 
indítványok elmellőztetnek, ellenben az oktatási minister-
nek majdnem azonosan hangzó indítványa : melly szerint 
a' felügyelők' feladata csak annyiban őrködni az oktatás 
fölött, mennyiben az az erkölcsiség-, az alkotmány- és 
törvényekkel ellenkeznék, egyakarattal elfogadtatik. A' 
20-dik czikk, melly büntetéseket szab a' felügyelés alól 
magukat kivonni akaró intézetekre, közbeszólás nélkül 
helybenhagyatik. A' törvény' első főrésze : ,Az oktatás' 
hatóságáról', ki van meritve. A' törvény' egész oeconomia-
ján ma egy ollyan seb ejtetett , melly annak sorsát egy 
ideig kétessé tette. Azóta a' többség ismét kibékült, 's az 
oktatási törvény' átnézése nem sokára bevégeztetik. 

Vegyesek. 
A' magyar kir. egyetemnél, a' legújabb rendszer sze-

rint, a' hittani előadások, valamint a' vasár- és ünnepna-
pokon szokásos isteni-tisztelet' megtartása az ifjúságra 
nézve ezentúl nem kötelezőkül mondattak ki ; az egyetem-
ben tanuló akadémikus polgárok ollyanokul tekintetvén, 
kiket a' gymnasialis oktatás által elegendő hittani isme-
retekkel bíróknak kell föltenni, és korukra nézve eléggé 
érettek ar ra , hogy az isteni-tisztelet' gyakorlata szabad 
lelkismeretökre bizathassék. Ennek következtében a' hit-
tan hallgatóinak eleinte igen örvendeztető száma rendkí-
vül megcsökkent, nem annyira a' hittani ismeretek iránti 
közönyösségből, mint inkább az ifjúságnál otthonos tanulás-
kerülés féle hajlamból, — azt nem is emlitve, hogy az 
emiitett isteni-tiszteletre vasár- és ünnepnapokon alig je-
lenik meg egynehány. Mint magán uton értesültünk, a' 
theologiai kar tett volna ez intézkedés' megelőzésére még 
jókor némelly lépéseket, de sikeretlenül. Legújabban hite-
lesen hallottuk, miszerint ez ügyet, és pedig igen erélye-
sen, maga a' fin. herczeg-primás tette volna magáévá ; mi ha 
ugy van, nem kételkedünk benne, hogy az a' kath. lelkis-
meretek' megnyugtatására fog elintéztetni ; ellenkező eset-
ben kénytelen volna a' magyar kath. egyház sokkal több 
és nyomósabb okoknál fogva szavát az egyetem ellen fel-
emelni , mint a' millyenektől vezéreltetve kárhoztatták a' 
romai pápák az irlandi statuscollegiumokat. A' kath. peti-
tio abban tetemesen hibázott, hogy a' kath. iskolákat visz-
szakövctelve, ezek' számából az egyetemet kivette. Az 
egyetem eredeténél és alapításánál fogva tisztán kath. in-
tézet ; millyennek ha azt a' kath. egyház' igyekezetének 
megőrizni nem sikerülne, nem maradna egyéb hátra, mint-
hogy az engedvényezett alkotmány jótéteményét hasz-
nálva, egy uj kath. egyetem' fölállításáról gondoskodjunk. 

0 szentsége IX. Pius pápa az imolai püspöki zsi-
natnak levelére adott válaszában a' jezuitákról többi közt 
ezeket mondja : Némileg örvendenünk kell e' társaság tag-
jainak szétszóratásán, és számkivettetésükön ; igy legalább 
nem érzették a' keserűséget, abból származót, hogy Ro-
mában és a' pápai tartományokban a' legundokabb embe-
rek diadalmaskodtak. Mi, kik e' rendnek tagjait mindég 
szerettük, mert ők szorgalmas és fáradhatlan munkások, 
jelenleg annál jobban, és apostoli szeretetünknek egész 
gyengédségével szeretjük őket. Igy tehát szivünknek leg-
nagyobb fájdalmára e' társaságnak szorongattatását és sze-
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rencsétlenségét látni kényszerülvén, miután a' vész lecsil-
lapult, serami sem lehet nekünk kedvesebb , mint a' ti, 
egyéb püspökök és minden jó lelkű emberek' óhajtása 
szerint, a' jezuita atyáknak visszajöttét szemlélni, hogy a' 
szép munkához 's az Ur' szőllejének miveléséhez újra hoz-
zá fogjanak. Ez iránt már rendeletet is bocsátottunk ki , 's 
meghagyván, hogy pápai birodalmunkban minden intéze-
teik és házaik nyitva álljanak előttök, nem kételkedünk, 
hogy Isten' kegyelméből mielőbb visszatérhetendnek. 

A' spanyol egyházi állapotok' inegszivleléseül figye-
lembe ajánljuk a' ,Tablett' következő tudósítását : Spa-
nyolországban a' papok napszámra fizettetnek, mint a' ka-
tonák, naponkint egy frankot kapván, azzal a' különbség-
gel még is, hogy e' nyomorult fizetés' harmadrészét sem 
kapják ki valóságban. Egy püspök kényszerült 38 templo-
mot bezárni, a' miseáldozatra szükségelt bor' hiánya miatt. 
Több pap börtönbe hurczoltatott, mivel az egyházi javak' 
jogtalan birtokosaitól megtagadták a' bűnbocsánatot. Mind 
a' mellet az apostoli nunciusnak sikerült a' törvénytelenül 
kinevezett püspökök' elmozdítása, 's helyettök buzgó áldo-
rokat alkalmazott. — A' papság lassankint végenyészet-
nek indul, ritkaságok közé tartozik, hogy fiatal emberek 
a' papi állapotba lépnének. A' mostani papság már csak 
öreg, munkától megtört emberekből áll. Iskolamesterek 
csak néhol találtatnak. Szerzetesek, ugy szólva, már nem 
is léteznek Spanyolországban, 's a' kormány egész erejét a' 
nőszerzetek ellen is fordítja, ü t évig eltiltattak ujonczok' 
felvételétől. A' halál egymásután 13-ra olvasztja le a' nő-
szerzetek' leányainak számát, 's ekkor ki van mondva ha-
láluk. A' trienti zsinat határozata szerint t. i. legalább 12 
vagy 13 tagból kell állania a' nőszerzetnek. Ezt hasznára 
fordítja a' kormány. Ha valamelly szerzetben 13-nál ke-
vesebb tag van, más szerzetbe teszi át , ugy hogy egy zár-
dában már 3-4 féle szerzetesnők is vannak. A' jezuitákkal 
még lovagiabban bánnak. Minap ketten magán házat fo-
gadtak fel Madridban, 's azonnal börtönbe vitettek, később 
pedig száműzettek. Ezt hívják alkotmányos szabadságnak 
Spanyolországban ! És ezek az uj alkotmányos haladásnak 
nagy eredményei? 

A' tuami érsek Spratt tudorhoz levelet intézett, melly-
ben őt a' kath. nemzeti egyetem' számára gyűjtendő alap-
érték' középponti bizottmányának alakításával bízta meg. 
E' levélben többi között ezeket is olvassuk : A' T i m e s 
azt mondja, hogy mi nem vagyunk képesek népet nevelni. 
Nem — mi nem vagyunk képesek azt bizonyos uton mó-
don nevelni. Mi nem vagyunk képesek hivő népünket a' 
házi erények iránti baromi közönyösségre nevelni, 's az er-
kölcstelenségnek jutalmakat osztogatni. 

A' protestáns missionariusok kevélykedvén Indiában 
tett térítési munkálataikkal, mondják, hogy Madrasban 
200, Vepery kerületében 800, Royapooramban 34, sz. 
Tamás' hegyén 43, Royapettahban 25 protestáns van. El-
lenben a' kath. missio' jelentéséből kitetszik, hogy Madras-
ban és környékén a' több milliónyi népesség között 100,000 
kath. találkozik. Gannon u r , Arcot' kerületében, egy év 
alatt 90 pogányt keresztelt meg, hol már mintegy 2000 
kath. él szétszórva harmincz faluban ; Bellary kerületében 
1000, Kurnoolban 500, Kuddapaliban 700, Nelloreben 
1000 kath. találtatik. A' szent-szék nem nyújthat annyi 
jutalmat és kényelmet a'katholika missióknak, mint a' brit 
kormány a' prot. térítőknek, kik évnegyedenkint a' köz-
pénztárból húzzák fizetésöket. A' katli. missionarius min-
den lépésen gátoltatik a'brit kormány vagy ügynökei által; 
ő mitsem tehet megtértjeiért, nem osztogathat kegyelmet, 
oltalmat, pártfogást, nincs sem neje sem családja, sem bir-

toka' 's még is nagy mértékben térit , 's érezhető hatást 
gyakorol a' benszülöttek' lelkére. A' hindusok hódolat- és 
tisztelettel viseltetnek minden kath. páter iránt, de a' prot. 
missionariust egészben elmellőzik. A' kath. templomot va-
lami szent tárgynak tar t ják, 's mindig a' tisztelet' jelével 
mennek cl mellette, ellenben a' prot. templomot nem tart-
ják tiszteletre méltónak. 1848-ban a' prot. hit' terjeszté-
sére Indiában kiadott a' madrasi könyvtársulat 8,900, az 
ottani segéd bibliai társaság 11,833, a' kormányi káplán-
sági hivatal 280,000, az evangelium' terjesztésének tár-
sulata 150,000, az egyházi missio' társasága 100,000, a' 
londoni missionarius társulat 100,000 rúpiát; összesen te-
hát 650,773 rúpiát ! Harminczegy év alatt a' madrasi tár-
sulat 2,952,769 prot. értekezést osztott ki , mi 30,000 
font sterlingbe került ; a' bibliai társaság pedig ugyanezen 
idő alatt 550,344 bibliát küldött szét, 's e' törekvések még 
is hasztalanok és nevetségesek. Xaveri sz. Ferencz vagy 
sz. Pál nem árasztották el bibliákkal az országot, midőn 
tömegestől téritettek meg egész népességeket. (The Tablett.) 

A' freiburgi érsek azon örvendetes liirt közlötte a' 
papsággal, hogy Hirscher kanonok, titkostanácsos és ta-
nár : ,Die kirchlichen Zustande der Gegenwart', dr. Haiz 
pedig : ,Das kirchliche Synodalinstitut' czimü munkáikra 
nézve, mellyek az indexbe igtattattak, magukat az aposto-
li sz.-szék' Ítéletének alávetették. Hirscher oda nyilatkozik 
az érsek úrhoz intézett iratában, miként ő kérdéses mun-
kájának szerkesztésében ama' feltételből indult k i , hogy 
Németország' kath. népességének magasabb és közép réte-
geiben a' hitetlenség és közönyösség nagyon el van terjed-
ve , 's a' pórnép között sóvár birvágy uralkodik a' még 
meglevő egyházi javak után. Egy nagy megrendités, egy 
nagy egyházi szakadás' küszöbén állánk. Ekkor gondolánk, 
valljon nem volna-e szükséges az idő' rohamainak enged-
ményeket adni, hogy a' szakadásnak eleje vétessék. Kér-
déses iratkám illy engedvényeket indítványozott. Azonban 
a' sz.-szék visszavetette. Teljes őszinteséggel és szives 
készséggel írom le tehát következő nyilatkozatomat : „Li -
bellum mcum, cui titulus : „De actuali statu ecclesiae," 
pro aetatis nostrae ratione profuturum esse bono ecclesiae, 
persvasus fui. Cum vero libellus iste a. s. Sede apostolica 
reprobatus sit, liuic sententiae huiniliter me submitto, de-
clarans, nihil mihi potius esse, quam ecclesiae catholicac 
doctrinae firmiter adhaerere, ac propterea fldeliter a me 
retractari, quiquid in dicto libello aut aliis seriptis meis 
huic sanctae doctrinae ex apostolicae sedis sententia sit 
contrarium." E' nyilatkozattal összeköti őszinte fájdalmá-
nak kijelentését a' fölött, ha valakinek igazságos botrányul 
szolgált, vagy ő szentségének, egyházi fejünknek, a' katho-
likus kereszténység' átalánosan szeretett a tyjának, kinek 
ugy is elég bjua van, szomort okozott. 

A' török ,Tenzimat,' vagyis a' vallásszabadság' ja-
vára adott politikai reform' behozatala a' cilicai muha-
medanusokat dühös haragra lobbantá, minthogy azáltal 
hajdani elsőbbségöket, 's uralkodói büszkeségüket a' ke-
resztények' irányában sértve érezték. A' mult őszön Adana 
városban összegyülekeztek, hogy a' keresztényeken átalá-
nos öldöklés által bosszút álljanak. Néhány katholikus és 
frank (keleten egy értelmű nevezetek), minthogy őket leg-
nagyobb veszély fenyegeté, a' nem egyesült örmények' 
templomába futottak.Ezen egyház'püspöke János elég nagy-
lelkű volt az üldözötteket elfogadni ; az ajtókat bezáratá, 
megerősitteté, 's egy egész napon át oltalmazá a' vérszomjas 
nép' dühe ellen ; jövő éjen pedig Tarsusba , Cilicia' 
egykori fővárosába, a' nagy apostol' szülővárosába küldé, 
's igy megmenté őket. Ki hinné, hogy Agob a' Konstanti-
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nápolyban székelő örmény patr iarcha, nem csak rosszalta 
az adanai püspök' te t té t , hanem őt hivatalából is elmoz-
ditá ? Tehát patriarcha nr jobb szerette volna, ha János 
püspök az emberiség' jogait lábbal tapodja , 's a' frankokat 
a' felbőszült nép' dühének hagyja áldozatul! Egyébiránt a' 
patriarcha' ezen embertelenségének , rá nézve, még kelle-
metlen következményei lehetnek. János püspök ugyanis 
késznek nyilatkozott a' kath. egyházba visszatérni, 's 
ugyan e' lépésre számos családfőt családaikkal együtt 
(mintegy 367-re tétetik számuk) rábirni , kiknek névsora 
a' tarsusi consulnak már át is adatott. Sőt ugyan e' con-
sulnak Aupick generál, 's a' stambuli franczia követ is 
küldött u tas í tás t , mellyhez e' családok' javára magát al-
kalmazza. A' szakadárok már hosszabb idő óta föntudták 
tartani csalfaságukkal azon véleményt, hogy a' ki a' kath. 
hitre tér, a' Padischának (sultánnak) alattvalója lenni meg-
szűnik. De a' Porta' cultusministere e' hazugságokra nem 
figyel, 's eléggé nemes lelkű a' keresztényeknek szabad 
választást engedni. Későbbi tudósítások még nem mondják, 
ha örvendetes fejlődésben előbbre haladt-e ez ügy, vagy mint 
más sok hasonló, visszaesett-e ? A' konstantinápoli laza-
risták Massavából, Abyssinia' városából örvendetes tudó-
sításokat vettek. J a c o b i urnák , az ottani missio' elnö-
kének levele értesít , hogy ama' három apostoli vicariatus, 
mellyeket XVI . G e r g e l y , és IX. P i u s pápák , a' Nílus 
által öntözött tartományokban állí tottak, mindenütt, főkép 
azonban A b y s s i n i á b a n igen szerencsés eredményt 
vivtak ki; o t t , hol ezelőtt 15 évvel a' kath. religioról 
alig tudtak valamit , 's csak is annál inkább gyülöltetett, 
jelenleg az nagy tiszteletben á l l , 's elsőbbségnek örvend. 
Öt tartomány körülbelül 200,000 (keresztény) lakossal, 's 
mintegy 100 templommal a' koptus monophysita prímástól 
elszakadtak, 's a' p á p á n a k , m i n t a z i g a z e g y -
h á z ' e g y e t l e n f e j é n e k v e t é k magukat alá. A' 
Guolából elűzött katk. collegiumnak az irab-bacnaiti törzs-
höz, attitionai sz. Mariához kellett menekülni, hol békét, 
és tenyészetet talált. S t e l l a ur G o n d a r b a n gyö-
nyörű missioházat épí te t t , mi alatt S u r t e és C e s a r e 
sz. ferenezrendi szerzetesek M a s s a j a püspök' társasá-
gában G a l 1 a s' népes és harczias négertörzsfajának hir-
detik az evangéliumot. Itt az előtt a' prot. missionariusok 
nagyon buzgón dolgoztak, kitünőleg G ob a t u r , ki je len-
leg mint angol püspök Jeruzsálemben székel; és I s e m -
b e r g u r , ki A m h a r a nyelven káté t , l i turgiái, törté-
nelmi és földirati kézi könyvet szerkesztett. Ezek és segé-
deik a' gazdag pénz-eszközökkel, jeles elmebeli tehetsége-
ket , megfeszített ipart 's feddhetlen erkölcsi viseletet 
kapcsoltak össze ; és hogy mégis semmire sem mehettek, 's 
munkájuk gyümölcstelen maradt , ez a' katkolikusokra 
nézve épen nem leend megfejthetlen talány. 

Rendezni a' kölcsönös segélyezést egy franknyi havi 
befizetés' alapján , bureaukratia és kezelési költségek 
nélkül , mind a' m ellett ugy, hogy a' betegek orvos-, 
gyógyszerek- és egyéb segéllyel a' betegség okozta do-
logtalanság' ideje alatt elláttassanak , 's egyszersmind 
ezen anyagi hasznok mellett erkölcsi, tudományos és 
üzleti oktatást nyerjenek : a' testvériségnek ezen fela-
datát megfejtette az „Iparosok társula ta" , melly rég 
időtől fogva Paris több plébániáiban létezik. Mult j a -
nuarban e' társulat a' sz. Eustachi kerületben is leg-
kecsegtetőbb kilátások közt megalakult. Az idő' kemény-
sége miatt összejövetel helyéül a' tanodai nagy tere-
met kellett választani ; de ezen terem nagyon Í3 sziik, 's 

jövőre a' gyülekezet az egyházban fog tartatni. A' lelkész 
ur, miután a' gyülekezetet ;bölcs buzgóság és valódi atyai 
hajlamból eredett szavakkal üdvezlette, forró óhajtását 
fejezte ki az iránt : miszerint e' társulat, mellyet ő a' 
Sz.-Ambrus lelkészi kerületben is megalapított, itt az ipa-
ros és szorgalmas lakosság közepette szinte jó sikernek fog 
örvendeni. Moreau ur elnökölt. E' nemes iparüző, ki az utol-
só kiállításkor ezüst érdempénzt nyert, rövid szózatot inté-
zett a' résztvevő hallgatósághoz. , ,A' testvériségről — 
mondá ő — igen sokat beszélnek ; barátim ! fösvényked-
jünk jobban a' szavakkal, és legyünk pazarabbak a' te t-
tekben." A' lelkész a'társulat ' igazgatójául segédjét Laroque 
urat mutatta be a' gyülekezetnek, ki a' jelenlévők által 
tapsokkal fogadtatott. A' Sz.-Sulpicius kerületi társulatnak 
tagjai, kik az ünnepélyre megjelentek, gyönyörű énekeket 
hangoztattak. Laroque , Gaillardin , Ledreuille lelkész 
urak egymásután magyarázgatták a' családi társulatoknak 
ezélját és hasznait. A' legmagasztosabb öröm töltötte el a' 
sziveket, és vidította fel az arezokat. A' következő gyűlés 
február második vasárnapjára halasztatott esti hét órakor ; 
— 's minden hónap másod vasárnapján fog tartatni. 

A' keresztényi szeretet' szelleme némi idő óta u j 
buzgalommal mutatkozik Montlucon városa derék lako-
sai között. Januar ' 7-dikén volt e' városban a' szegé-
nyek' számára egy sorshúzás, melly 1,900 frankot j ö -
vedelmezett. Hasonlóképen egy xaveri sz.-Ferenczről ne-
vezett társulat alakul i t ten , az iparosok' kölcsönös 
felsegélésére. Igen sokan Íratják be magokat tiszteleti 
tagoknak, csak hogy a' szerencsés eredményeket igérő 
társulatban résztvehessenek. A' paulai Sz.-Vincze tár -
sulat több hónapok óta létezik, és sok jót tesz a' szü-
kölködőkkel szállás adás által. Több mint két éve a' jó-
tékony hölgyek, tudnillik a 'városnak minden, társulatba 
állott hölgyei temérdek alamisnát osztanak ki. Hasonlóul 
Montluconban magasztos hajlam mutatkozik a' jóra. A' 
szeretet legsürgőbb kötelesség lett. Ez a'valódi propoganda, 
melly a' gonosz szellemnek ellenében eredményre vezet. 

A' besanconi érsek az uj oktatási törvény' nyújtotta 
szabadságot fölhasználva , megyéjében állapítandó kath. 
collegiumokról gondoskodik. Ez értésére esvén Mon-
talembertnek, hogy a' főpásztort ebbeli szándokában meg-
erősítse, nyílt levélben 300 frankot irt alá ezen vál lalatra , 
évenkint hat éveken keresztül fizetendőt. Avignonban, a' 
tartományi zsinat' határozatának folytán, kath. egyetem 
fog felállíttatni; az aláírások meghaladnak minden várako-
zást , 's máris csak a' pápa' megerősítő oklevele váratik. 
Illyennek a' franczia kath. hitrokonok társulati igyekeze-
tei Francziaországban. Minden egyes száma az onnan jövő 
hírlapoknak 8 — 9 tudósítást hoz az ország'minden részei-
ből illyes mozgalmakról. Nem adhatjuk valamennyit; 
ezeket közöljük, hogy buzdításul szolgáljanak nekünk, — 
az e' tekintetben olly igen elmaradottaknak. A h ! mikor 
jőn el valahára az idő, mellyben hazánkból is illy örven-
detes tudósítással lephetendjük meg rólunk egyebet rossz-
nál alig tudó külföldi kath. rokonokat ? ! Primás ő herczegsé-
ge felé forditvák szemeink, — szóljon, és mi tenni fogunk. 

A' salzburgi bibornok-érsek a' sz. Károlyhoz ezimzett 
gyermeknöveldét papnevelő-intézetté alakította át. 

Kegyes adományok ' jegyzéke. 
A' Dunavizár által károsultak' számára : Reseta J á -

nos nyug. egyetemi tanár 25 frtot p. p. 
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TARTALOM : Lelkipásztori gondok. I. — IX. Pius és a' romai lázadás. (Folyt.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkipásztori g o n d o k . 

I. 

A' .Religio' olvasójának szinte fe l tűnő, hogy 
midőn a' megsanyargatott, de el nem tiprott kath. egy-
háznak életjelei az ország' minden részéből olly szé-
pen mutatkoznak ; 's a' lefolyt forradalmi napok' törté-
netét, az egyházra és egyháziakra vonatkozva, az ille-
tők kisebb nagyobb hivséggel leirták : Szabolcs hall-
gat, mintha a' 19-dik század' első felének vérrel fes-
tett alkonya reá nézve kevesbé lett volna rémitő, vagy 
mintha e' vidéket csudásan megkímélve a' sors, midőn 
mások vérben úsztak, és a' forradalom' árjától elsodor-
tattak, mi tétlen pihentünk volna karszékeinkben. Az 
egyPe rge r ,k i egyházi irodalmunk' előmozdításában a' 
legkiérdemlettebb iróink' sorában folytonosan működik, 
hullatja ismét szép olvasottsága' gyümölcseit. De ő 
komolyabb tárgyakkal elfoglalva, a' iniveltség és tu-
domány' felsőbb regióiban andalog, 's a' közélet' min-
dennapiságára nem ereszkedhetik. Azért nem lesz 
visszatetsző , ha avatatlanabb toll is mozgásba jön, 
élet' jeleit adandó ott, hol más sok szép ész elvonulva 
vesztegel. 'S ezért irtam le lelkipásztori gondjaimat, 
mellyek bár enyémek, de még is olly sokkal közösek. 

Igen i s , itt a' harcz' dühe nem volt olly vad, 
olly ádáz, olly mindent feláldozó. Értem Szabolcs' 
ungberegi oldalát, mert a' debreczeni és tokaji vonal 
felettébb sokat szenvedett. Szónoklataink , mellyeket 
a' kormányilag hathatósan, mert halálos büntetés' ter-
he alatt, megparancsolt helyen és módon tartottunk, 
kévéssé voltak hatályosak, mert a'nép mintha jó sikert 
retnélleni sem merne, csendes nyugalmából felzaklat-
tatva, mint a' kinek szemei kápráznak, és utvesztéstől 
f é l , mindig csak utmutatóit, vezéreit és szónokait 
utalta a' harczmezőre, maga meg sem mozdulván. A' 
kik pedig nálunk a' kormány' gyeplőit huzogaták, 
szeszélytől és alattomos czélzatoktól menten, csekély 
kivétellel, nagyobb erőszakoskodás'elkövetésétől visz-
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szaborzadni elég miveltek voltak. — A' szabolcsi uri 
csapat, melly Borsánál és Dézsnél elhirült, mondhat-
nám, rövid életét, de hosszú pályáját hamar lefutotta. 
De midőn gyenge ifjainkat sorozat szerint ragadták 
ki szerető karjaink közül, midőn a' nép' virága és re-
ménye távozott, sirtuk mi is az elválás' keserű kö-
nyeit ; 's vannak, kiknek keserveit kedveseiknek el-
vesztése megörökítette,'s bánatos könyeiket, mellyeket 
az árvaság és nyomor naponta kifacsar, csak a' feltá-
madás' öröme törlendi le. Azonban e' bajt is átéltük, 
de csak azért, hogy nagyobbra virradjunk. Mert mi-
dőn már mindenkinek menni kellett, csak akkor állott 
be a' végtusa, mellyel a' nép lelkipásztora' viselete és 
jövője között még mindig habozott. A' lelkésznek elől 
kellett menni, ezt egy részről akarta a' nép, más rész-
ről a' jő lelkész' híveitől elválni kesergett. Igen, e' 
látmány borzasztóan nagyszerű volt; a' nép elvonva 
az aratás' első hetében a' sarlótól, a' pap az oltártól, 
ugy nézett ki a'szokatlan elemben, mint a' magyar ka-
tona Mantuában Mincio mocsárjai között, hol elalél, 
mielőtt a' levegőt megszokná. A' kétes jövőnek nehéz 
aggodalmai között mult el a' tábori életnek első hete. 
Mert a' népet a' felsőbbség, a' lelkészt a' nép letartóztatá. 
Tudok lelkészt, ki bár mint beteges az emberséges 
vezértől haza bocsáttatott, otthon mégis a' táborba 
lévő férjek'kimaradása miatt felbőszült nők által foly-
tonos méltatlanságokkal, sőt halállal fenyegettetvén, 
visszamenni kényszerült. Tehát sokan őriztük a' ho-
mokdombokat mindaddig, még a' muszka' közeledé-
sének hirére meg nem tértünk. 

Egy szembetűnő botrány volt csak, kisded váro-
sunkban , K.-Várdában, mellyet csakugyan érdemünk 
nélkül mások felett a'háború' iszonyaitól megkímélt az 
ég. Nagy-péntek volt , Jézus halála' emlékezetének 
ünnepe, midőn a' nép gyászünnepileg buzgóan sereg-
lett az Isten' hajlékába, 's uljában egy fertelmes lát-
vány által feltartóztattatott. Földig ittasan bugdácsolt 
elé egy toborzó sereg a'két templom előtti téren, lár-
más zene- és istentelen káromkodással vegyitett dal 
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és táncz között ; midőn épen előttök elmenni kellvén, 
lelkemben megrázkódva és keseredve, szólitám meg a' 
vezért, kérvén , hogy e' rettentő botrányt szüntetné 
meg. Elmondám, hogy ezen tet tével, midőn egy pár 
részeget megnyer, ezreket idegenit el ügyétől. Fenye-
getém, hogy lia el nem húzódik, a' felbőszült nép ál-
tal egy jelre széjjelverettetik. Nem, ő nem értett, nem 
erezet t ; gunymosolylyal válaszolt csak, 's ördögi mu-
latságát, az alatt hogy mi aj tatoskodtunk, űz t e , még 
mámora engedte, mig a' nap gonoszsága felett leál-
dozott. Azonban a' harcz' rémitőségeit kikerülvén, az 
ide csak egy-két órányi távolságra elhúzódó muszka 
sereg' útiköltségeit és fuvarozási terhét mi is busásan 
éreztük. De ők is Istennek hála eltávoztak. A' hábo-
rút , mellynek keserves nyomait nem egy év törlendi 
le, béke váltotta fel ; 's mi ott vagyunk , a' hol vol-
tunk. Népünk velünk együtt mintegy álomból ébred-
ve, mint a' kigyógyult magneticus beteg, mesének nézi 
a' vele történteket. Tisztelet' hiánya felett a' nép' 
részéről , mint egynéinelly, mi nem panaszolkodha-
tunk. A' kik pedig jó vagy liai sorsban egyiránt tisz-
teletlenek, vagy kiknél , mint Heine Meiszner szerint 
magáról mondta, akkor áll be a' kereszténység, midőn 
a ' pénz és kenyér megfogyatkozik : ezekkel már régen 
tisztában vagyunk. Munkálkodunk, adózunk, és fuva-
rozunk. E ' két utóbbi azonban a' mint szokatlan olly 
nyomasztó. Nem tudóul, ha elhangzik-e vagy visz-
hangra találand egy zemplényi kerület' felirása, melly-
ben megmutattatik : hogy a' congrua és ebbe számolt 
földjövedelem a' lelkésznek ép olly üzetése, mint a" 
statustisztviselőké, inelly midőn aránytalanul nagyobb, 
egyszersmind adómentes. Fuvarozunk, holott a' szom-
széd Zemplén megyében *") hasonló közterhektől a' cle-
rus felsőbb hatalom által felmentetett. E ' helyzet va-
lóban, midőn egy lelkész, mint velem is tör tén t , fiók-
egyházába lévő beteghez sietne, és szekere, lova más 
irányban elhajtat ik, ez kinos és kebelrázó. Ezt orvo-
solni kell. A ' mi a' népet a' forradalom óta különö-
sen megnyugtatta, az : hogy azóta a' világi hatalom 
nem osztotta parancsait ott ama' szent helyről, honnan 
csak maga az Isten akar szólani. De megzavarodik az 
ember , lia ismét olvassa a' tarkaságot a' Religio I. 
számában : hogy midőn a' győri püspök elég erélyes 
volt a' polgári hirdetést a' maga helyére utalni, ugyan 
akkor az Váradon nem sikerült. Lesz-e már valaha 
egyförmaság ? Szent függetlenség, mikor jön el boldo-
gító országod! Ugy látszik mindezt a' magyar kath. 

*) Szirmay Sándor cs. kir. főbiztos' 1849. nov. 15-diki 
rendeletében olvastam : a) A' néppel állásuknál fogva 
közvetlen érintkezésbe lévő minden vallású lelkészek, 
ugy nem különben az egyházfiak és iskolamesterek a' 
fenebbi terhek alól, főtt áll az előfogat, utcsinálás, 
katonai élelmezés és szállásolás) további rendeletig 
felmentetnék. 

egyház áldásul nyert u j főpapja által remélli. Remélli 
egy mentől előbb tartandó nemzeti szent zsinat által, 
a' püspöki kar' erélyessége által. Igen is ezek által 
mindent reméllünk, a' mi hiányzik egyházunk' boldo-
gitására. Tehát ne csüggedjünk. ,Quid enim sub tan-
tis custodibus et patronis timeamus aut diffidamus?' 
Legyen szabad sz. Bernárd az Isten' barátjairól mon-
dott szavait alkalmazni :,Fideles sunt, prudentes sunt, 
potentes sunt. ' Egek harmatozzatok áldást szent tö-
rekvéseikre ! Györgyényi J . , k.-v. p. 

IX. Pi l i s é s a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

A' Romát folytonos izgatottságban tartó mozgal-
mak főleg két czél felé irányoztattak, mellyek' egyike : 
az Ausztria elleni függetlenségi háború ; a' másik : a' 
félsziget.' külön tartományaiban létesitendő e g y s é -
g e s vagy s z ö v e t s é g e s köztársaság vala. Minde-
nek fölött a' függetlenség' eszméje, melly az olaszok' 
fülében olly kellemesen hangz ik , volt a z , mi által a' 
tiatal kedélyek leginkább lelkesittettek. Azt hit ték vagy 
hitették el számtalanok magukkal, hogy IX. Pius mint 
világi fejedelem, 's még inkább mint pápa morális 
befolyása á l ta l , a' nagy vállalatot elősegitendi. És alig 
vala a' liatalság a' nemzetőrség' fegyvereinek ingere 
által előkészitve, már is, a' bécsi 's milánói forradal-
mak' alkalmát használva, pénzgyüjtéshez, és szabad 
csapatok' alakitásához fogtak a' lombardi háború' vi-
selésére, 's miután ez megtörtént , a' pápát arra igye-
keztek b í rn i , hugy ő is egyezzen bele ezen háború' 
viselésébe, 's legyen pártolója 's hirdetője. 

Ekkor a' ministerium már csaknem egészen vi-
lágiakból á l lot t , 's R e c c h i a' belügyi- 's M i n g -
h e t t i a' közgazdászati minister' nevét viselte. S t u r -
b i n e 11 i ügyvéd igazságügyi, G a 11 e 11 i József 
pedig rendőri minister volt. Minthogy ez utóbbi szinte 
egyike a' romai lázadás' főtényezőinek, szóljunk fe-
lőle valamivel többet. G a l l e t t i , az 1845 -d ik i ösz-
szeesküvés' részese, és a' ,Giovine Italia ' egyik főosz-
tályába avatva lévén , halálra í téltetett , melly ítélet 
kegyelem' ut ján holtig tartandó fogságra változtaték ; 
's igy történt, hogy az 1 8 4 6 - d i k i , I X . Pius által adott, 
közbocsánat' következtében Galletti ismét, szabaddá 
lön. () volt a z , ki társainak az összeesküvés' mikénti 
kivitele felől írásban adott utasításokban megparancsol-
t a , hogy a' bibornokok, praelatusok és szerzetek 'főnö-
kei elfogattassanak, a'főbbek közülök megölettessenek, 
's az a' hír terjesztessék szé t , hogy megszöktek. 'S 

Ugyanaz, ki a' romai köztársaság' korában Roma" 
főnöke volt. 
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mégis gaz és csalárd jelleménél fogva ugy be tudta 
magát liizelegni színlett bánata 's háladatossága által 
IX. Piusnál, ljogy e' jó fejedelem szerfölötti kegyes-
ségében szavainak hitt, 's őt az akkoriban legfonto-
sabb ministeriuinmal ruházta föl. Ha a' hálátlanság 's 
hitszegés'rut bűne terheli az 1846-diki juliusi amne-
sti^ltak' mindegyikét, terheli az bizonyára ezerszere-
sen Gallettit, ki mindnyájokat fölülmulta. Az ő minis-
teriuma alatt követtettek el a' papokon a' legdurvább 
gonosztettek, gyalázások, bántalmak 's gyilkosságok; 
gyaláztatott nyilván az utczákon IX. Pius' dicső neve, 
's tépettek szét világos nappal rendeletei. P a s o I i n i 
gróf kereskedelmi, A l d o b r a n d i n i herczeg had-
ügyi minister volt. Ez egy romlatlan kedélyű fiatal, 
de arra épen nem alkalmas férfiú, hogy egy ministe-
rium' felelősségében részt vegyen. A' ministerek igye-
keztek IX. Piust az olasz háborúnak megnyerni. 

'S nem sokára egy esemény merült fö l , melly 
számtalanokban azon hiedelmet szül te , hogy az olasz 
háború a' pápa' vezetése mellett meg fog kezdődni. 
IX . Pius megengedte, hogy Bolognából 's a' biroda-
lom' más részeiből néhány sorezred indittassék meg a' 
Pó- fe lé , védelmezendő az ország' határait a' netaláni 
megtámadás' esetében; de azon parancscsal, hogy a' 
határokat át ne lépjék. Azonban Ferrárába érkezvén, 
mindezen tilalom' ellenére, a' minister' rendeletére át 
léptek a' határon. A' sorezredeket követték azonnal 
a' légionisták és önkénytesek, nem gondolva a' szent 
atyának Romából távozásuk' alkalmával ez ügyben 
világosan és ismételve kijelentett szándokával. Nevelte 
az iménti hiedelmet az, hogy ezen fegyveresek a' pápa' 
láttára gyűltek össze, 's távoztak el ; 's azon h i r , mi-
szerint a' pápa ezen harezosok' mellére, mielőtt eltá-
vozának, vörös keresztet tűzött föl. Néhány p a p , tá-
bori lelkészi minőségben ment el a' sereggel, köztök 
a' hiressé lett G a v a z z i barnabita i s , ki maga be-
szélte , hogy midőn távozása előtt a' pápánál lett vol-
n a , ez neki , mint igazán kitűnő lelkésznek, gondjába 
különösen ajánlotta nyájának e' részét. Azonban mind 
ez csak hiedelem, többnyire nem eléggé alapos és ha-
tározott hirekből támadt hiedelem vol t ; 's ezzel az 
olasz had mellett buzgólkodók meg nem elégedtek; ők 
azt k ivánták , hogy IX. Pius minden kétség' eloszla-
tására ünnepélyesen és határozottan nyilatkozzék , 's 
mondja ki egyenesen, miszerint az Ausztria ellen 
szándéklott háború' eszméje ő tőle e red , és az vallási 
háború. K e c c h i és M i n g h e t t i ministerek a 'nyug-
talankodókkal szövetkeztek, 's igy mindent megkí-
sértettek, csak hogy a' pápától illy nyilatkozatot nyer-
j enek ; de hiába. Annakokáért a' nyugtalankodók ha-
zug hirt köl töt tek, hogy a' tömegeket fölingereljék. 
April ' közepe táján egyik napon e g y , P i c c i o n i bolt-
j án fölragasztott nyomtatványban az állott , miszerint 
a' velenezei származású, Romában, itteni több évi 

tartózkodása miatt ismeretes festő, C a f f i , ki mint 
légionista Z u c c h i tábornok' parancsára Palmanova' 
várából a' horvátok ellen kirohant, elfogatván, romai 
légionista egyenruhában, egy mellén függő 's ezen 
föliratú táblával : ,Igy járnak IX. Pius' polgárőrségi 
katonái', egy fára fölakasztatott; mi a' romaiakat nagy 
rémülésbe ejtette, mert testvéreik-, fiaik- 's barátaikat 
hasonló kegyetlen sorstól féltették. És zúgolódva már 
a' pápát okozták, mint ki még mindig vonakodik a' 
háborút nyiltan kimondani; 's azért, ha, ugy mond, 
harezosaink az ellenségtől elfogatnak , nem mint ren-
des katonákkal, hanem mint rablókkal, ugy bánnak 
velők. 

'S csak ezt várták a' nyugtalankodók! Most már 
kivánataik' mérlegébe egy hatalmas súlyt dobhattak : 
a' nép' szavát. A' nép' nevében sürgették hát újra a' 
pápát,hogy nyilatkozzék a' háború mellett, mert,ugy 
mond, ezen nyilatkozat a' nép' megnyugtatására mul-
hatlanul szükséges; 's e' zaj akkor sem szűnt meg, 
midőn néhány nap múlva a' fönebbi hir' alaptalansága 
bebizonyult, az hozatván hirül, hogy C a f f i é l , 's 
Udineben van. Nem tűrhetvén tovább a' szent atya a' 
folytonos zajongást, és más részről, mert az monda-
tott , miszerint Némethonban azt hiszik, hogy a' lom-
bardiai háború 's forradalom ő tőle származik, 's igy 
szakadástól lehet tartani, lelkismerete által nyugtala-
nítva , ministeriumának kinyilatkoztatta, hogy a' nagy 
hét utáni napokban véleményét ki fogja mondani. 'S 
ezt meg is tette, azon igen nevezetes allocutióban, 
mellyet april' 29 -én (1848. ) tartott eonsistoriumban 
mondott, és melly a' következő napon közzététetett. 
Ezen nyilatkozmány IX. Pius' pápaságában korszakot 
képez; eloszlatta ez a' bizonytalanságot a' múltra 's 
jövőre nézve : általa Roma 's Olaszhon' ügyei uj ala-
kot vettek föl; kitűnt, miszerint IX. Pius mint világi 
fejedelem és pápa, nem csak nem hajlandó a' lombardi 
háborút pártolni, de sőt azt egészen és határozottan 
ellenzi és kárhoztatja. ,Minthogy', ugy mond, .jelen-
leg némellyek kívánják, hogy mi egyesülve Olaszor-
szág' más népei- 's fejedelmeivel, a' németnek szinte 
háborút izenjünk : végtére is kötelességünkhez tarto-
zónak ítéltük, hogy ez ünnepélyes gyülekezet színe 
előtt, nyiltan és világosan bevalljuk, miszerint mi 
ezen gondolattól iszonyodunk.' (Rel. és Nev. 1 8 4 8 . 1 . 
3 4 7 . 1.) Mivel e' nyilatkozat után a' romai dulók IX. 
Piust már többé nem mondhatták terveik' részesének, 
elvetették álarezukat, 's a' pápát ellenségükül nézték, 
's vele azontúl mint illyennel bántak. 

Ennélfogva majusban elkezdődtek a' zajgások és 
lázongás. A' város kapuinál őrt álló sorkatonaság on-
nan eltávolíttatott, 's helyébe a' nemzetőrség állítta-
tott , egy ideig sem ki, sem bemenni nem volt szabad 
senkinek. Nemzetőrök állíttattak föl némelly biborno-
kok' lakjai, nevezet szerint a' cancellaria előtt is, hol 
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B e r n e t t i bibornok lakott: 's l l o s p i g l i o s i her-
czeg a' nemzetőrség' főparancsnoka, ki ezen hatal-
maskodást megakadályozni akarta, gúnyokkal 's fe-
nyegetődzéssel illettetett.Testvérének, d e l l a G e n g a 
bibornok' rokonának, ki elutazni akart, kocsija 's 
lovai megállittattak, mert talán azt gondolták, hogy 
maga a' bibornok. A' romai nemzetőrség, melly részint 
öntudatlanul, részint szándékosan a' zendülés' eszkö-
zévé lőn , a' dulók által végbevitt mindezen rendet-
lenségek- 's erőszakoskodásokban részt vön. A' nem-
zetőrök kívánták, hogy a' tüzérekkel ők szállják meg 
az angyalvárat. Végre nem hiányzottak szájhősök, kik 
minden városrészbe szétküldöztettek, hogy a' nem-
zetőrség' tanyáin a' clubbok által készített fölirásra 
aláírásokat csikarjanak ki. (A' Tiberisentuli városne-
gyed itt sem engedte magát fejedelme iránti hűségétől 
elvonatni.) Ezen föliratban, más egyéb,a' pápa' világi 
fejedelemsége ellen irányzott lázitó követeléseken kí-
vül , azt kívánták : hogy a' külügyek' ministeriuma is 
világiasittassék, 's a' ministerium' élére T e r e n z i o 
M a m i a n i emeltessék. M a m i a n i száműzetése alatt 
Frankhonban tartózkodván, több rendbeli tudományos 
iratai által lön nevezetessé, 's utóbb, a' romai forra-
dalom' évlapjaiban följegyzendő még gyászosabb hirt 
szerzett magának. Politikai nézete a' pápák' világi 
uralmáról kétségtelen vala; ezt ő .Inni suli Italia' czi-
mü iratának dedicatiójában világosan 's nyíltan ki-
mondotta ; ő t. i. ugy vélekedett, miszerint a' világi 
hatalomnak az egyházitól el kell választatnia, ez ha-
gyassék meg a' pápánál, az első pedig vétessék el 
tőle. Nézetei az amnestia' kihirdetése után sem vál-
toztak ; 's Francziahonból Genuába jővén, itt tartóz-
kodott, nehogy a' pápai birodalomba visszatérvén le-
kösse magát, a' becsület'" szavára adandó hűségi fo-
gadás által, mellyet mindazoknak, kik az amnestia' 
jótéteményében részesülni akartak, tenniök kellett. 
Visszatérvén mégis a' pápai birodalomba, mennyire 
tudva van, a' hüségfogadási formulát ő is aláirta. Ra-
vasz és egyike lévén M a m i a n i a' legeszesebbeknek 
mind azok között, kik a' romai forradalom' drámájá-
ban főszerepeket vittek, jól belátta, hogy ezen elsza-
kasztást nem egyszerre, hanem csak lassan- és fokon-
kint lehet eszközölni; 's ugy látszik, az volt terve 
halehet, ugy intézni el az ügyet, hogy IX. Pius maga 
mondjon le a' kardról, 's elégedjék meg a' pásztori 
bottal. 

'S Mamiani a' pápa' világi hatalmáróli ezen né-
zeteivel ministerré lön. Mint i l lyen, nézetei- 's ter-
veihez képest mindenkép azon iparkodott, hogy a' 
pápa' világi hatalmát megsemmisítse. Pius Mainianit 
nevezvén ministerévé, vagy nem tette föl róla, hogy 
olly nagy képmutató és gonosz legyen, vagy a' mi 
valószínűbb, az erőszak olly nagy volt , hogy a' pápa 
nagyobb baj' kikerülése végett jónak látta engedni. 

A' secularisált külügyi ministerium' tárczáját M a r -
c i i é t t i János gróf nyerte e l , hasonlag a' pápa ellen-
szegülésének daczára; mi abból is látható, hogy noha 
IX. Pius M a r c h e t t i t , mint szinte sinigagliait, több 
év óta ismerte, 's vele egykor barátságos viszonyban 
állott, mégis azt mondá neki komoly, de egyszersmind 
szeretetteljes hangon, hogy mint Marchettit bármikor 
szívesen látja magánál, de mint ministert bár soha 
sem látná! Azonban Mamiani terve' létrehozásán kö-
vetkezetesen dolgozott. A' ministeri programmot, mely-
lyet jun. 15 -én a' kamarák elébe kellett vala terjesz-
tenie , és melly rendesen a' fejedelem 's a' ministerium' 
közmegegyezése mellett szokott létrejönni, Mamiani 
IX. Pius' mellőzésével készitette el, 's benne IX. Pius-
ról mint ollyanról szó l , ki magasb regiókban mulat, 
és csupán csak mennyei dolgok fölötti elmélkedéssel 
's a' hit' dogmáival van elfoglalva; azt akarván ezzel 
jelenteni, miszerint a' pápa a' világi ügyekkel egészen 
fölhagyva, azokat ministerei- és a' kamaráknak en-
gedte át. Ezen programmot a' Mamiani által kiküldött 
F a r i n i , a' felolvasás előtti napon, még pedig későn 
estve, a' pápa elébe terjesztette, 's a' pápa benne már 
néhány kifejezést meg is változtatott; de a' fönemli-
tett szavakra érvén, bosszúsan kiáltott föl : ,Ez annyi, 
mint a' pápaságot igazán csúffá tenni; annyi, mint 
meggyalázni magát a' pápa' személyét, midőn nem 
átallanak illyen programmot terjeszteni elébe jóváha-
gyás végett.' Eleget iparkodott a' csalárd F a r i n i a' 
dolgot szépiteni, 's a' pápát arra birni^hogy a' pro-
grammot jóváhagyja ; de siker nélkül; IX. Pius azon 
világos kijelentéssel adá azt Farminak v issza , misze-
rint ahhoz megegyezésével járulni nem fog soha, 's 
nem is járulhat. Még is a' pápának ezen nyilt óvása 
ellenére, Mamiani a' programmot, ugy mint szerkeszt-
ve volt, minden változtatás nélkül másnap a' kama-
rákban fölolvasta; 's a' hivatalos lapban közzé is tet-
te ; a' jóérzelmüek olvasván azt benne, egy a' forra-
dalmi párttól készitett uj csint láttak; a' forradalmi-
ak pedig ügyöknek egy uj diadalát. A' pápa ezen any-
nyira elkeseredett , hogy midőn néhány nap múlva 
M a m i a n i , M a r c h e t t i , D o r i a , l l i g n a n o her-
czeg 's a' többi ministerek nála valának, ismert sze-
lídsége és tartózkodása mellett is folyvást engedett föl-
ingerült kedélyének, azt mondván : hogy mindennap 
több oka van ministeriumukat utálni. Ezen nyilatko-
zat mindazáltal a' ministerek' egyikét sem indította a' 
visszalépésre. Itt, kezdődött az igazság 's hazugság 
közötti harcz , mellyet az allocutio említ , és melly a' 
ministeriumnak a' kamarák elé terjesztett csaknem 
minden indítványánál, (mellyek, mint tudva van, a' há-
borúra. vagy az ezt födözendő költségekre vonatkoz-
tak,) megujult, azt iparkodván elhitetni, miszerint 
a' pápa mindent tud és helyesel. Csaknem egész há-
rom hónapig űzetett e' gyalázatos játék, míg végre 
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néhány igazságszerető képviselő által fölfedeztet-
vén , V i t e r b o és O r i o l i Ferencz képviselők' 
ismételt férfias fölszőlalása által róla a' fátyol lerán-
t a to t t , bátran megtámadtatott , 's a' ,Costitutionale' 
élénk polémiája által ostromoltatott. Mamiani minis-
teriumának buknia kellet t ; de a' szent-szék' világi 
uralmán olly lökés tétetett, 's olly sebek ejtettek azon, 
mellyeket rendes szerekkel megorvosolni bármilly mi-
nisterium sem lett volna képes. (Folyt, köv.) 

T . M. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
(A' jó 's olcsó könyvkiadó társulat' febr. 28-diki vá-

lasztmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata.) Mélt. Foga-
rasy Mihály elnök ur a' szép számmal egybegyűlt tagokat 
TÖviden üdvezelvén, figyelmüket a' sok teendőkre irány-
zottá. Mellőzve azonban itt a' számos, inkább a' társulat' 
belső igazgatását 's viszonyait illető határozatokat, köz-
tetszést nyert főt. Danielik János kanonok ur' azon indít-
ványa, melly szerint elhatároztatott, primás ő lierczegségét 
mély alázattal fölkérni, hogy a' főt. püspöki kar által már 
több évek előtt kitűzött, de a' közbenjött országos zavarok 
miatt mindeddig meg nem oldott, 's a' magyar egyház' tör-
ténetét tárgyazó jutalom-kérdést ujolag 's azon módosítás-
sal kitűzni Viegyeskedjék, miszerint abban nem csak a" 
magyar, hanem az összes katholika egyház' története, kü-
lönös figyelemmel a' régi egyházi fegyelem' philosophiá-
jára, a' szent atyák' életére, szellemére és munkáikra, és a" 
minden áthagyományozott emlékeket annyira gyalázni sze-
rető jelenkor által megtámadott középkor' institutióira, 
tárgyaltassék, 's a' koszorúzott pálya-munka' tulajdoni 
joga a ' társulatra ruháztassék. Továbbá, hogy a' társulat 
által kiadott munkák annál könnyebben minden ügybarát' 
kezeibe juthassanak, a' föntisztelt kanonok urnák indítvá-
nyára elhatároztatott, miszerint a ' társulat oda fog mun-
kálni, hogy minden egyes vármegyében és zárdában ügy-
szerető 's buzgó bizottmányosokat megnyerjen, kiknek is 
az alapszabályok' értelmében az általuk eladott munkák-
ból, fáradozásuk' némi elismerése' fejében, tiz százalékot 
megajánl; az eddig megnyert bizottmányos urak' neveit 
pedig, mindenkinek magát ahhoz tartása végett, hirlapi-
lag is közzéteszi; kik is a' következendők: Esztergomban: 
B o l t i z s á r József, primási disznök ; Egerben : T á r k á -
n y i József, titoknok; Pécsett : J ó n á s József, cz. kano-
nok 's tanár; Kalocsán : B e n de József, tanulmányi föl-
ügyelő (?) ; Gyulán : R a z e l József, prépost 's plébános; 
Váczon : S o o s József, titoknok; Szathmáron : O b e r -
in a y e r András, kanonok ; Erdélyben : V i t o s Gergely, 
kolosvári káplán (?) ; Panonhalmán : S z e n t h e g y i Szö-
rény, főapátsági titoknok ; Kassán : G ab á n y i Tamás, sz.-
széki jegyző ; Győrött : N a g y Ignácz, győr-belvárosikáp-
án ; Szepesvárallján : L i p t a y F erencz, titoknok; Ung-
lvárott : P a u l o v i e s Lázár, hittanár; Szombathelyen: 
K o p s z János, titoknok ; Nyíregyházán : P e r g e r János, 
plébános ; Nagyváradon : B a l á z s János, apáczák' lelké-

sze; Temesvárott : O l t v á n y i Pá l , helynöki titoknok; 
Kecskeméten: H o f f m a n n János, prépost 's plébános; 
Félegyházán : M ü l l e r Mihály, plébános ; Fehérvárott : 
P a u e r János, papneveidei lelkész ; Jászberényben S t i -
p u l a József, prépost és plébános; Szegeden : K r e m -
in i n g e r Antal, prépost 's plébános ; Baján : B a r t o k 
Mátyás, prépost 's plébános ; Nyitrán : K u b i c z a István, 
püspöki titoknok ; Veszprémben : E r d é l y i Ferencz t i-
toknok , 's P r i b é k István veszprémi káplán ; Rosnyón : 
T r e m e l Miklós, püspöki titoknok, 's P e t . t y e r e c z Jó-
zsef , rosnyói káplán ; Nagyszombatban: B u b i a Károly, 
helynöki titoknok ; Vadkerten : M é s z á r o s Imre, esperes 
és plébános ; Sümegen : S c h a u e r Ferencz, plébános ; 
a' pesti ferencziek' zárdájában D a n k Agapit, őr-főnök.— 
Hálás elismeréssel fogadta a' választmány nt. Z a l k a J á -
nos , esztergomi tanár, R é h János, esztergomi kar-kaplán, 
's T u r c s á n y i Mátyás, pest-józsefvárosi káplán urnák 
azon készségét, mellyel a' jövő 1851-dik évrei magyar, 
német 's tót naptárak' szerkesztését, 's azoknak a' folyó hó' 
végéig történendő kiállítását magukra vállalni szívesked-
tek ; nem különben tekintetes W a 11 h e r László 's nt. 
No g a l l Jáflos urak' ajánlatát i s , kik közöl az első az 
elkészített naptár' átvisgálását, a' másik pedig egy magyar 
's német imádságos könyv' szerkesztését elvállalni Ígér-
keztek. — Végre az összes választmány' öröm-nyilvá-
nitásai között a' mélt. igazgató u r , mint a' társulat' 
irodalmi munkásságának örvendetes jeleit , a' következő 
részint kész, részint készülő félben levő munkákat mu-
tatta-be : Salesi sz. Ferencz' Philotea-ja ; A' ker. 
kath. egyház' szertartásai, B e r n á t Jánostól; A B Cl-
és könyv, M a t u s i k - t ó l ; Párbeszéd Krisztus' szenvedése 
fölött , F á b i á n Ambrustól ; Elemi ker. kath. hittan, 
S z a b ó k y Adolftól; Szűz Mária hősköltemény, T é l f y 
Jánostól ; Beszélyek az ifjúság' számára, K1 e z s ó József-
től ; Magyar nyelvtan az elemi iskolák s első grammatica-
lis osztály számára, Z i m m e r m a n n Jakabtól ; Elbeszé-
lések az egyházi történetből, S z a b ó Józseftől ; Korkér-
dések. I. füzet,szerkesztve K o v á c s Zsigmondtól; ,A' fa-
lu' őrangyala' novella a' nőnem' számára, S z a b ó Imrétől; 
,A jegyesek, erkölcsi regény az ifjúság' számára, M a n z o-
n i után M é s z á r o s Imrétől. A' kész munkák a' társu-
lat' alapszabályai értelmében bírálatul kiadattak ; az irók' 
jó hangzatu 's ismert nevei kezeskednek róla , miszerint 
azon szerencsésen átesvén, 's a' nyilvánosság elébe jutván, 
nem sokára gyakorolandják jótékony hatásukat. Melly édes 
remény' fejében a' választmány derült kilátással a' társulat' 
jövőjébe, szétoszlott. Bliimelhuber Ferencz, titoknok. 

(Váczi megyéből.) Azon szoros kapcsolat, 's kölcsö-
nös viszony miatt, melly az egyházat és a' polgárzatot 
egybefüzi, mindegyike egyaránt élvezi az áldott béke' ma-
lasztját ugy, mint osztoznia kell a' balsors' súlyos csapási-
ban ; innét van, hogy valahányszor megrázkodtattatott a' 
polgárzat' létalapját föntartó horgony : mindannyiszor 
inogni láttuk az egyház' hajóját is. Valljon ki emlékez-
nék borzadály nélkül vissza a' még nem rég lefolyt,'s majd 
egész Europa' békéjét földúlt viharteljes napokra, midőn a' 
forradalom' fáklyája, lángba boritva az ezredéves alkotmá-
nyok' épületeit, pusztító angyalként mindenütt csak nyo-
mor, inség 's fájdalom' vérnyomait hagyá maga után, any-
nyira, miként be kelle vallanunk, hogy a' forradalom Isten' 
bosszuló ostoraként tekintendő. 

A' nyomor és ínség' ezen nyomasztó sulyját nagyban 
érezé magára nehezülni szegény magyarhazánk, 's benne 
kath. egyházunk is. 

V á c z p ü s p ö k i m e g y e egyike azoknak, mellyek 
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helyzetüknél fogva mintegy az ország' szivében létezve, 
sokat szenvedtek a' forradalom alat t , mit igazolnak azon 
számos, az Ur' szőllejében működő férjfwk, kik közül töb-
ben minden vagyonuktól megfosztva, személyeikben meg-
gyalázva, több hónapokig tartó sanyarú börtönökre kár-
hoztatva, 's ketten lőpor és golyó által csuful kivégeztetve, 
estek gyászos áldozatul. Minthogy ezekről e' becses lapok' 
hasábjai részletes, és kimerítő tudósítást már nyújtanak: 
közlő csak H e r n o e g g e r Antal, Damianits forradalmi 
tábornok által mult év april-hó' 7-én rögtönitéletileg kivé-
geztetett kókai lelkészről siet kiegészítésül a' közlőitek-
nek tudomásra juttatni : miszerint a' fönebb emiitett lel-
késznek eddigelé Isaszeg mellett fekvő, ugy nevezett szent-
királyi erdőben, útfélén, szenteletlen helyen elásott hült tete-
mei, felsőbb rendeletek' következtében februarhó' 18-án, 
a' helyszínére kiküldetett Merkl Emil' pestkerületi orvos 
ur' jelenlétében felvétetve, a' kath. egyház' szivemelő szer-
tartásai közt a' kókai sírkertben eltakarittattak, 's végtisz-
teletére összegyűlt temérdek sokaságú, bánatos könyekre 
fakadt híveinek kísérete mellett, örök nyugalmuk' helyére 
tétettek. 

Közlő édes kötelességének tekinti ez t t ta l egész me-
gyéje' nevében forró köszönetet szavazni főt. Mericzay 
Antal váczi kápt. helynök urnák, mert ő volt az, ki ő her-
czegsége az országprimása-, 's mélt. Szentiványi Vincze 
pestkerületi főispánnál erélyes közbenjárásával eszküzlé 
ki szerencsétlen paptársunknak egyházi szertartások szerinti 
eltemettetését, mit a' papi hivatal' disze és szentsége, a' 
hivek' épülése 's több indokok méltán követeltek. 

A' forradalmi korszakban legnehezebb napjai valának 
a' pásztorkodó clerusnak, 's a' mi nehezité állásukat, 's 
pelengérre állított számtalanokat azok' sorozatából, nem 
egyéb vala, mint a' nép előtt tekintélyöket leromboló, tisz-
telet- 's szeretetüket csökkentő, gyűlöletes proclamati-
óknak szószékrőli hirdetése, min fájdalom mindekkoráig 
sincsen segitve ; remélnünk azonban szabad, sőt jogosan 
követelhetjük, miszerint lelkes püspökeink , Frankhon' 
rendületlen lelkületű püspökeinek dicső nyomdokit követve, 
szívökre veendik papjaik' abnormis állapotát, kiemelendik 
a' jövőre is könnyen megtörténhető compromissio' súlyos 
helyzetéből őket, 's megkíméltetik ennekutánna illyetén po-
litikai tárgyak' hirdetésétől, mellyek csakugyan nem oda 
valók, mert a' hivek' lelki üdvének tetemes kárával elra-
bolják az Isten' igéjének hirdetésére szentelt időt, 's mert 
a' nép azoknak tudomására más uton is el juthat , és kell 
is, hogy eljusson. Jól tudjuk mi azt, hogy az édes honnak 
hü polgári is lévén, annak jóllétére 's felvirágzására szük-
séges közremunkálnunk; azonban tagadhatatlan az is, mi-
szerint erre sokkal inkább hatand a' lelkész, jobban meg-
közelitendi a' czélt, lia átalában békére 's a' polgári ható-
ság' rendeleteinek hü és lelkismeretes teljesítésére buz-
ditandja hiveit, sem mint sokszor nyalábokra terjedő hir-
detményekkel. 

Vajba kibontakozhatnék valahára egyházunk az őt 
nyomó bilincsekből ! vajha üdvezelhetné minél előbb azon 
arany szabadságát, melly néki elidegenithetlen sajátul 
adatott mennyei jegyesétől! ! ! Adja Isten e' sóvárgás 
ne legyen pium desiderium többé, hanem az olly epedve 
várt zsinatokban testté válva, nyilhassék koránya a' kath. 
egyháznak, 's az őt megillető autonomiai jogaiba visszahe-
lyeztetve, teremje meg áldást hozó gyümölcseit minél dú-
sabban. — 

O s l i febr. 8. Midőn e' lapok' 10-dik számában foglalt 
kassai értesítést vettük, 's némi kísérleteket láttunk meg-
említve a' mértékletességi és rózsafiizéri társulatot illető-

ket : azon vágy ébrede bennünk, miszerint Sopron megyei 
osli nevü helységünkben néhány évek óta fenálló jámbor 
társulatról is tudósítsuk e' becses lapok' t. olvasóit, erősen 
hivén : miként e' felszólalásunk távolabb lakó hitrokonaink' 
örömére, 's tán lelki épülésére is fogna szolgálni. 

1845-ben május' elején vettük át a' plébánia' gond-
jait , 's egy képnek birtokában lévén, mellyhez az Is-
ten' anyjának minden ünnepén, számos búcsúsok seregle-
nek a' közel vidékről, ugyan e' sz. szűz iránti tisztelet' ápo-
lására jul. 20-án a' bold, szűz Mária' szent és szeplőtelen 
szivének társulatát alapítottuk meg; 's miután a' számos 
beiratások, (mellyeknél az „Emlékezzél" ima mellé ércz-
képecskék is osztattak a' belépő tagoknak,) már-már na-
gyobb és életbevágóbb intézkedésekre is feljogosítottak, az 
említett évi aug. hónap 31-én az élő lelki Rózsafüzér tár-
sulatot is kihirdettük, kötelességgé tévén minden tagjának, 
miszerint az elvállalt imát, a' rózsafüzér'egy tized alját na-
ponkint híven elmondja, e' mellett pedig a' pálinka italtól 
magát tökéletesen megtartóztassa. Szép számmal (140) va-
lának a' beirottak, midőn a' kezdetbeli buzgalom hűlni lát-
szók, erősebb kötelmeket igényelvén a' szellemek' felkölté-
sére és ébren tartására. Isten' segítségével erre is módot 
találtunk. Ugyanis 1846-ban sept. 6-án készületül Kis-
asszony' ünnepére ollyképen rendeztük el a' társulat' szer-
kezetét, miszerint mindegyik belépő a' beiratástól számí-
tott három vagy négy hetet mint próbaidőt kitöltvén, va-
lamelly ünnepen vagy vasárnapon délután, a' társulati ma-
gán ajtatosság' végeztével, a' főoltár' lépcsőjére térdepel, 's 
fenszóval, midőn előtte mondjuk, illy egyszerű fogadást 
tesz : „Én N. N. az imádandó teljes szent Háromságnak 
dicsőségére kívánom szentelni hátralévő napjaimat, 's hogy 
ezen czélra annál nagyobb kegyelmeket nyerhessek Isten-
től, a' boldogságos szűz Mariának tisztelői közé, 's neveze-
tesen az élő lelki szent rózsafiizéri jámbor társulatba beál-
lok, 's a' szűz anyának itt Osliban felállított képe előtt 
nyilván azt ígérem és fogadom, hogy magamat különös 
gonddal fogom tartóztatni a' bóditó pálinkától és minden 
égetett szeszes italtól, 's megóvni fogom nyelvemet a'szitok-
tól, átoktól, sőt a'mennyirc tőlem kitelik, a'liozzám tartozan-
dókat is elszoktatom ezektől. Jézus segíts meg! Szűz anya 
Maria, könyörögj érettem !' Ekkor az oltáron álló kis par-
ticipât megcsókoltatjuk a' teljesen beavatott társtaggal, 
melly az egyházbani szokott helyére tér. 

Jelenleg a' társulat' tagjainak száma 206; átalában 
,az élő lelki rózsafüzér és a' boldogságos szűz Maria' tisz-
telete' czimü imakönyvvel élünk , melly 1847-ben negye-
dik kiadásban nyomatott Győrött, 's a' kiadó papság' tu-
lajdona. Ha e' lapok' szerkesztője kegyesen veendné, 's ki-
nyomatásra méltatná, örömest mondanók el ajtatosságunk' 
minden rendét, a' mennyire t. i. a' szeplőtelenül foganta-
tott szűz Mariának hő tisztelői vagyunk, 's maradni szán-
dékozunk. *) Jáky Ferencz. 

Francziaország. 
A' franczia nemzetgyűlés' febr. 19-ki ülésében az ok-

tatási törvényjavaslatnak második fejezete került vitatás 
alá, 's az elemi tanítást illető czikkek jöttek azonnal sző-
nyegre. A' 11-dik czikk az elemi tanítás' tárgyait határoz-
za meg. Az első §-ra nézve, melly „az erkölcsi és vallási 

*) Ehhez hasonló szabatos rövidséggel előadva , mindenkor örö-
mest. Szerk. 
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oktatás"-ról szól, Quinet Edgar a' következő módositványt 
ajánlotta : „A' különféle hitfelekezetek által elfogadott 
hitágazatoknak elhagyásával."Ez az elválasztás' rendszere 
egyetemi szempontbői, megmagyarázva a' franczia collegi-
umban az Ahasvérus' szerzője Michelet ur' ügytársa által. 
Mi az oka, hogy az oktatás' kérdése annyi panaszra adott 
alkalmat? Miképen lehet a' vitákat megszüntetni? Meg-
mondja ezt Quinet ur. Ő megemlité, hogy a' külön hitfele-
kezetek, különböző hitágazataiknál fogva, az iskolákban 
ellenkező érdekeket képviselnek. Tehát el kell azt mind 
hagyni, mi a' hitágazatokat, vallást, isteni tiszteletet illeti; 
's az okkal együtt az okozat is megszűnik, a' harcznak vé-
ge van, ha harczosok nincsenek. Lehet-e egyszerűbbet kép-
zelni a' kérdés' illy megoldásánál ! Ezt nerezi a' szóló vi-
lágias tanításnak; a' talányt ugy akarja megoldani, hogy a' 
feladott tételnek alkotó részeit elhallgatja. Quinet még meg-
jegyzi : hogy az álladalom minda'mellett bizonyos morált 
és vallást fog tanítani, — mellynek apostola és hirdetője, a' 
tanítói testülettel egyetértőleg, kétség kívül ő maga lenne. 

Salmon ur igen jól felelt Quinetnek. Valljon az illy 
bölcseleti vallásnak tanítása mi lenne egyéb, mint a' ki-
nyilatkoztatott vallásnak tagadása ? Ez által a' családok 
szabadsága 's lelkismerete sértetnék , egyszersmind a' 
gyermekek' szivéből minden positiv vallás kiirtatván 
nem az isteni tekintélyen , hanem egy tanítónak ma-
gán meggyőződésén alapuló életszabályokra oktattatnék. 
Illy rendszer, mint Salmon mondá, szintolly veszedelmes, 
mint a' legegyszerűbb józan felfogás' fogalmával ellenkező. 
E' szavak a' hegypártnak zúgolódását, 's a' többség' he-
lyeslését vonták magok után. Salmon továbbá Chauvin 
urnák más módositványára tért át. E' szerint a'tanitó csu-
pán csak az álladalom által elismert vallások' egyikének 
elveivel egyező tanítást tartoznék adni a' gyermekeknek. 
A" bizottmány elveté e' módositványt, nem azért, mert az 
elvben nem osztozik, sőt ellenkezőleg a' módositványnak 
kárára lenne, h a e z t a' t ö r v é n y b e n s z ü k s é g e s 
l e n n e megemlíteni. Miképen lehet az ifjúságot val-
lás nélküli emberek' kezére bízni? És más részről, miké-
pen lehet valakit kényszeríteni, hogy más vallásban nevel-
tessék, mint a' mellyhez tartozik? Az egyik szintúgy le-
hetetlen , és botrányos, mint a' másik. A' protestáns tanit-
tassék a' protestantismus, és a' katholikus az egyház'elvei 
szerint, minden hitvallásnak legyen meg a' maga iskolája. 
Ezek a' bizottmány és törvényjavallat' elvei. Ez a' szabad-
ság , ez az okszerűség és igazság ; 's ez egyszersmind ér-
deke az őszinte lelkismereteknek, mellyek a' vallás' dolgá-
ban sem keverék-, sem semmiféle , sem pedig vallásuk-
kal ellenkező oktatást nem kívánnak. E' nézetek a' leg-
mérsékeltebb, de illedelmes és magasztos hangon előadat-
ván, a' gyűlés' tagjaira mély hatással voltak. Azokat Del-
bés u r , hegypárti, sem gyengitliette meg, ki hosszasan és 
állhatatosan küzdött azok ellen, Cazalés urnák nyilatko-
zata által támogatva. Chauvin visszavonta módositványát, 
és Quinet a' magáét elvettetni látta. Ezek után Lagarde ur 
nem bírhatta reá képviselő társait, hogy ,a' p o l g á r i ok-
t â t R S cl czikkhez adassék. A' többség nem találta olly 
szükségesnek az alkotmány' tanítását, mint a' Káté és 
Abécze' ismeretét. Még egy módositvány adatott elő e' 
czikk felett : Valljon az elemi oktatásnak, mint eddig, két 
foka lesz-e vagy csak egy. Lefranc Victor igen eszesen 
taglalta e' kérdést, Barthélémy Saint-IIilaire pedig szokott 
módon becsmérelte a' javaslatot. A' bizottmány' ajánlatára 
a' közép ut választatott, t. i. az álladalmi tanács' szerke-
zete, melly két fokot nem ismer, azonban bizonyos hatá-
rok között az elemi tanodák' programmjának kiterjesztését 

megengedi. Végre a '21-dik czikk megszavaztatott. A'hegy-
párt, e' viták alatt a' szokottnál csendesebb és figyelme-
sebb volt. Talán szónokai' számára akarta a' hallgatóság' 
engedékenységét megnyerni. Kifejlesztendő zászlaján egy 
jelszó leendett, mellyet Sobrier ur Paris falain fitogtatott, 
a' socialista hírlapok felkaroltak, jelenleg pedig Benoit, 
Pelletier, Doutre, Greppo urak előterjesztettek, 's e' jel-
szó : Ingyen és kötelezett tanitás. íme a' módositvány : 
,1851 -diki januar' 1-től fogva az elemi tanitás dijnélküli, 
és mindenkire kötelező leend.' ,A' gyermekek, kik a' távol-
ság miatt akadályozva vannak a'főlielységben létező isko-
la' látogatásától, és kiket szülőik saját költségükön ott cl 
nem tarthatnak, a' kerület' főhelyén az álladalom, vagy 
kerületek'költségén fognak szállás-és élelemmel elláttatni.' 
Sokkal könnyebb a' liegypárt' kezdeményének e'furcsa pél-
dányát itten megemlíteni, mint annak támogatására Be-
noit által mondott, és senki által nem értett beszédről szó-
lani. A' módositvány 466 szóval 112 ellen elvettetett. A' 
szélső baloldal tehát serutiniumot kivánt. Szüntelen és 
minden haszon nélkül, a' voksolás' ezen módja által idő-
vesztességet okozni, mint a' gyűlés' elnöke ezt megjegyzé, 
nem egyéb, mint a' vitáknak hosszura nyújtása. De ez 
épen azok' taktikája , kik a' javaslatot megbuktatni akar-
ják, és kik a' serutiniumot a' módositványokra, 's viszont 
ezeket a' serutiniumokra halmozzák. — Vatismenil felelt 
Benoit-nak, könnyen czáfolta meg álokoskodásait. Ingyen 
tanitás létezik minden gyermekre nézve, kinek szülei nem 
fizethetik a' tanítót. Mi a' többit illeti, kik jelenleg fizettek, 
's kikért ezután az álladalom fizetne, azök nem szegények. 
'S m i u t á n az á l l a d a l o m c s a k e s z m e , 's ennek 
költségeit az adózók, vagyis a' nagyszámú szegények fize-
tik, ekképen a' szegények terheltetnének a' tehetősebb osz-
tályok' nevelésének fizetésével. íme ! ez rejlik az annyira 
dicsért ingyentanitás' eszméje alatt. 'S még mi a' kötele-
zettséget i l leti : erre nézve 10 franknyi bírság, vagy a' 
polgári jogok' elvesztése van határozva. Tehát a' legdrá-
gább jogok 10 frank értékre vannak becsülve! Azonban a' 
polgári jogok felett nem állanak-e a' családi jogok ? mint 
ezt helyesen megjegyzé Vatismenil; a'jogok, mellyek sok-
kal fensőbbek és régiebbek, 's mellyeket az 1848-diki al-
kotmány is nagy tiszteletben tart. A' hegypárt tombolt, és 
zajongott e' gyönyörű, megható és elragadó szónoklat 
alatt. Vatismenil ur tán soha nem szólott illy ihletés-
sel. A' többség' tapsai 's a' baloldal tehetetlen 's le-
győzött erőködései kisérék őtet ülőhelyéig. 

Febr. 20-kán az oktatási törvényjavaslat' 23-dik czik-
ke szavaztatott meg vita nélkül, mégis szerencsés módo-
sitványnyal. E' czikk a' tanitók' képességére nézve három 
feltételt szabván, t. i. a' nemzetiséget, 21. éves kort és ké-
pességi oklevelet, azt mondja : hogy a' képességi oklevél 
kipótolható ,eddigi működés, baccalaureatusi bizonyítvány', 
vagy egyéb czim által, mellyet az akadémiai tanács érvé-
nyesnek nyilatkoztat. D'Ollivier ur többet kivánt, hogy t. i. 
a' tanítási jog terjesztessék ki mindazon egyénekre , kik az 
álladalmi különös iskolákba, például : ipartanodába felvé-
tetnek, — és az álladalom által elismert vallások' tilalom 
alatt nem létező szolgáira. A' bizottmány e' javallatokat 
elfogadta ; 's a' hegypártnak alig egy két tagja emelvén 
fel szavát ellene, a' gyűlés benne egyhangúlag megegyezett. 

A' bizottmány szinte egy igen jeles és szükséges mó-
dositványt indítványozott a' 25-dik czikkhez. E' czikk 
rendelete szerint 50—500 frank birsággal, 's az iskola' 
bezáratásával büntettetnek azok, kik az elszámlált felté-
telek nélkül fognak a' tanításhoz. Az nem lehet, hogy 
bármclly törvényhozás büntesse a' szegény nőket, kik kis 



2 3 2 

gyermekeket az olvasás és vallás' elemeire tanítanak. 
M o n t i g n y ur tehát buzgón, keresztényi nagylelküség-
és tisztviselői tapasztalással ajánlott u j szakaszt azon jói-
tevő és buzgó egyének' jogainak megőrzésére, kik keresz-
tényi szeretetből ingyentanitást adni kivannak. Lefranc 
Victor' ellenkezése, támogatva a 'hegypár t iak közül azok 
által, kik tegnap a' tanitás' kötelezettségét kívánták, 's ma 
a ' szabadság és feláldozás által ingyen ajánlott tanítást 
megvetik, a' többséget inkább e' javaslat ' részére, mint el-
lene nyerte meg. Az tehát megszavaztatott , 's maga a' 
hegypárt is hozzájárult, miután a' közoktatási minister 
bele szólt. A' minister ur attól tar t , hogy az u j czikk nagy 
visszaélésekre nyújthat alkalmat. De mellyekre? Akár 
mint legyen, a' gyűlés a' Parieu ur által előadott megszo-
rításoknak visgálatát a' bizottmányhoz utasította. Továb-
bá a' községi tanácsra ruháztatott a' községi tanitók' vá-
lasztása azon jegyzéknek a lap ján , mellyet vagy az akadé-
miai tanács készitend a' világi tanítókra nézve , vagy a' 
vallási társulatok' főnökei a'vallási oktatók-, vagy pedig a' 
consistoriumok a' protestánsokra nézve. A' községi ta-
nácsnak egyenes befolyása teljesen egyezik a'község' jogai-
val, 's a' bölcs decentralisationak érdekében áll. 

A' következő czikkek feletti zavaros vitatkozásokból 
csak Thiersnek némi szavai érdemelnek figyelmet. A' tisz-
telt tag, a' hegypárt ' kiáltó ellenmondásaira adott feleleté-
ben nagyon tisztán előadta a' szabad és a' községi tanitók 
közti különbségnek következményeit; megemlítette, a' 
többség' hozzájárulásával, hogy ha az utóbbiak, mint köz-
hivatalnokok , nevezetes jótéteményben részesülnek , 
ugyanezen állásuknál fogva szorosabb kötelezettségek alá 
is vannak vettetve, 's a' hatóság, mellytől állásukat nyer-
ték, őket cl is bocsáthatja, lia bizodalmát elvesztették. Ez 
nagyon egyszerű igazság, 's csak sajnálni lehet , hogy a' 
legjelesebb statusférfiak is e' részben felvilágosításra szo-
rultak. Azonban az illy magyarázatok a' gyűlés' számára 
sem feleslegesek, ellenében a' téveszmék- és hihetlen elő-
ítéleteknek, mellyeket az egyetem a' tanitók' helyzetét il-
letőleg annyi évek óta terjeszt, azért, hogy részint a' tani-
tás ' kizárólagos egyedáruságát az álladalom' nevében továb 
is gyakorolhassa, részint hogy a' tanitást a' külső felügye-
let és n y i l v á n o s ellenőrség alól elvonja A '34-d ik czikk, 
melly az első normál iskolákról szól, másnapra halasz-
tatott . 

Pesten tegnap azaz : mart. 4-kén, mint a' kegyelme-
sen engedményezett alkotmány' évnapján a' belvárosi ple-
bánia-templomban hálaadó isteni szolgálat tartatott, melly-
ben mélt. Fogarassy Mihály, vál. szkodári püspök mutatta 
be az ég' urának 's a' minden jó' adományozójának a' vér-
ontásnélküli engesztelő áldozatot. A' számosak cgybesereg-
lett sokaság között nem kis lelki épüléssel láttuk fényes 
tiszti kartól környezve b. Haynau ő excellentiaját, mint 
fölséges urunk' személyének képviselőjét. 

Dublinban van kétszáz jótékony intézet, mellyekhez 
a' dublini polgárok saját erszényeikből évenkint 220,000 
font sterlinggel járulnak. Egyedül 11 intézet kap segély-
pénzt a' kir. kincstárból, melly azonban együttvéve csak 
12,000 font sterlinget tesz évenkint. 

Egy angol katona panaszkodik a' hirlapokban, hogy 
a' kath. katonáknak ninc3 sem kápolnájok, sem tanodájok, 
sem tábori lelkészök ; azért erényök oltalmazatlan, 's nem 
csuda , ha elfajulnak. A' prot. katona' számára mindezekről 
gondoskodnak, noha ő sem jobb harezos, ő sem védelmezi 
királynéját nagyobb vitézség-és hűséggel, mint kath. k a t o -
natársai. 

Jóllehet a' hollandi protestantismus saját honában 
igen el van foglalva, azonban hő buzgalmánál fogva ha -
tályát még határain kivül is kiterjeszti. Egy amsterdami 
hirlap (Amsterdamsche-Courant) e' tekintetből olly ténye-
ket fedez föl előttünk, mellyeknek a' katholikusok' figyel-
mét föl kell ébreszteniök. E' hirlap' december 18-diki szá-
mában e' következő hirdetményt olvassuk : Annet u r , 
brüsseli tiszteletes, jövő kedden esteli 8 órakor a' ,Het va -
pen van Amsterdam' czimü teremben tudósitand bennün-
ket részletei-, elvei- és előhaladásáról az evangélikus tá r -
sulat- vagy keresztény missioi egyháznak, melly Belgaor-
szág' protestánssá tételén működik. Mindazok, kiket az 
Isten' országának gyarapodása érdekel, megjelenésre fölhi-
vatnak. Három nap u tán , ezen gyülekezet' részleteit adá 
ugyanazon hirlap. Mi azt szórul szóra ide iktatjuk : ,Bel-
földi hirek. Amsterdam, december 20-án. Annet Leonard 
ur, brüsseli tiszteletes, tegnapelőtt este e' városban, jelen-
tékeny hallgatóság' jelenlétében , melly fközött számos 
hölgyre is akadtunk, igéretét teljesitőleg, a' belgiumi evan-
gelicus társulat' működéseit közölte velünk. A' társulat' 
czélja egyházi szónoklatokat tar ta tn i , imaházakat nyitni 
azon szándékkal, hogy azok később templomokká épittes-
senek, evangeliku3 iskolákat a lapí tani , könyvek- és kis 
röpiratokat terjesztgetni, személyeket kiküldeni azon kü-
lönös meghagyással, hogy a' bibliát és a' szövetség-köny-
veket á ru l ják , 's könyvárusi uton kizárólag vallásos jelle-
mű munkákat terjesztgessenek. Húsznál több helyen, szo-
bák- vagy termekben szavalatok tartatnak. Ezen szavalato-
kat 25—250 személy látogatja. Ezen kivül Belgium 12 
evangélikus templomot számlál , mellyekben az isteni 
szolgálatot 11 — 1 2 tiszteletes végzi. Mi a' társulatot ve-
zető elveket illeti, azok a' belgiumi evangelika vallás' el-
veihez alkalmazvák, egyetértésben minden protestáns hi t -
vallásokéival együtt. (!) Az egyházi kormányt egy zsinat-
nak nevezhető testület viszi , és melly maga mellé ,Ker-
kraden'-nek nevezett tanácsokat választ. A' társulat semmi 
mellék czélból és feladatával ellenkező szempontból sem indul 
ki ; legyen, hogy némellyek által illyesmivel vádoltatik. A' 
társulat csak egyet kíván : az evangelium' terjedését. Mind-
eddig a' társulat leghűbb barátait, védnökeit és párthiveit 
az angol episcopalis és scot presbiterialis egyház' tagjai 
közt találta. Mindazáltal levelezésben van Angolhon' dissi-
denseivel, Némethon' lutlieranusai-és kálvinistáival, Ame-
rica' dissidens egyházával , és Németalföld' különböző pro-
testáns felekezeteivel. Annet ur a' közönséget a' társulat ' 
hatásának erélyes gyámolitására szólitván föl, tudósítását 
befejezte. 

A' némethoni kath. egylet' harmadik közgyűlésének 
bevégzésével, az abban folyt tanácskozmányok és hozott 
határozatok a' fejedelmeknek is megküldettek, 's az elő-
hely ezek' többjeitől, nevezetesen a' bajor és würtembergi 
királyoktól, hessen és szász-weimari nagy-, é3 szász-
coburg-gothai herczegtől már is igen-igen megtisztelő v á -
laszokat kapott. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomat ik L u k á c s - és társnál . 
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Á l l a p o t o k . 

Ha annyi zűrzavar u t á n , melly egyházunkat a' 
társadalommal együtt érte, széttekintünk a' katholikus 
világ' lá thatárán, lehetetlen észre nem vennünk, mi-
szerint a' salakjától megtisztított gyémántként , újra , 
fényesen tünteti elő sugarait a' katholicismus ; és hogy 
Montalembert' szavaival éljek : ,Akár mit tettünk lé-
gyen ellene, az egyház diadalmasan fogott kilépni min-
den kisérteteiből.' És igazat szólt. A' katholicismust 
az egész keresztény világban újra és pedig sokkal di-
csőségesebben , mint ezelőtt , mert u j , meg u j diadal-
m a k a t a r a t v a , szemléljükörökváltozhatlantana mellett 
koszorúit aratni. 

Az Isten' szavánál igazabb misem létezhetik ; 
az Isten' szava szent, csalhatatlan ! Pedig ő inondá 
egyházáról, hogy a' pokol' kapui erőt nem vesznek 
r a j t a ! Ha az Isten' szava nem szent , nem igaz : akkor 
nincs szentség, nincs igazság a' világon. Ez olly két-
ségkívüli mint 2 X 2 = 4 . Nincs tehát, 's nem létez-
hetik valami igazabb az ég a la t t , mint a z , miszerint 
az egyház, minden forradalom, minden lehető világi 
bonyodalom' daczára föl fog állani, és kel l , hogy fen-
álljon a' világ' végezetcig. 

Daczára ennek a' mult század' magasztalt (?) 
gyermekei , ,Conjuration des philosophes armés pour 
la vérité' , motto alatt, ezen igazságot megdönteni 
törekedtek. A.' francziák jobb kor után sóvárgá-
n a k , mellyet azonban csak a' ,forradalom' jelszó 
által vélték elérendőnek. Forradalom és csak for-
radalom volt a' közkívánat , mi azonban nem sike-
rülhetett ; mig végre az eszes, de istentelen szörnye-
teg , Vol ta i re , az okot a' katholicismusban keresé , és 
ugy véljük,fel is találta. ,Guerre au Fanatisme!' mon-
dák , 's a' religiót érték alatta. Voltaire' pestist lehelő 
iratai miatt Hérault rendőrtiszt' elébe idéztetvén, 
mondá neki a' jó ember : ,Was ihr auch schreiben 
mögt , ihr werdet es doch nicht dahin br ingen, das 

I. Félév. 

Christenthum zu zerstören!' Elbizakodással felelt 
Voltaire : ,So ? das werden wir sehen.' D 'Alam-
berthez irt levelében mondá : ,Sollte es fünf bis sechs 
Menschen von Verdienst , die mit einander im E i n -
verständnisse sind, nicht gelingen, das Christenthum 
zu zerstören, da zwölf schlechten Kerln gelungen ist 
es zu s t i f ten? ' Borzad az ember illyek' hallatára, és 
alig h ihet i , miszerint voltak légyen a' világnak illy 
szörnyetegei : de az egyház áll ! 

Ezeket előre bocsátva világosan lát juk Monta-
lembert' szavainak igazságát, midőn mondja : ,Az egy-
házra nézve a' forradalmak nem félelmetesek; hanem 
csupán a' társadalomra nézve. 'S épen azér t , mivel 
szereti a' társadalmat , harczol a' forradalmak ellen.' 
Harczol t ehá t , sőt gyakran vérzik is értetek az egy-
ház ti jámborok ! kik az Istentől adott hatalom alatt, 
az Isten' dicsőítésére,'s jóllétetek felé törtök. De igényli 
egyszersmind elismerésteket, hogy vele, 's mellette 
végig maradjatok a' küzdhomokon, ha győzelmet arat-
ni óhajtotok. Az egyház' véggyőzelme bizonyos. 

Mindazáltal nem kell a' küzdhomokot kétségbe-
esetten minden kis baj ' szemlélésén elhagyni o t t , hol 
a' győzelem bizonyos. Elszunyadhat Üdvezitőnk a' ha -
jón , szél keletkezhetik, a' habok csapkodhatnak ol-
dalain, 's a' benlévők rettegve Jézust ébresztgetik 
mondván : Mesterünk! szabadíts meg, különben elve-
szünk ! Jézus megdorgál benneteket : kicsinyhitűek, 
nem tudjátok, mit mondottam, hogy egyházotokon 
semmi erő sem győzedelmeskedik ? nem hisztek isteni 
szavamban ? Megparancsolja a' szeleknek, és a' hullá-
mok eltűnnek, és evez a' sajka biztosan a' jelen napig. 

Ilitiildözés a' lapis lydius , melly felfedezi való-
ságos becsét a' nemes és nemtelen éreznek ; az üldözés 
a' bonczkés, melly elvágja a' veszedelmes részeket az 
ép testtől; az üldözés azon kemencze, mellyben az 
arany próbáltatik. Nincs hát mit félnünk az üldözé-
sektől , minthogy épen ezekben növekszik becsünk, 
's kell a' keserűt Ízlelnünk, hogy az édeset jobban be-
csüljük. Változásnak vagyunk alávetve; nincs állandó 
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boldogság a' földön. .La tristesse et la joie viennent 
tour á tou r , qui s'est rejoui, sera affligé, et qui s'est 
affligé, sera rejoui' , mond Bossuet. 

Mig Schweiz' regényes tájain napról-napra a' 
még regényesebb igazságtalanságok szaporodnak ; mig 
a' kolostorok' javai elkoboztatnak, vagy reájok elvi-
selhetlen adó rovatik ; mig nagynevű buzgó főpászto-
ruk Marilley számüzötten földönfutóvá kiáltatik : addig 
keblünkben azon gondolat t ámad , miszerint lassú lé-
péssel halad az Isten' ha rag ja , 's későségét kemény-
ségével pótolja k i ; és itt látjuk lenni az idő t , midőn 
Europa közbékét eszközlendő, a'radicalismus e 'darázs-
fészkének véget vetend. Borura derű vá r ! Ideje lesz 
m á r , hogy a' schweizi katholikusokra szebb napok' 
sugára lövelljen ! 

Mig Olaszhon a' forradalmi lázból lassacskán ki-
ábrándulva, coinpromittált , liinárba akadt lerfiai a' 
szent atya' lábainál bocsánatért esdekelnek ; mig Yen-
tura atya bűnét bánva az egyházat u j munkával le-
pendi meg : addig a' ,societa cristiana' szabad-kőmi-
vesek féle modorban, titkos eskü által kereszténytelen 
czélokra szövetkezik ; annál veszedelmesebb : minél val-
lásosabb szin alatt társasul politikai czélok' fogana-
tosítására. Más oldalról pedig a' 2 2 , 0 0 0 előfizetővel 
biró szardiniai néplap sem épit. 

Spanyolhonban mig a' falusi papság szükséget 
szenved, sőt néha éhenhal a' kormány' lelkismeretes (?) 
fizetése mellett : addig a' fővárosiak szent Bazil szer-
zet 's Madrid' legszebb templomának sziliházzá alakí-
tásáról, a' nép' bosszontásai közt tanakodnak. De hisz-
szük nem is lesz benne Isten' áldása. 

Angolhon Irland' irányában az igazság' szóza-
tainak akarva , nein akarva kénytelen fejet hajtani; 
Duffy az ó-irlandi párt ' vezetője, O'Connell János ' u j 
irlandi párt jával egyesülni akar. Maga Angolhonban 
a' puseysmus győztesen halad előre, 's kecsegtető re-
ményre jogosítja az éber kísérőt. 

A' magyar missiók Oláh- 's Bolgárórszágból jó 
hírt hoznak ; és minthogy a' fényes porta Oláh- 's 
Bolgárországot nem ismer , hanem csak egy osztatlan 
osman bi rodalmat , a' kedvezés egész Törökországra 
kiterjesztendő. 

Dánok a' cultusminister nagyszerű (?) engedmé-
nyezése' következtében,zsidónőkkel is házasulandnak. 'S 
mig Oroszország Ausztriával párosultan űzi a' status 
's religio' veszedelmes embereit : addig a' svédek ü n -
nep-estélyeket t a r t anak , 's hatalmasan peroralgatnak 
a' kiköltözöttek' üdveért. 

Mig az ázsiai missiók Chinából; az afrikaiak 
Gondar tájékáról Habessiniában, nevezetesen az ottani 
koptok' áttéréséről kedvező hírekkel lepnek meg : a d -
dig Amerikából u j és u j püspökségek' keletkezte-, u j 
és u j egyházak' felszentelése- 's papnöveldék' alakul-
táról tudósítanak. 

Némethon , Belgium , Németalföld 's F ran-
cziaország' katholicismusa napról napra éled. Görre-
sek' halálát Buss- 's Döllingerek pótolják. Hirscherek 
nagylelkűen hibájukat bevallva, az egyház' Ítéletének 
magokat alávetik; Struve Gusztáv' pogány naptáraitól 
a' jobb érzésüek undorral elfordulnak ; ' s a' porosz ki -
rályról szóló jós la t , eredményéhez látszik közeledni. 
Dominer, parlamenti tag után Niopen van Sevenaer is 
föltüzesül a' katholikus ügy' pártolására ; Borret L im-
burg' követe pedig a' protestáns többség előtt bátor 
kimondani látnoki szellemben, hogy egy szebb jövő 
vár a' katholikusokra. Francziaország' nemzeti gyűlé-
sén Thiersek Montalembertnek nyúj t ják jobbjokat, 
's nyiltan szónokolnak a' katholicismusért : mig ennek 
ellenei, a' Proudhonok, az álladalomtól ,Voeux de 
peuple 'újságban közlött czikkeikért az előbbeninél szo-
rosabb zár alá vétetnek. 

Látjuk a'fölhozottakból, miszerint a' sok bonyoda-
lom, forradalom, anyagiság, atheismus, socialismus, com-
munismus, babeuíismus, quenissetismus, radicalismus' 
daczára, mellyek a' mult két év alatt mind rendre mu-
tatkoztak, daczára mondom mindezeknek, az egyház 
áll, 's a' statust maga mellett menti meg. Még ugyan 
mindennek vége nincs, 's nem is lesz, mig a 'v i lág fen-
áll, mivel mindig találkozandnak tudatlanok, ,qui di-
cent in corde suo, non est Deus' ; és lesznek, kikről 
szól : ,oportet , ut veniant scandala' ; mindazáltal az 
egyház' győzelme bizonyos; 's ha az egyházzal a' sta-
tus karöltve járand, csak magának teend jót, mert csak 
ugy maradhat fen az egyházzal a' világ' végezeteig. 

Ma is vannak, mint azelőtt, kik szeretnék a' bo-
nyodalmat, a' forradalmat ; ma is találkoznak,,quorum 
Deus venter est ; sokan ma is azt felelnék, mit Dide-
rot a' csendbiztos' bámulatára : ,Hát ön «#«>; ? Es ist 
wahr mein Herr! ' mond Diderot , ,ich bin ein Atheist, 
und ich mache mir eine Elire daraus' ! Vagy néni ha-
sonló gyalázatot hozott az emberi-nemre Proudhon, a' 
hüsbenülő legszélsőbb vörös republicanus : , Alles Den-
ken an einen Gott,ist niederträchtig, ist infam'! mon-
datával? És az utolsó őszkor elszavalt schweiczi pro-
letariusok' zsoltára, mellynek eleje igy hangzik: 

Weg mit dem Gott, dem blinden, dem tauben, 
Zu dem wir vergeblich gebetet im Glauben, 
Auf dem wir vergeblich gehofft, und geharrt ; 
Er hat uns betrogen, er hat uns genarrt. . . . 'stb. 

nem világos kigunyolása-e az Is tennek? IIa a' világ'lia-
sonló szörnyetegeire gondolok, 's látóin , miszerint e' 
szörnyeteg, ember : irtódzni látszom önmagamtól, hogy 
én is ember vagyok! Pedig sz. Bruno igy személye-
siti az istentagadó' szenvedéseit az örökkévalóságban : 
, 0 h ! adjatok még u j kinokat azokhoz, mellyeket már 
szenvedek ; bonczoltassatok az egész örökkévaló-
ságon át millió uj hóhérok á l ta l , csak Istenemtől ne 
fosszatok meg egészen, 's emésztő lángjaim rózsáknak 
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fognak tetszeni, az ördögök' fojtogatása nyájas ölelé-
seknek ; e ' bö r tönök ' j a jk i á l t á sa i bájoló zenéknek; e' 
szörnyű l a k , gyönyörű palotának ; csak e' borzasztó 
kintól szabadítsatok meg , mellyet most szenvedek ; 
csak Istenemet találjam fel ismét !' De elég erről, hisz 
első pillanatra l á t j uk , hogy atheus ország egy óráig 
sem állhat fen. 

Ennél sokkal veszedelmesebb ellenei korunk-
nak a' socialismus és communismus , mellyek' elő-
mozdítója a' proletariátus. Ezekkel küzd ma az 
egyház , hogy a' s ta tus t , mellyet kedvel , megmentse. 
Francziaország zavarodottan áll e' bajainak közepet-
t e , és jobbjai be lá t j ák , miszerint egyedül az egy-
ház' paizsa alatt vetkőzhetik ki bajaiból. (Lásd e' 
tárgyról bővebben a' Religio' ez évi 18-dik számát.) 
A' proletarius sereg"' jelszava a'boldogság, de azt csak 
a' communismus által véli elérendőnek. Már félretéve 
mindazon okokat , mellyeknél fogva világos, hogy a' 
communismus ellenkezik a' religio és polgárzat' min-
den boldogító eszközeivel ; már maga a' természeti 
ész is bevallja képtelenségét. Hát engedjünk, folyjon 
malmára v i z , lépjen életbe a' communismus ; elve 
szerint osztassanak el a' javak egyenlőleg u g y , hogy 
az egyik ne birjon többet a' másiknál ? Kérdem, hol 
vagyunk ? Ti proletariusok itt megállapodtok ? De mi-
csoda boldogságot vívtatok ki ? Semminőt ; mivel az 
Istennel nem vetet tetek, az Istennel aratni sem fog-
tok. A ' szorgalmatos okos többet szerez magának a' 
henyélő- 's tudat lannál; és igy ismét ott vagyunk,hol 
előbb, tudnillik a' birtok' aránytalanságában. Osztá-
lyoztassék 2-szor, 3-szor, és igy tovább, az osztásnak 
vége nincs ; a' mi pedig a' végtelenbe visz, az a' böl-
cselet' tanain képtelenség. 

Dupin a' franczia nemzeti gyűlés' elnöke mond-
j a : hogy a' communismus azon vészes t a n , melly jól 
elemezve az emberi-nem' baromi elbutitásaig vezet. 
É s jól mondá, mivel a' communismus' végeredménye 
a' babeufismus 's quenissetismus, Pláto' női theoriá-
jába vezet. 

Ezek ellen vértezetteknek kell lennünk napja-
inkban nekünk is Magyarhon' lakói ! mert lát juk, hogy 
e' mirigy Francziaországból Németországon által már 
honunkig harapódzott. Nem kell elbizakodnunk az 
egyház' bizonyos győzelmében, mert ezen győzelem 
talán polgárvér' ontásába kerülne; pedig az egyház 
szereti a' társadalmat, 's azért, mivel szereti, harczol 
mellet te; és mint legjelesebb bajnok a' polgárzat' 
méltánylását is joggal követeli. 

Föl tehát a' katholikus élet' szi lárdításával , a' 
zsinatok, katholikus egyletek's lelki gyakorlatok'élet-
beléptetésével ! Föl az imádság' sürgetésével ! Mind-
ezek' közlönye majd a 'ka th . sajtó leend, mellynek éb-
redésén csak lelki örömünket nyilvánithatjuk. Volt 
idő, midőn nem volt, és volt idő, midőn csak egy ka-

tholikus lapunk vol t ; most pedig négy katholikus lap 
épit, a' három ajkú katholikus épületen. A' bajt leg-
jobb azon csatornán visszavezetni, mellyen az közénk 
folyt. Ebben nem csekély része volt a' szépirodalom-
nak ; azért tiszt. Szabó Imre' indítványát, a' kath. nő-
világra vonatkozót , lelkünkből üdvezeljük, 's örül-
nénk , ha az indítványozó ur avatos tollából folyna, 
őt az Őrangyalból nagyon jól ismerjük. 

S p a n y i k T a m á s . 

Lelkipásztori g o n d o k . 

I I . 

Ötödik Károly császárról mondják, hogy utazása 
közben a' népek' jóllétét és miveltségét a' toronyóra' 
helyes járásáról, 's az iskola és városház' rendes voltá-
ról ítélte meg. Igy kis városunk valóban kellemetlen 
hatást tett volna magas kedélyére és Ítéletére; mert 
az egykor sz. László király építette templomunk' tor-
nya, óra nélkül, sok falusiaknál szegényebb ; holott 
nagy ideje, hogy a' helybeli birtokosság a' vártérnek 
évenkinti jövedelmét óraállitásra ajánlván, e' czélra 
szép tömeggel j á ru l t ; melly azonban az elég ügyes 
haszonbérlő által legutóbb Kossuthbankókban fizettet-
vén le, talán örökre elveszett. De ez úttal ez nem tár -
gya gondomnak ; ámbár milly káros hatású legyen az 
órával járó pontosság' hiánya szent szolgálatinkra 
mind a' nép, mind az egyház' szolgáinak részéről, csak 
az nem t u d j a , a' ki nagy városon kívül soha sem 
lakott. 

Ezúttal más nyomja keblemet, ezerszer érdeke-
sebb. Elhagyatott iskolánk, a' 150 , nagyrészt könyv-
telen és ruhátlan gyermek' ezen télen nyáron alkalmatlan 
tanyája, az, mellyben egy minden tekintetben szűken 
elállott tanitó , ki egyszersmind organista, törekszik 
megoldani a' nevelés' magasztos és nagyszerű felada-
tát. Milly iskola illetné meg e 'várost , melly több mint 
negyven helységnek középpontja, mutatja az, hogy a' 
helybeli közbirtokosság itt már régen egy közép, végre 
pedig realtanodát tervezet t ; melly czélra regaléjának 
nagy részét buzgóan odaajánlván, rendes kezelés mel-
lett a'tőkét már tizenegyezer pengő forinton felül neveié. 
De mi tör tén t? Midőn utóbbi években a' status a' 
nevelés' ügyét tulajdonának fogná, azon szép ok mi-
att, mert mindenütt a' status fogna iskolát építeni , és 
azt el látni , ugyanazon hajdan buzgó és ajándékozni 
gazdag birtokosság az úrbéri vesztesség által megká-
rosulváu, később a' közadó által szokatlanul nyomat-
ván, de a' vallási buzgalomban is sokat fogyatkozván, 
a' tőkének további növesztését megszüntetni, 's a' be-
jövő kamatot maga közt elosztatni rendelé. A' tőke 
ugyan még fel nem osztatott ; de ha az egyházi vagy 
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tanodai főigazgatóság vagy felsőbb hatalom által e' 
szent ügy meg nem védetik, vagy az egykori jótévő-
ket, kik Eszterházy herczegtől kezdve mind katholi-
kusok, valami apostoli vagy királyi szó kitűzött dicső 
tervök' végrehajtására nein segiti, nem kötelezi, ugy 
örökre elszált e' vidéknek legkedvesebb reménye, el, 
lehetősége egy iskolának, melly kellően rendezve for-
rása lenne e' kerületben az erkölcsiségnek, és min-
dennemű jóllétnek. E' tárgyban a' hajdani cultusmi-
nister szóval már nyilatkozott, de intézkedni rövid 
élete nem engedte. Hasonlóul van Dögében egy félte-
lek , Papon egynéhány köblös föld kath. iskolára 
ajánlva, mellyek azonban mind az adományozó köz-
birtokosok által, az illető lelkész' minden befolyását 
kirekesztve, kezelvék. 

Már most ha mindezeket végig gondolom, nem 
nyomhatja nem sebző fájdalom szivemet, midőn látnom 
kell az elhagyatottságot, az erkölcsi vesztességet, a' 
szembeszökő és botrányos aránytalanságot, mellyel a' 
mostani k.-várdai triviális, tehát még csak nem is 
normális iskola, a' nép' számához, tehetségéhez , a' 
népnevelés' magasztos eszméjéhez, főleg pedig a' ka-
tholicismus' szent czéljához áll. Egy lelkipásztornak 
szavai olly gyengék ; bármilly megfeszített buzgalma 
a' hitközönyösek' szivjéghidegségét, magára hagyatva, 
tettre nem melegítheti fel. A' tagok' szép tervezetei, 
a' kormány' intézkedései tehát csak sebzik lelkemet, 
mert a' lefolyt évek' emléke vigasztaló reményt nyúj-
tani képtelen. Volt hosszas béke, és bőség pénzben 
és hatalomban, később had és nyomor, és lett ismét 
csend. És újra telvék a' lapok szép nevelési elméle-
tekkel : de néma az élet, a' jobbak' törekvéseinek ál-
dott sikerét nem mutathatja föl. Így mult el az alig 
megszületett vasárnapi iskola, miután pártfogás' hiá-
nya miatt a' lelkipásztor' buzgalma és kitartása meg-
fogyatkozott. Valóban, ha meggondolom, mint lehe-
tett Szent-Mihályon, hol egy fillér tőke sem létezett, 
a' helyen, hol iskola hiánya miatt, örök tudatlanságra 
kárhoztatott gyermekcsoport tétlen , vagy ludlegelte-
tésben vesztegelt, rövid egy pár év alatt egy buzgó 
grófné' jótékonyságával és egyházmegyei segély által 
iskolát teremteni, elalélok ; mert itt hasonló jóte-
vő, ki velem küzdelmeimben kezet fogna, nem talál-
kozik. Pedig e' vidék, melly Ungvártól Tisza ál-
tal elválasztatik, e' vidék' kilencz ezeret felülmúló 
kath. népe nevelés után sovárog. E' kisded város' fek-
vése nem olly mostoha , közelében minden anyagok 
olly könnyen megszerezhetők, 's a' tőke, mellyből egy 
real- vagy másodrendű tanoda felállitható, készen van. 
Népe többnyire urakból és mesteremberekből ál l , a' 
csak itt helyben lévő íi- és nőgyermekek' száma, ér-
tem az iskolába járhatókat, kétszázon felül van, 's ja-
vitás a' nevelés' ügyében még sem eszközölhető. Oh 
ez isszonyu ! Mert hol minden forrás hiányzik, ott ön-

keblébe zárva fájdalmait a' bus lelkész, kesereg, de 
nem panaszkodik. De itt hallgatni vétek. Tehát szól-
tam. Bizodalmas és alázatos kérelemmel járultam fő-
káptalani helyettesünkhöz, és benne vetett reményem 
szinte felderit, mert jótékonyságát már Szabolcsban 
az egyház' dicsőségére tett áldozatjai hirdetik. Ő nem 
vetendi meg itt is elmondott panaszomat. 0 tudja, a' 
mit egy sz. atya mond : ,Si Deus est causa illius, quod 
quaeris, contentus érit, quomodocunque eveniat.' T e -
hát szólni akartam itt is , hogy szavaim e' honban 
hangozzanak. Azért ti hatalmasok, kik sziveteken 
hordozzátok a' nevelés' szent ügyét, iskolai és egyházi 
főnökök, esdeklésimet némán ne mellőzzétek. Bölcse-
ségtek és pártfogástok életet adhat ott, hol egy nem-
zedék' lelki halála közéig. Tegyetek. Es ezrek' áldása 
követendi jótéteményteket, ha gyenge, de bus hangom 
szivetekig eljutott. Györgyényi J., k.-v. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
A' pesti egyetem' akadémiai tanácsához teljhatalmú 

cs. polgári biztos ur utján a' vallás és közoktatási minister 
gr. Thun Leo urnák következő leirata érkezett, melly által 
az egyetemnek viszonyzatai a' ministeriumhoz és az aka-
démiai hatóságok' ügyvitelei szabályoztatnak. „Hogy a' 
pesti egyetem határozott átalakitásaig az ottani akadémiai 
hatóságok' ügyvitele az oktatási és tanulási szabadság' elvei 
szerint szabályoztassék, a' következők rendeltetnek : 1. Az 
egyetem minden tanügyekben közvetlen az oktatási minis-
terium alatt á l l , a' tisztán igazgatási ügyekben pedig köz-
vetve ez — közvetlen a'teljhatalmú cs. polgári biztos alatt, 
ki azonfelül fel van hatalmazva, tanügyekben is, lia veszély 
elhárítandó, rendelkezéseket tenni, mellyekről a' ministe-
riumot haladéktalanul tudósitandja. 2. Az akadémiai ha-
tóságoknak a' ministeriummali levelezései és viszont a' 
teljh. cs. polg. biztos utján történendnek. 3. A' jelenleg 
működő ideiglenes akadémiai tanács, valamint a' működő 
igazgatók vagy azok' helyettesei müköreikben megmarad-
nak, mig a' kormány által más személyekkel ki nem pótol-
tatnak , vagy viselt hivatalaikat az egyetem' reformja foly-
tán elvesztik. 4. Minden egyes kar'jelenleg működő tanárai 
a' tanári ülést képezik. Ezen gyűlések' mindegyike a' kar-
dékánok 's helyettes tanárokkal együtt rendesen és rendkí-
vüli alkalmakkor az illető igazgató vagy helyettese' elnök-
lete alatt tartatik meg. A' rendes és helyettes tanárok kö-
telesek ezen üléseken megjelenni. Más kar-ülések egy ideig 
nem tartatnak. 5. Mindegyike ezen üléseknek tanosztálya' 
összes ügyeit vezeti, mennyiben a' fenálló rendszabályok 
vagy szokás szerint nem az akadémiai tanács elé tartoz-
nak; szótöbbség szerint tanácskozik és határoz. A' helyet-
tes tanároknak azonban csak tanácskozási 's nem liatáro-
zási szavazatuk van. Minden tag tehet indítványt. 6. Az 
igazgató köteles a' tanári ülés' határozatának életbelépte-
tését felfüggeszteni, ha azt hiszi, hogy annak kiviteleért 
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az egyetem' érdeke és czéljára nézve felelősséget nem vál-
lalhat. Illy esetben az ügyet haladéktalan az akadémiai 
tanács elé terjesztendi. 7. Minden ülésről jegyzőkönyv vi-
tetik , melly a' tárgyalt ügyeket, a' határozatokat 's azon 
magán véleményeket, mellyeket egyes tagok fölvétetni 
kérnek, magában foglalandja. Az ülés' tudősitásai, tudako-
zódásai, javaslatai, kérvényei és egyebek, mennyiben tár-
gyalási ügyeket képeznek, a' jegyzőkönyvbe iktatandők; 
azonban elkülönzötten az előjáró hatóságoknak felterjesz-
tendők. A' tanévek' jegyzőkönyvei folyó számmal ellátan-
dók, és az összes jelenlévők által aláirandók. 8. A' tanári 
ülés' beadványai a' teljh. cs. k. biztoshoz, vagy a' minis-
teriumhoz az akadémiai tanács utján terjesztetnek fel, 
melly azt bevezető tudósítással vagy egyszerűn láttamozva 
tovább küldeni tartozik. Az egyes ülések' jegyzőkönyvei 
ugyanazon uton, és pedig haladéktalan a' ministeriumhoz 
felküldendők, honnan megtekintetés után visszakerülnek. 
9. Az akadémiai tanács elnöke által rendes vagy rendkí-
vüli ülésekre hivattatik össze ; tanácskozik és határoz, 
jegyzőkönyveket visz,'s megtekintés végett a' ministerium-
hoz felküldi, ugy mint a' tanári ülések. Miután ekként a' 
tanároknak az egyetem' ügyeire nagy befolyás engedtetik ; 
elvárom, hogy azt az intézet' igaz javára használandják. 
Ők ahhoz tartandják magukat, hogy az egyetem' feladata 
a' valódi tudomány 's általa az ifjúság' jellemének képe-
zése. Ók tehát gondoskodni fognak, hogy minden tudo-
mány olly tökéletesen képviseltessék, mint azt fejlésének 
jelen állása követeli; — ők megfontolandják, miszerint 
olly tanárok, kik az idő követeléseinek e' tekintetben meg-
felelni képtelenek, — az egyetem' hatáskörét annak szé-
gyenére és az ifjúság' kárára lankasztják. ük továbbá 
megfontolandják, hogy az egyetem a' napi politikától hi-
vatásánál fogva teljesen távol tartandó, és hogy a' legna-
gyobb büntetésre méltó cselekedetek közé tartozik, ha fér-
fiak , kik hivatva vannak, az ifjúságot szellemileg képezni, 
őket vagy egyenesen bün által romlásra vezetik, vagy 
legalább politikai izgatás által képezésük' idejében és ez-
által magában a' kiképeztetésben megcsalják. Csak a' 
mennyiben ezen rendeletek szerint cselekvendnek , fognak 
az ország' java, az egyetem és saját becsületök' érdekében 
sikeresen hatni, 's e' részben legerélyesebb gyámolitásomra 
számolhatnak ; minden ellenkező törekvésnek kérlelhetlen 
szigorral ellentállandok. Az akadémiai tanács, az igazga-
tók, az egyes tanárok, ehhez alkalmazandják magukat, 's 
minden cselekvények- 's elmulasztásaikért felelősek. Pest, 
mart. 2-án 1850. G e r i n g e r . (Magy. Hirl.) 

Pest, mart. 4. Nm. B. Geringer véleményt kérvén az 
ideigl. egyetemi tanácstól a' m. kir. egyetemnek mostani 
helye' változtatásáról, az ideiglenes igazgató körlevél által 
szólita fel minden kar t , hogy e' következő három kérdés 
fölött nyilatkozzék, úgymint: 1. Valljon az egyetemnek 
Pestről Budára leendő 's tervezetbe vett átvitele a' tek. 
kar' részéről üdves, vagy talán káros lenne-e ? és mellyek 
volnának az előnyök, és milly káros hatás jöhetne ezen 
intézkedés által létre ? 2. Ha az átvitel felsőbb helybenha-
gyást csakugyan nyerne , és valójában elrendeltetnék : 
melly mód lenne a' tek. kar' számára legczélszerübben, 
könnyebben és olcsóbban annak kivitelénél alkalmazandó ? 
3. Az áttétel' esetében mellyek lennének a' t. kar' igényei, 
nézetei és kivánatai, mellyek érdekeinek leginkább meg-
felelendnek ? A' karok részint egyéni átgondolás, részint 
többszörös testületi tárgyalás után ollyan eredményre ju-
tottak, miszerint a' hittaui és orvosi közmegegyezéssel 
Pesten maradni kívánnak, a' bölcsészeti 10 szóval 8 ellen 

hasonlag Pest mellett nyilatkozók, végre a' jogtani két 
egyenlő részre oszlott, egyik rész Budára, a' másik rész 
Pestre szavazván. Az irott, és okokkal többnyire kimeri-
tőleg támogatott vélemények az egyetemi tanácsnak be-
adatván, ez mindannyit febr. 28-diki üléséből rövid kisérő 
levéllel fölterjeszté a' nélkül, hogy maga részéről külön 
nyilatkozott volna. A' liittani kar következőleg válaszolt : 
„Inclyte Magistratus Academice ! Literas Ejusdem ddto 
5. februarii a. c., quibus infraseripta facultas ad dandam 
de translatione universitatis opinionem votuinque suum 
candide promendum provocata fui t , ipsa diligentissima 
attentione expendit. Quemadmodum autem quaslibet ex-
celsi regiminis intentiones, in bonum commune directas, 
omni obsequio prosequi suarum partium esse agnoscit : 
ita nunc quoque obsequenter deciarat, se Budae pari cum 
officii zelo, prout hactenus, vocationi suae responsuram 
esse, si demissae suae reílexiones, quae super grandi hoc 
molimine occurrunt, altiori loco minus pondérantes fuerint 
inventae. Theologica nempe facultas diuturnam profectus 
literarii retardationem videtur sibi in eum casum praevi-
dere, quo ob universitatis translationem bibliotecae, musea, 
variaque instituta fuerint omnino confusa; nam experien-
tia docuit, haec vix intra annos in ordinem redigi, usuique 
congruo adaptari. De magnis apparatus literarii et uten-
silium detrimentis, quae talem mutationem comitari soient, 
nemo est qui ambigat. Non diffitetur porro facultas haec, 
minores, ab amplioris commercii et rerum publicarum cen-
tris remotas urbes tam literis quam moribus studiosae ju -
ventutis ceteris paribus magis conducere : attamen eidem 
in propatulo est, strepitus et pericula pestiensia per bu-
densis domicilii distantiam non admodum propulsari. Ac-
cedit, Budam nec professoribus, nec juvenibus aequalia 
offerre commoda, ac Pestinum. Illi nitorem urbis, frequen-
tiam bibliopoliorum, praesentiam musei nationalis, ex par-
te 'etiam copiam praxis desiderabunt ; istis deerunt aeque 
larga vitae sustentandae media, quae sibi privata informa-
tione et laboribus subsidiariis penes opulentiores aut offi-
cia gerentes parare consveverunt ; utrique demum incom-
moda montis, praesertim lubrica liyeme, exundationes, ha-
rumque tristes sequelas inviti tolerabunt. Magna dein ju -
ventutis pars, extra praesidium budense hospitari coacta, 
in suburbiis disprrgetur, imo oblectamentorum gratia 
Pestinum incessanter divertet; quae omnia impedient, quo-
minus vel vigilantior superinspectio desiderato coronetur 
successu. Horum malorum consideratio jam semel effecit, 
ut augustissimi imperantes locum universitatis Pestini op-
portunerem esse judicarent quam Budae , nec dubium, 
quin ex specula quoque astronomica et typographia maius 
rei tum literariae tum pecuniariae emolumentum prove-
nisset, si Pestini exstitissent. Sed et illud facile continget, 
ut si universitas Budam reapse migraverit, vota omnium 
academicorum, aliorumque regnicolarum pestiensem sedem 
denuo instantius répétant, et serius ocyus aequitatem ex-
celsi regiminis ad eius restitutionem inclinent. Tune vero 
enormes translationis expensae, quas nec ab aerario pu-
blico, nec a civibus budensibus, ex ipsa hac translatione 
pecuniae proventum sperantibus, minime autem ex fundo 
academico licet exspcctare, iterato incassum reciderent, 
omniaque damna in duplum augerentur; cummaxime au-
tem praefectorum et custodum diligentia in coordinandis 
suis institutis ob continuam sedis instabilitatem enervare-
tur. Quod vero facultatem theologicam in specie adtinet : 
haec Seminario cleri junioris ita adliacret., ut in huius de-
fectu studentes sperare vix possit. In Seminarii vero nego-
tio Ordinem episcoporum Ilungariae, et praecipue princi-
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pem regni primatem de jure audiendum censemus. Nostra 
opinione, jus possessionis, quod centrale Seminarium in 
aedes suas habet, per translationem facile redderetur pre-
carium, quo deinde instituti existentia nutaret. In ipsa bu-
densi urbe multa, eaque luculenta exempla docent, quo-
modo religiosa aedificia sensim ab original! sua destina-
t i o n ad aliam fuerint translata ; quapropter tranquillam 
sedis , licet angustioris, possessionem incertis temporum 
vicibus longe ducimus praeferendam, praecipue cum prae-
sens Seminarium ad fines educationis ecclesiasticae rite sit 
conformatum, eiusque commoda, puta : ecclesiae liberri-
mus usus, facilis ad eandem intra tecta instituti commea-
tus, borti contigui beneficium, aedium venustas et firmitas 
etc , salva interna, quali opus est, coordinatione, nonnisi 
difficulter, magnoque aeris pondéré per aliud aequivalens 
possint compensari. Est vero et alia gravis rat io, quae 
praesentem sedem facultatis theologicae retineri urget. 
Omnes boni iam pridera dolent, quod Pestini instituta re-
ligionis tam numero quam viribus post alia civilis culturae 
ornamenta longo remanent intervallo, ut nec messi spiri-
tuali pauci, qui praesto sunt, operarii sufficiant, nec multi-
plicia mala moralia valeant satis avertere. Haec autem 
damna increscere oportebit, si subsidium spirituálé, quod 
facultatis theologicae Presbyteri et Seminarii Superiores 
variis ccclesiis impendunt, per translationem universitatis 
subtractum fuerit. Nos certe exoptare nunquam cessabi-
mus, ut plus quam 70 Catholicorum millia florentis metro-
polis , quae unico fors exemplo nec residentia episcopi, 
nec sede capituli gaudet, imposterum autem praelatis quo-
que , qui antea hic functi sunt , carebit, quo ampliorem 
spirituális aedificationis occasionein nanciscantur. Hue vero 
junioris etiam cleri ministerium in cultu divino solenniter ce-
lebrando oppido multum confert, nec minus ecclesiae uni-
versitatis decor et sacer usus efficit. Pcrhorrescimus Incly-
te Magistratus Academice ! vel solam illius possibilitatis 
cogitationem, ut insigne hoc avitae pietatis monumentum 
desolationi fiat obnoxium, si a praesenti usu et cura ab-
strahatur ; immo ardentissime desiderainus, ut quo oeyus 
pristinum reeipiat splendorem, et nos ipsi ad cultum divi-
num in eo digne celebrandum nostram symbolam conferre 
possimus. Religionis ergo Studium facultati theologicae 
persvadet, ut sedem suam Pestini potius esse cupiat, quam 
Budae ; idemque etiam illud verendum esse monet, ne 
translata regia universitate complures juvenas catholici 
universitati protestantium, quam Pestini erigere intendunt, 
nomen inscribant, acatholici autem ad privatam instruc-
tionem a familiis quoque catholicis adhibeantur, sieque 
indifferentismi religiosi contagio magis propagetur. Haec 
sunt quae ad 1-am Inclyti Magistratus Academici quaestio-
nem ex pectore unanimes promsimus. Ad 2-am et 3-am 
opinione nostra tunc possemus adaequate respondere, si 
nova , scholis theologicis et Seminario destinata localia 
iam nosceremus. In genere tarnen demisse observamus, ad 
primas nostras necessitates referri : liberum ecclesiae 
usum, auditoria sat ampla, conclave sessionibus servan-
dis et domicilium famuli ; Seminarium porro ab omni 
compossessione vel forensi turbatione immune, pro clero 
hortum, aedificia lucida, sicca, beneque conservata, biblio-
thecam et sacellum privatum, supellectilem scopo confor-
mem et decentem. Iiis ex officio relatis etc. Datum e Ses-
sione nostra 19. februarü 1850. celebrata." 

Politikai Szemle. 
Pesten f. h. 9-én C s á s z á r Ferencz mint tulajdonos 

,Pesti Napló' czim alatt politikai hírlapot inditand meg. A' 
lap' felelős szerkesztője, a' ,Budapesti Hiradó'-ból már is-
meretes S z e n v e y József leend, 's világosan kitűzött 
iránya : ,bizalmat költeni nemzetünkben uj institutióink 
iránt, 's viszont bizalmat nemzetünk iránt azon magas ál-
lású férfiakban, kik sorsunkat intézik.' Ezen illy világosan 
és határozottan, minden tétovázás nélkül bevallott irány 
jellemet tanusit, és a' szerkesztőnek becsületére válik. 

A'franczia nemzeti gyűlés az oktatási törvényjavaslat' 
másodszori megvitatását bevégezte, az egészet (természe-
tesen a' rajta tett módosításokkal) 436 szóval 205-nek el-
lenében fogadván el. A'harmadszori olvasás Montalembert' 
indítványára mart. 4-ére lön kitűzve. 

A' bajorhoni alsó kamarában a' sajtótörvény' meghá-
nyatása élénk vitákra adott alkalmat. A' baloldal a' tör-
vényt fölötte szigorúnak talál ta , 's azért nevezetes változ-
tatást sürgetett majdnem minden törvényezikkben. Némelly 
hevesebb szónokok sértő személyeskedésekkel illették az 
ellenpártot, 's a' sajtószabadságot örökre eltemetettnek 
kiáltották k i , ha a' törvény lényegében meg nem módosit-
tatik. A' jobboldal erélylyel, és okokkal czáfolgatta a' túl-
zók' fölcsigázott követeléseit, szigorúan róván meg a' ba-
jorhoni szabadsajtó' kinövéseit , úgymint : melly még 
S c h w a r z kanonok és L a t o u r ' gyilkosait is megélje-
nezte, 's mindent, mi szent, sárba vonni merészkedett. A' 
czikkek egyenkinti meghányatásánál megmutatták, miként 
Francziaország és Angolhon' sajtótörvényei sokkal szigo-
rúbbak a' német törvényeknél, 's ugyanazért a' franczia é3 
angol sajtó sokkal illedelmesebb a' németnél. A' törvény 
végre 83 szóval 51 ellenében elfogadtatott. 

A' bajorhoni felsőház, az alsóházban határozott zsidó-
e m a n c i p a t i ó t , méltányolván a' városok és falvak' ti-
zennyolczszázra rugó óvásiratait, félrevetette, miután az 
emancipatio mellett csak négy vagy öt kérelemnyilatko-
zat nyújtatott be. Az emancipatio' kérdése Bajorhonra néz-
ve, ha tán nem is örökre, de bizonyosan igen hosszú időre 
leszoríttatott, miután a' felsőház egyik tagjának abbeli 
indítványát is , miszerint az emancipatio' kérdése lényege-
sen módosított alakban vétetnék újra föl, 29 szóval 2 elle-
nében félrevetette. 

Ausztriának az erfurti országgyűlés elleni óvása már 
némelly lapokban olvasható. Ausztria ezen óvásjegyzetben 
fölemlíti, miként az 1815. német-szövetség' alkotmánya 
lényegében még mindig fönáll j 's miként a' szövetség' min-
den egyes tagjának joga van elvárni, miszerint e' szövet-
ség' alkotmánya beleegyezése nélkül ne másittassék. Es 
Poroszhon mégis a' német-államokat egy különös szövet-
ségre hívja föl. Ausztria e' szövetséget eleve el nem ismer-
heti , mert kötelességében áll felügyelni és meglatolni, 
valljon ezen alakítandó szövetség képes leend-e terveit és 
nézeteit akkép életbe léptetni, hogy a' még mindig fönálló 
1815-diki német-szövetség' egyéb tagjainak jogait ne csor-
bítsa. És Ausztria határozatában mindinkább megerősít-
tetett , miután látná, miszerint még egyéb államok is vo-
nakodnak a' szövetséghez járulni , és miután észrevenné, 
miszerint a' szövetség olly alakot vesz fö l , és olly mun-
kásságot fejt ki, melly méltán aggodalmakat gerjeszt mind-
azokban, kiknek Némethon'java szivükön fekszik. Ausz-
tria, bizodalmasan figyelmezteté a' porosz cabinetet mind-
ezen aggodalmakra ; és emez mégis folytatja a' kezdetteket. 
Pedig iliyenek által az alig lecsillapított ingerültség újra 
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fölélend, 's Némethonnak egysége és tán békéje is veszé-
lyeztetik. Nemes őszinteséggel intézi Ausztria a' porosz 
cabinethez a' kérdést, valljon volt-e Poroszhonnak a ' többi 
német államok' ellenében joga illy lépést tenni, mielőtt 
minden egyes államok' beleegyezését kinyerte volna ? Ha 
tehát Poroszhon csakugyan szándékában megmaradván, a' 
gyűlést összehivná és megnyitná, Ausztria kénytelen leend 
ellene óvást tenni, és érvényességét eleve megtagadni; 's 
ezen ellenmondás még határozottabb alakot venne föl, ha 
Poroszhon az általa tervezett , N é m e t o r s z á g ' - o t a' régi 
németszövetség' helyébe akarná emelni. IIa pedig a' meg-
nyitott gyűlés Némethon' békéjét és rendét megzavarná, 
kénytelenitve leend Ausztria minden hatalmában álló esz-
közökkel a' fölmerülő veszélyek ellen küzdeni. 

Romában az idei carneval üressége által lön neveze-
tes. A' hatóság mindent megtett, hogy ezen népünnep 
fényesen megtartassék. Azonban a' vörös párt' gonosz ár-
mányainak sikerült a' népet borzasztó fenyegetődzések ál-
tal visszarettenteni. A' boltok csukva voltak, és az ablako-
kon hiányzottak a' szokott diszesitések. E' párt nem elé-
gedett meg ezen demonstratiókkal ; kevés napokkal később 
estveli szürkületkor tiz franczia katona, köztük több tiszt, 
orgyilkoltatott meg. Mire a' franczia tábornok erélyes na-
piparancsot adott ki, mellynek értelmében, mindenki, kinél 
kés, gyilok vagy egyéb fegyver találtatik, azonnal főbe 
lövettetik. 

Schweizban az emigratio a'hatalmasságok'ujabbi vise-
lete által élénk mozgába jött. Minden nemzetek' politikai 
menekültei, kik a' Schweizban uralkodó forrongásnak fő-
anyagot szolgáltatnak, érzik, hogy a' jelen pillanat eldön-
tő. Terveikről ezer meg ezer hirek szállonganak ; lázadá-
sokról beszélnek, mellyek legközelebb Franczia-, Né-
met- és Olaszországban lennének kitörendők. Annyi bizo-
nyos, hogy Lausanne és Genf között szüntelen ide 's tova 
futkároznak, hogy Paris- és Londonnal rendes levelezések 
folynak, hogy a' titkos társulatok állandóul működnek, 's 
hogy több ügynökeik titkosan, ismeretlen rendeltetési he-
lyökre u taz tak .— M a z z i n i , kinek tartózkodási helyét 
a' szövetségi tanács csak tettetésből nem tudja, (ki te-
hát nem űzetett ki Sehweizból, a' mint ez pár hét 
előtt bizonyosnak állíttatott ;) jelenleg Genfben van, ho-
vá S p i n i is érkezett, a' romai triumvirátus' néhai köz-
titoknoka. Ok gyakori összejöveteleket tartanak R i c c i -
a r d i , M o n t é e h i 's más jelentékeny menekültekkel. 
Egyszersmind a' propaganda is kettőzteti tevékenységét. 
A' lázító iratok ezer meg ezer példányokban jönnek ki napon-
kint Lausanneben B o n a m i c i nyomdár' sajtója alól. Töb-
bi socialisticus szülemények között 10,000 példány nyo-
matott Sue Jenő Mystères du peuple regényéből ; mellyből 
Brockhaus Lipcsében, az ,Allgemeine Zeitung'-hoz csatolt 
litterarisch-artistisches Beiblatt-ban rendesen, minden va-
sárnap egy fejezet' forditmányát közli ! Hir szerint az , Al-
liance des peuples' is fog ismét megjelenni. Galeev, e' hír-
lap' alapitója, f ü g g e t l e n d e m o k r a t a - n y o m d á t 
akar kizárólag a'propaganda' szolgálatára Genfben állítani. 
A' lausannei , U n i o n e d i t r i c e ' nem elégít már ki. A' 
német forradalmi iratok többnyire Kohler zürichi nyom-
dász' sajtója alól kerülnek ki. Becker, az emigratio' főnö-
kcinek legtevékenyebbje, vezérli e' különleges propagandát ; 
ő u j nyomdát vett Moratban. Az izgatás' eszközeiből nem 
felejtik ki a' demagogok a' banketteket- Februar' 18-án 
illy bankett F o u x v i v e s községében tartatott , hogy, 
mint a 'falragasz mondá, a ' g e n f i d e m o k r a t i a ' d i a -
d a l m a a' v á r m ü v e k ' l e r o m b o l á s a á l t a l ünne-
peltessék. Nyíltabb 's igazabb kifejezést nein lehetett volna 

használni ; hiszen a' demokraták mindig csak rombolás által 
győznek ! 

A' ,Courier des États Unis' jan. 23-ról ,Apró titkok 
Uj-Yorkból' czimü czikkében közléseket hoz, mellyek mu-
tat ják, hogy a' köztársasági tisztaság, feddhetlenség és 
szigorú erény' észképe az egyesült álladalmakban sem 
egyéb fájdalom! mint eszmény. E' közlések Mastell u r , a' 
rendőrség' főnökének, jelentéséből inerittettek, mellyben 
igy szól : Szólanom kell a' mindig szaporodó hajléktalan, 
renyhe , a' bün' karjaiba rohanó gyermekekről, kik utczá-
inkon, vendéglőinkben , a' rakhelyeken hemzsegnek, kik 
tudatlanság- és rendetlenségben serdülnek fel , 's a' nyo-
mornak , szégyennek és bűntettnek, valamint bizonyos 
büntetésnek is mennek elébe. Számuk majdnem hihetlen, 's 
azok, kik e' viszonyok' személyes visgálatára nem adhat-
ják magukat, nem is sejthetik, mennyire haladtak már 
ezen, a' gyermekségből alig kilépett teremtmények a' 
bün , rendetlenség és meggyalázás' pályáján. Minden év 
szaporítja borzasztó módon a' becstelenség' ezen ujonczait, 
kik mint egy megromlott és dögleletes forrás, a'legaljasabb 
modorú fajtalanság' házainak, a' büntető intézeteknek, '3 
az állami börtönnek folytonosan tápot nyújtanak. Egyedül 
11 rendőri kerületből került ki 2955 gyermek' borzasztó 
száma, kik illy erkölcstelen életre hagyatvák ; ezek közöl 
kétharmada 8—46 éves leány. 'S e' rendkívüli szám is 
sokkal alantabbnak látszik lenni Mastell urnák a' valóság-
nál. A' ,leendő gonosztevők és kéjnők' e' tömegét öt osz-
tályra sorozza a' jelentés : 1. Kik a' rak- 's más helyeken 
csavarognak, hol áruk tartatnak. Iparuk abban áll, ládák-
ból , göngyöletekből mindent, mi elvihető, kihúzni ; mi 
daczára e' tolvajlások' tetsző jelentéktelenségének , napon-
kint nagy mennyiségű ezukor-, kávé-, szörp- 's más effélék-
ből áll. Ügyességök és vakmerőségük olly nagy, hogy még 
a' jegyzékvivő szemei előtt is kevés perez alatt mintegy 
20 font kávét zsebeik- vagy kötényeikbe csúsztatnak; nem 
ritkán 50 —100 fonttal könnyítik meg a' ezukorhordókat. 
A' visgálatok szerint 770 illyen fajú tolvaj került hurokra. 
2. A' kis leányok, kik az utczákon söpörnek. Mintegy 
százan vannak, 's az elvetemedésnek még aljasabb fo-
kán állnak az előbbieknél. A' közkönyörület által ne-
kik nyújtott pénz koránsem jótékonyság reájok nézve, 
hanem inkább forrása azon időelőtti fajtalanság' tüne-
ményeinek, mellyekhez egykorú íigyermekekre szüksé-
gük van. 3. Ezen osztály szinte kis leányokból áll, 
kik ellentétben az előbbiekkel, szép alakúak és ruhá-
zatnak, 's illedelmes viseletet színlelnek. Dió, gyümölcs, 
virágok' eladásának ürügye alatt , tolakodnak a' boltok-, 
irodák-, raktárokba , hol néhány schillingért a' legfajtala-
nabb visszaélésre engedik át magukat. Ezen méltatlan szí-
vesség' jövedelme, melly naponkint 2—3 dollárra rug , es-
te a' szülőknek adatik át, kik, noha tudják, miként keres-
tetett e ' pénz , nem pirulnak azt elfogadni, sokszor hogy 
ez által saját mételyeiknek áldozhassanak, s nem szégye-
neinek megengedni, hogy leányaik más nap újra kezdjék 
iparüzésöket. Mintegy 380 leány él illy aljasitó életet. 4. 
A' pogyászliordók, kik a' hajók' megérkezésekor előre to-
lakodnak, azon ürügy alatt , hogy szolgálataikat ajánlhas-
sák az utazóknak. Ok nagyobbak, elszántabbak , a' go-
noszban gyakorlottabbak minden más osztályoknál ; a' leg-
vakmerőbb tolvajlásokat követik cl, és szükség' esetében 
erőszakos betöréstől sem borzadnak vissza. Számuk mint-
egy 120, 's egészlen kóborló életet viselnek. 5. Ezen osz-
tály a' legszámosabb , 's 16—1700 egyént foglal magá-
ban. Szülőik 's lakaik vannak ugyan, minda'mellett ezen 
magukra hagyatott gyermekek többnyire az utczákon töl-
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tik életöket restül és rendetlenül. Ők hetekig nem mennek 
hajlékaikba, nappal az utczák' szegletein gyűlnek össze, éj-
jel pedig szabad ég alatt a' vásártéreken 's más helyeken. 
I t t szokják meg a' tunyaságot és korhelységet egész éle-
tökre. — Függetlenül ezen szomorú elősorolástól 2383 
gyermeket számlál Mastell u r , kik nem járnak tanodába. 
Ezek is a' pazarlás és bűn' kiegészítő forrása. Ezért a' 
rendőri főnök erélyes intézkedéseket kiván, mellyek ezen 
elveszett lényeket a' közoktatás- és munkához ismét visz-
szavezessék. Szerinte mi sem követel nagyobb sürgetéssel 
hatékonyabb eszközt, 's valőban semmiféle seb sem ösz-
tönöz nagyobb gondosságra, mint a z , melly gyuladással 
fenyegetvén, az egyesült álladalmak első városa' i f júságá-
nak életforrásait megmérgezi. 

Dupont bibornok febr. 7-én 3 napi szerencsés hajózás 
után Toulonből Romába megérkezett. Kíséretében találkozik 
helyettnöke és Micard ur, kit a' franczia kormány titokno-
kul adott oldala mellé. Ugyanazon este Porticibe sietett 
ő szentségéhez a' bibornok, kivel mintegy négy óra hosz-
szant értekezett. (3 a' pápának Napoleon Lajos elnöktől, 's 
a' bibornok álladalmi altitkárnak a' franczia külügyi mi-
nistertől leveleket hozott, ama' szerződéssel együtt , mely-
lyet a' pápai nuncius és Rothschild a' kölcsön' ügyében 
aláirt, 's melly most a' pápának jóváhagyás végett aláter-
jesztetett. A' kölcsön ugyan 50 millióról szől, de valósággal 
csak 36 milliót fog készpénzben szolgáltatni. A' megalapí-
tott kikötésekről ezeket tudjuk : A' Rothschild-ház azonnal 
15 milliót fizet a ' fo lyamot 75-tel számítván; három hó-
nap múlva ismét 17 milliót fizet; a' többi pedig a' borsén 
adatik el. E' 32 millióért a' Rothschildház azonnal 3 száz-
tóli tőzsdijt kap. A' kölcsön' egyedüli biztositéka a' pápa' 
aláírásában ál l , az egyházi javak' hitelzálogáról szó sin-
csen a' szerződésben. De a' három száztóli tőzsdij' azon-
nali kifizetése iránti záradék ellenállásra akadt , mivel a' 
bibornok altitkár vonakodott e' tőzsdijt a' 17 millió be-
szolgáltatása előtt kifizetni. Abban egyeztek meg tehát, 
hogy a' pápa helybenhagyja ugyan a' szerződést, de hogy 
a' nuncius kinyilatkoztassa, miként a' 17 millióért járandó 
tőzsdij a' tőke' letétele előtt nem fog kifizettetni, ha az 
egész kölcsönügy meg is akadna. Rothschild több kedve-
zést is kötött ki Romában tartózkodó hitsorsosai' irányá-
ban a' kölcsön' feltételeiül, u. m : a' Ghettón kivül lakha-
tást, a' zsidók' megtérítésére fordíttatni szokott adónak el-
engedését, 's azután az útlevelek' kiadásánál divatozó ter-
hes külsőségek' eltávolítását. Ezen pontok nem fogadtat-
tak e l , mint a' szerződés' feltételei, megígértetett azonban, 
hogy a' zsidók' helyzete javíttatni fog, 's ezzel Rothschild 
meg is elégedett. Még ma küldetik Semaphore gőzhajóval 
Francziaországba a' kölcsön' jóváhagyása, 's ha mint re-
méljük, Rothschild a' 17 millióért járandó tőzsdij' azonnali 
levonásáról lemond, akkor az ügyet bevégzettnek lehet te-
kinteni. Az elnök és külügyi minister' levelei , valamint 
Dupont bibornok' szóbeli nyilatkozatai kielégitő hangula-
túak. Francziaország teljesen bizik a' pápában, 's független 
önviseletet enged neki az egyházi ál lamban, 's kivált Ro-
ma városában találkozó bevételi hadsereg' irányában. 
Egyedül a' pápa' kijelentett kívánatára maradjanak ott e' 
csapatok , mellyek mielőbbi hazatértét Francziaország 
óhajtja. IIa azok' kevesbitését óhajtanák Romában, ez is 
fogna azonnal teljesíttetni. Ha a' pápa Romába akar visz-
szatérni, mi egyedül tőle fiigg, akkor az ott állomásozó 
francziák parancsa alatti őrsereget képeznének mind-
addig, miglen ő oltalmára elégséges véderőt alakithat-

na. A' pápának 's ministerének ebbeli eltökélése felől ha-
tározott nyilatkozatot vár Francziaország. Dupont bibor-
nok képes vot IX. Pius ' bizalmát megnyerni ; ő mindenütt 
azt jelenti ki, hogy nem jött a' pápát elutazásra késztetni, 
hanem csak őt kisérni. Önkénytesekből toborzandó 2000 
főnyi hadsereggel is kinálta meg a' pápát, ha ezt kivánná. 
Hogy Francziaország határozott nyilatkozatot óhajt, ter-
mészetes, mivel a' szállítmányi hadsereg' számára megsza-
vazott hitelösszletek nem sokára végökre j á rnak , 's u jabb 
hitel' kieszközlésére szükséges lennne a' nemzetgyűlésnek 
mondani, hogy a' pápa a' franczia hadsereg' egy részének 
ottmaradását még kivánja. 'S valóban illyen nyilatkozat 
holnap fog elküldetni Portiéiból. Mielőtt Párisból válasz 
érkeznék, melly előreláthatólag beleegyező leend, termé-
szetes, hogy a' pápa' elutazása el fog halasztatni. 

Kegyes adományok ' jegyzéke. 

Székesfejérvárról egy áldozó-pap a' jeruzsálemi mis-
siók' számára 4 frtot 37 krt ; a' gallicziai kárvallottaknak 
4 frtot 37 krt ; a' szepesieknek 4 frtot 37 krt ; a' duna-
vizár által károsultaknak 4 frtot 39 krt ; ugyanonnét a' 
duna-vizár által károsultaknak S u m m e r Borbala 3 
frtot ; Korády Anna 1 frtot p. p. 

A 'Haynau-a lapra : A' főt isz t , pécsi káptalan 1 0 0 ; 
Haas Mihály prépost 5 ; Martinkovics József plébános 2 ; 
Gyurisics István káplán 1 ; Gadó József káplán 1 ; Katona 
Imre káplán 1 ; Verner Károly káplán 1 ; Schwarcz Illés 
kar-káplán 3 ; Grósz József aligazgató 1 ; Dobszay Antal 
karkáplán 1 ; Jónás József cz. kan. 10 ; Schneider Gáspár 
tanár 5 ; Sághy Lipót alesperes és baáni pl. 5 ; Kovácsics 
György dályoki pl. 5 ; Rakarics István izsépi pl. 2 ; I 'etro-
vics István darázsi pl. 2 0 ; Spann József battinai pl. 2 ; 
Kiss Ferencz vörösmarthi pl. 1 ; Róka Istv. kápl. 1 ; Kre-
besz József alesp. villányi pl. 5 fr tot ; Scliulcz Bálint kápl. 
21 k r t ; Hauk Lőrincz tanitó 20 krt; Moreau Mátyás má-
roki pl. 1 frtot; Gruber György kápl. 1 fr tot ; Fingernagel 
Miklós tanitó 10 k r t ; Szokoly Lukács lucsi pl. 20 f r to t ; 
Turányi Flórián szerz. atya 1 frtot; Tényi Mihál tanitó 
20 krt; Fürster Jakab tanitó 10 k r t ; Bedekovics György 
laskafalvi pl. 2 fr tot ; Trischler János tanitó 1 frtot; Ilock 
Ádám tanitó 20 krt; Varga József bellyei pl. 3 frtot ; Horvát 
György tanitó 20 krt ; Arvay Sándor pl. 2 frtot ; Ranolder 
Károly pleb. 5 frtot; Mandt Dómján szerzetes atya 1 fr tot ; 
Markovics János tanitó 20 krt ; siklósi szerzetes atyák 

5 frtot ; Rupp György 20 krt ; Mária-Gyüdi szerzetes 
atyák 4 frtot; Egy névtelen 1 fr tot ; Gruber György cz. 
kanonok 3 frtot ; Csór Mihál mágocsi pl. 3 frtot ; Schmidt 
József vaszari pl. 2 f r to t ; Kapoly Ferencz mocsoládi pl. 
helynök 2 f r to t ; Galasszay Józsefbozsokipl . 10 f r to t ; Ul -
szesz Ferd. laki pl. 5 frtot; Finta Ggyörgy alesperes 5 frtot ; 
Markovics Ján. némethi pl. 5 frtot ; Stupp Mátyás alesperesi 
helynök 5 frtot ; Horváth Ádám alesperes 5 frtot ; Szíjártó 
Fer. pl. 40 krt ; Hőbe Karol hertelendi pl. 5 frtot ; Gráger 
Gábor mohácsi pl. 5; Pécsváradi egyház kerület 33; Mendl 
István bikali pl. 2 ; Szent-lőrinczi egyli. kerület 1 2 ; Sán-
dor János pl. 5; Szalay Antal saásdi pl. 5; Schwerer Fer-
dinand sz.-györgyi pl. 3; Cserta Ferencz 1 ; Zsivics Káról 
sz.-széki jegyző 2 ; Troli Ferencz püsp. titoknok (valameny-
nyen a'pécsi megyéből) 5 frtot; összesen 344fr to t41kr t p.p.*) 

*) Megjegyzük itt : mikép a' pécsi megyéből már tetemes összeg 
a' megyei tisztviselőknek is felküldés végett átadatott. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomat ik L u k á c s - és társnál . 
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TARTALOM : Lelkipásztori gondok. III. — IX. Pius és a' romai lázadás. (Folyt.) — Egyházi tudósitáso' . — Vegyesek. 

L e l k i p á s z t o r i g o n d o k . 
III . 

Midőn legelőször pillantani meg a' felírást, melly 
a' k.-várdai templom' falán olvasható : tiszteletteltel-
tem el e' szép régiség i rán t ; 's visszaemlékezve azon 
holdog századokra, mellyeket e' templom á té l t , mely-
lyekben a' föld' nagyjai az Isten' házát gazdagítani 
buzgólkodtak, azt hivém : hogy e' templom szerfelett 
gazdag lehet. De most midőn számadásait visgálom, 
elbámulok, 's alig foghatom meg, mikép lehetséges az, 
hogy e ' t e m p l o m , mellynek története első építőjétől, 
sz. László királytól kezdve, annyi hatalomban, kincs-
és dicsőségben gazdag jótévőket felmutat , kik közül 
számtalanon e' szent boltozatok alatt nyugszanak, j e -
lenleg mint egy árva, föntartási tőke nélkül, elhagyat-
tottan áll. Ez valóban meg nem magyarázható, hanem 
ha azon egy okból, mert ama' buzgó jó tévők, kik azt 
hajdan kincseikkel halmozák , és századokon át fen-
tarták, utódaikban is méltó követőket reméllve, e' ke-
gyeletlen korra nem számítottak. De ők tévedtek. 
Földi javaik örökösei az Isten' házának szeretetét 
nem öröklötték, életképök anyáik' erényeit vissza nem 
tükrözi. Nem. E ' k o r , melly nekünk j u to t t , nem a' 
fentartásé ; ennek romboló szellemétől még a' dicsőül-
tek' emléke sem érdemelhetett kíméletet. Beváltom 
szavamat. 

E ' templomban az egykori jámbor és jótévő hi-
vek' lelkeért mondandó misékre sok szép alapítványok 
vannak , nagyobbrészt csak rámában, de nem életben, 
mellyeket az utódok meghiúsítani törekszenek ; 's a' 
mi a' legkínosabb, az, hogy a' lelkész a' vonakodókat 
szent kötelességök' teljesítésére, az alapítványok' len-
tartására, magára hagyatva nem is kötelezheti. Ugyan-
is az alapítók már szintúgy, mint az eredeti kötelezet-
tek régen az Urban nyugszanak, a' teher harmadikra, 
negyedikre átszármazott, de a' kötelezvény soha sen-
kire át nem Íratott; a' lelkipásztor tehát azon zavarba 

I. Félév. 

j ön , hogy első tagadás' esetére azt sem képes megmu-
tatni, mellyik kötelezvény illeti ezt vagy amazt , an-
nál kevesbbé, hogy milly osztály vagy leszármazás 
szerint legyen köteles valaki f izetni , ki arról tud-
ni sem akar. Ez tény. Igaz itt áll a' legelső véd-
eszköz : az egyházi látogatási jegyzőkönyv, 's amott 
távol a' másik, a' megyei hivatal. Ez mind igaz, az-
ért legyen szabad nyilván szólani. Ha az emiitett 
jegyzőkönyvbe, melly Szabolcsban 2 2 éves, betekint 
a'lelkész,ugy jár , min tha valaki szülöttföldjére, mely-
lyet gyermekkorában elhagyott, vén korában visszatér; 
minden átváltozott, idegen és szokatlan lévén, véreire 
sem ismer ; ugy tévedez önmaga körül , földjei meg-
változtak, jövedelme más, egy betű sem egyez a' szo-
kással. Tehát a' másik mentsvárba siet. Igen , de az 
évtizedek alatt szőtt bonyodalmakat megoldani ennek 
sem kis feladat, 's nem oka, ha az óhajtott siker főleg 
a' világi hatóság' közreinunkálásának hiányában a' 
legjobb szándék mellett is sokszor elmarad. 'S ki len-
ne botor egyedül a' megyei hivatalt vádolni a' lelki-
pásztor' mulasztásaiért, hogy a' midőn szólni kellett 
vala, ő évekig hallgatott ? Nem, itt az élet maga mu-
tat ja ki az utat, és az ítéletet. 

IIa valahol, ugy bizonyára Szabolcsban az egy-
házi látogatásnak már tovább nem tűrhető szüksége 
mutatkozik, egy emberkornak majd fele tünt le , hogy 
Szabolcs főpásztorát kebelébe látni hasztalan óhajtja. 
Azóta arányosítás és úrbéri szabályozás által minden 
megváltozott , és lett keserves sorsa egynémelly pa-
rochiának, hol az elkészülő vagy betegeskedő lelkész 
keveset gondolt, vagy jogait védeni gyenge volt. Az 
urbérileg felszabadított jobbágy a' papbér' megtaga-
dását is kiváltságai közé számítja, hasonlóul bár meg-
fordítva azon uri osztályhoz, melly midőn a' közte-
herviselés' minden nemeibe bevonatott , az egy pap-
nemfizetés' kiváltságát tartotta fen. Ez á l l , a' déz-
ma' vesztességet nem is emlitve, az egyház' szol-
gáira nézve is, kiknek földjök, fizetésök sok helyt 
vagy megtagadtatott agy megcsonkíttatott. Es vall-
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juk meg ezek iránt bizony nem volt mindenütt kellő 
figyelem. Vagy miért van például az , hogy a' lelkész1 

változásakor vagy halálakor pontos lelettár készíttetik, 
és a' kántor' változáskor soha sem ? Valljon nem 
némi oka-e ez annak, hogy időjártával, főkép a' sűrűn 
következő változások' esetében, megcsonkul a' külső 
illetmény, elvesznek a' könyvek, és más fundus in-
structusok? Igen, Szabolcsnak az egyházi visgálatra 
szerfelett szüksége van. Hisz a' mondott bajoknak ez 
törvényes orvosa. Azért mondja a' trienti sz. zsinat : 
,Ut quae renovatione indigent aut restauratione, re-
ficiantur' ; és másutt : ,Cetera prout locus, tempus et 
occasio feret, ex visitantium prudentia ad fidelium 
fructum constituere.' Igazán elbámul az ember, ha 
olvassa a' trid. zsinat (Sess. 24 . de Ref. Cap. 3. és 
másutt) eziránt kimondott szigorú rendeleteit. De fi-
gyeljünk. Az óhajtott orvoslás a' szokott mód szerint 
megint nem eszközölhető. Mert a' kitűzött egy két 
nap a' távol lakó érdeklettek' összegyűjtésére, kik 
lia fizetni vonakodnak, kötelezettségeket bevallani bi-
zonyosan nem sietnek, számos kötelezvény' nieguji-
tására, vagy évtizedes bonyodalmaknak kiegyenlíté-
sére , tisztán elégtelen. Tehát erre előmunkálat kell, 
még pedig akkor , midőn az egyházi látogatás meg-
határozva sincs. Különben csak majd a' jegyzőkönyv-
be tétetik. hogy ez vagy amaz végrehajtandó, 's 
elmúlván a' visgálat, kevés kivétellel a' régi ba-
jokkal találkozunk. Ezt az élet mutatván, nein mu-
lasztottam el alapítványaink' mivoltát egyházi kor-
mányunknak a' legterjedelmesebben előterjeszteni ; ' s 
hogy itt szavamat emeltem, czélom főleg lelkipász-
tortársaim ébresztése volt , hogy fülökbe súgjam a' 
fac similiter-t, mert többeket ismerek, kik velem ha-
sonló gondtól hányatvák, 's hallgatnak, midőn szólni 
kellene. 

Megemlitsem-e egy főpap' megjelenésének erköl-
csi hatását e' vidéken, hol elmondhatnék, miután a' 
népnek nagyobb része bérmálatlan, mint az ephesus-
beliek sz. Pálnak, hogy mit sem tudnak a' Szentlé-
lekről. Oh! ezt mondani sem kell. Egy,ha nem nagy 
fényben i s , de annál nagyobb buzgóságban megjelenő 
főpásztor felette sok j ó t , mindent tehetne. Látására 
felolvadna jéghidegsége azoknak i s , kik a' lelkipász-
tor' gondjait nevelik. Hisz ez a'papság' teljessége. Ugy 
tudom én , hogy .quidquid necessarium ad regimen, 
firmitatem, coliunen, propagationem ecclesiae, id 
Episcoporum munus et officium est.' Meddig kell tehát 
még felkiáltani szent Ágostonnal : ,Quamdiu eras, eras ? !' 

Még egyet nem mellőzhetek el. Ki nem tudja, 
mennyit károsodtak a' forradalmi váltók' eltörlése ál-
tal templomaink és alapitványaink. Nem jó lenne-e 
alázatos kérelemmel ő felségéhez járulni, hogy apos-
toli kegyessége bár csak részben is mentesitse azokat ; 
vagy legalább engedje kegyelmesen, hogy sokban 

szükséget szenvedő szentegyházaink, az 1810-ben be-
adott egyházi kincsnek a' tárhitelalapitványnál lévő 
való árához jussanak, hogy igy megdicsőittessék az 
Isten' temploma általa, 's ő az ál tal , ki által orszá-
golnak a' királyok. 

G y ö r g y é n y i J., k.-v. p. 

I X . P i u s é s a' r o m a i l á z a d á s . 

(Folyt.) 

Mamiani' utódja a' belügyi ministerségben forlii 
gróf F a b r i lön ; ministertársai mindannyian a' mér-
sékelt párthoz tartoztak. Fabri ministeriumában a' 
külügyek ismét egyházi kezekbe adattak, S o g l i a 
bibornok neveztetvén statustitkárrá. Hogy G a l l e t t i n 
kiadhassanak, a' rendőri ministerséget megszüntették, 
vagy is a' belügyi ministeriumhoz csatolták. De Fabri, 
agg kora miatt, a' ininisteriumnak olly nehéz időkbeni 
vitelére magát alkalmatlannak tartván, miután egy 
hónapnál valamivel tovább hivataloskodott volna, visz-
szalépett; helyét R o s s i Peregrin gróf, Lajos-Fülöp-
nek egykori követe a' szent-széknél, foglalta el. Rossi 
a'törvényhozás' minden ágában jártas, e'mellett ügyes 
diplomata, 's valódi alkotmányos elvektől lelkesült 
férfiú volt. Pius őt már az alkotmány' kihirdetésekor 
szemelte ki ininisterelnökül, 's M a m i a n i ' lelépése 
után arra őt föl is szólította; azonban ki tudja mi ok-
ból, mindeddig vonakodott R o s s i a' pápa' ebbeli a-
jánlatát elfogadni. Milly szerencse leendett reá nézve, 
lia soha sem fogadta volna el! 

Még nem mult vala el kineveztetése óta két hó-
nap, midőn nov. 15-én azon pillanatban, mellyben a' 
cancellaria' palotájába indult, újra megnyitandó a 'ka -
marákat, 's kijelelendő a' politikai pályát, mellyen ha-
ladni szándékozott, a' palota' lépcsőin azon gyászos 
véget érte , mellyet az egész világ tud, és minden jók' 
közszerencsétlenség gyanánt sirattak. Többiben a'köz-
liiedelem azt tartja, miszerint azon pártnak bújtatásá-
ra gyilkoltatott meg, melly Rossi ministeriumában 
tervei' kivitelének gátját látta. 

Bármilly rögtöni volt is e' szomorú esemény, 
nem történt még is előjelek nélkül. Már nov. 11-ike 
előtt néhány nappal a' duló párt' főorganuma, a' ,Con-
temporaneo' egy czikket közölt Sterbinitől, mellyben 
eléggé érthetőleg jósoltatott meg a'gyászos sors, melly 
Rossit nem sokára érte. Ugyanazt tette , még pedig 
érthetőbben, a' hasonszellemü, gúnyos ,11. D. Pirlone' 
czimü hirlap is. Mondatik, hogy azon időtájban Tos-
canából Romába egy levél érkezett volna, mellyben 
egy duló által lakmározás közben (inter scyphos) fo-
gadott azon határozatról volt szó, hogy Rossit legkö-
zelebbi alkalommal mulhatlanul meg fogyja gyilkolni; 
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's Rossinak , ugy látszik, volt erről tudomása, mint-
hogy a' ,Gazetta di Roma' nov. 13-diki számában egy 
czikk jelent meg, mellynek hihetőleg azt kellett vala 
megmutatnia, mennyire veti ő meg az efféle fenyege-
téseket , 's azokon tul emelkedik ; és mellyben a' fön-
emlitett ,inter scyphos' féle kifejezés is előfordul. Egy 
sötét éj' leple alatt , tivornyázás' alkalmával készült 
el a' terv, melly szerint, és határoztatott meg a' nap, 
mellyen a' még sötétebb bűntettnek elkövettetnie kel-
lett. A' jelen volt 3 6 egyén három szakaszra oszta-
tott föl ; ezek mindegyikéből egy , tehát összesen há-
rom egyén választatott ki sorshúzás ál tal , kik külön 
megesküdtek, hogy Rossit meg fogják gyilkolni; azu-
tán (milly gondosság!) egy szakértő sebészhez vezet-
tetvén, itt egy holttesten nekik a' nyakér mutattatott 
meg , a' végből, hogy biztosan eltalálhassák a' tájt, 
mellyen a' tőrdöfés mulhatlanul halált okozzon. Maga 
a' pápa meghallván a' szándéklott bűntett' hirét, óva-
kodásra intette a' grófot. Több felől intéztettek azon 
napokban hozzá hasonló jószándoku figyelmeztetések ; 
's még nov. 15-én, egy órával előbb, hogysem a' pa-
lotába indult , jutott kezéhez egy levél, melly kérve 
intette ő t , ne menne a' kamarákba, mert életét ve-
szélybe ejti. Azonban Rossi, talán mert nem hitte, 
hogy a' jelenkorban Romában illy rut tett elkövettet-
hessék , vagy mert a' Romába rendelt karabinierikben 
's egyéb e' végből tett intézkedéseiben bizott, minde-
zen figyelmeztetések' ellenére elment a' kamarákba; 
mint hajdan Julius Caesar, ki a' tanácsgyülésbei út-
jában átnyújtott, 's az egész összeesküvés' tervét föl-
fedező iratot át sem olvasta, 's figyelembe sem vette, 
' s igy bátorsága és idegen gazság' áldozata lön. 

A' karabinieriknek meg volt hagyva, hogy kellő 
számmal álruhában, a' cancellaria' belső udvarán fog-
laljanak helyet, akadályozandók a' gonosz tettet ; azon-
ban közülök egy sem jelent meg az emiitett helyen ; 
's azon számosak közül, kik a' vidéken tanyáztak, egy 
sem sietett Romába, megbosszulni az elkövetett or-
gyilkosságot. Ez Calderari, a' karabinierik' ezredesé-
nek müve volt, ki a' lázadókkal egy kövön fujt. Az 
orgyilkos megmenekült, 's mai napig is é l , valahol ; 
hacsak, mint mondják, nehogy általa fölfedeztessék, 
nyomorú életének az nem vetett végett , ki őt ama' 
gaz czélra kiválasztá. 

A' nemzetőrség' Savione féle zászlóalja, melly 
a' palota' udvarában tanyázott , 's a' kamarák' meg-
nyitásánál szolgálattételre volt kirendelve, látta a' 
gaztettet, és nem mozdult. A' követkamara' tagjai, 
kik a' gyűlést megnyitandó Iíossira várakoztak , a' 
gyilkosság' hirét, mellyet nekik a' caninói berezeg fé-
lig örvendező hangon jelentett , megtudták : 's mégis, 
mintha mi sem történt volna, a' gyűlést megkezdették. 
Ilihetlennek látszik, de tény, hogy a' romai követka-
mara nov. 15-ike reggelén nyugodtan kezdte meg vi-

tatkozásait , azon napon, mellyen a' ministerelnöknek 
orozva kiontott vére , a' teremnek, mellyben tanács-
koztak , küszöbén piroslott ! Valljon nem fogja-e a ' jelen 
és utókor az efféle viseletet könnyen bünbeni résztve-
vősnek Ítélni ! ? Miután Caesar meggyilkoltatott, a' se-
natorok mind odahagyták a' tanácsteremet ! 

Rossi' meggyilkoltatása nem áll ugyan, fájdalom, 
egyedül a' legújabb kor' történetében, mi a' módot 
illeti; de eredményre nézve csupán a' legutolsó forra-
dalom' korában tiinik föl itt-ott némileg hasonló 
gyászos esemény. Midőn B e r r y berezeg Frankhon-
ban orgyilkos-kéz által megöletett, a' kárhozatos tett 
fölött nagyot 's kicsinyt átalános borzalom fogott el, 
és L o u v e l a' tettes, azonnal elfogatván, bűnéért 
halállal lakolt. A' Rossiéhoz hasonló vol t , a' körül-
ményekre nézve, P e r c e v a l angol minister' halála 
i s , ki maj. 11-én 1 8 1 2 - b e n , midőn az alsóházba 
menne, bizonyos B e 11 i n g h a m nevü orgyilkos által, 
agyonlövetett; de milly igen különböző volt eredmé-
nyére nézve ! Ott a' ház' tagjai azonnal előjöttek, 's a' 
haldoklót karjaikon vitték az egyik mellékterembe. A' 
gyilkost elfogták, 's halállal büntették. Mind a' két 
ház félbeszakasztotta üléseit, 's a' herczeghez követ-
séget küldött , a' történtek fölötti rosszalását előtte 
ünnepélyesen kijelentendő. Másnap a' meggyilkolt' 
özvegye- 's árváinak egyhangúlag tetemes élelmi se-
gélydij szavaztatott. London több napon át gyászolt. 

Rossinak gyászos sorsa után már senki sem ké-
telkedhetett többé, miszerint a' duló párt ' kezében 
van a' hatalom, 's merényeit mi sem képes ezentúl 
gátolni. A' város a' hirt rémüléssel fogadta, 's félel-
mében hallgatott; azonban voltak emberek, kik féle-
lemből, a' büntettbeni részvétből vagy eszelősségből 
örvendettek, vagy legalább örömet mutattak. Romá-
ban a' rémuralom már ugyan juliusban (1848.) mu-
tatkozott X i n e r e s áldozópap' meggyilkoltatásában ; 
de legfőbb fokát csak nov. 15-én érte e l ; szót emelni 
ellene senkinek bátorsága nem volt , félvén mindenki, 
nehogy a' legközelebbi pillanatban valakinek tőre által 
agyonölessék ; 's ekkép a' szólásszabadság elnyoma-
tott. A' legborzasztóbb az vala : hogy egy, minden 
emberi érzésből kivetkezettnek mondható gyülevész 
népcsoport, több karabinieri és finanezőr, Rossi' meg-
gyilkoltatását diadalként ünnepelte, égő fáklyákkal 
járva be a' várost, és féktelen ujongások közt gaz da-
lokat hangoztatva Rossi' gyilkosának magasztalására, 
kegyetlenkedő embertelenségében annyira menvén, hogy 
ugyanazt tette azon palota ablakai alatt i s , mellyben 
a' megöltnek gyászos özvegye 's gyermekei a' férj 's 
atya' halálát kesergék. (V.ö. Rel. és Nev. 1849 . I. 
2 3 — 2 4 . 1.) Az utókor olvasandja majd ezen iszo-
nyatosságokat, és olvasandja, hogy azok Romában a' 
haladás, a' rend és a' népek' boldogságának nevében 
követtettek el! 

27* 
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És mit mondjunk azon gaz merényről , melly 
másnap ( 1 1 0 v . 1 6 - á n ) az előbbi nap' siralmas esemé-
nyei által mintegy előkészitve, maga a' pápa' személye 
ellen a' Quirinálban elkövettetett ? ! A' dulók' fárad-
hatlan törekvései megterinették a' kivánt gyümölcsöt. 
Mamiani' elvei a' pápa világi uralmáról számtalanok 
által karoltattak fö l , és látni lehetett, mikép arra 
tö rnek , hogy a' pápát a' világi kormányról letegyék, 
's neki csak az egyházi hatalmat és méltóságot hagy-
j ák meg. De lássuk a' dolog' egyszerű menetét : min-
dennemű fegyveres csapatok' tisztei, a' nemzetőrségiek 
köziil legtöbben, délutáni 3 órakor a' nekik gyülhelyül 
kijelelt Piazza del Popolo-n összejöttek, 's innét a' 
Quirinál előtti térre vonultak , melly a' lázadók és 
kiváncsiak' nagy seregével már telve vala, várva a' 
népclubb' küldöttségét, melly azalatt a' pápához ment, 
nekie némelly követeléseket parancsolólag előterjesz-
tendő. 

Még e' küldöttség vissza nem érkezett , és igy 
még íftielőtt tudták volna, milly eredménynyel jár t 
légyen, már is megrohanta néhány nyugtalan és za-
jongó a' palota' főkapuját , melly félig elzárva a' 
schweiziak által őriztetett, és betörte a z t ; majd a' 
négy szökőkút' részén lévő, egészen elzárt és senkitől 
sem őrzött kaput gyújtották meg. Az ablakokra kö-
vekkel dobáltak. A' nagy jogtudóst és statustanácsost, 
P a l m a praelatust , a' palota' egyik ablakánál , egy 
átelleni toronyba fölmászott vadász megismerte, és 
azonnal agyonlőtte. A' pápa' lakása melletti szobába 
is irányoztattak puskalövések. Ezeket látván a' palota' 
belsejében fölállított schweieziak, néhány a' népre 
irányzott puskalövéssel viszonozták a' lázongó tömeg' 
e' merényeit. Minden a' pápa' terrorizáltat'ására czél-
zot t , valamint e' végre szegeztetett a' főkapunak egy 
ágyu . melly elsüttetni fogott , ha a' pápa vona-
kodnék az elébe terjesztett kivánatokba beleegyezni. 
A' kivánatok pedig e' következők valának : 1-ször : 
M a m i a n i , G a 1 e 11 i , S t e r b i n i és mások, kiket 
a' nép kiván, neveztessenek ministerekül. 2-szor : 
Mamianinak junius '5-diki programmja ujittassék meg. 
3-szor : Ausztriának háború izentessék. 4-szer : A' 
pápa irja alá az alkotmányozó gyűlést, 's az olaszszö-
vetséget illető végzést. Ezen elhatározó pillanatban 
minden katholikus és nemkatholikus udvarok' képvi-
selői a' Quirinálban, 's a' pápa' személye körül valá-
nak , és kimondák, hogy kormányaik a' pápa ellen 
elkövetett ezen gaz merényt büntetlenül hagyni soha 
sem fogják. M a r t i n e z d e l a R 0 s a spanyol követ 
első emelte föl ez ügyben szavát. Három óra volt éjfél 
után, 's közelgett az időpont, mellyben a' főkapu előtt 
fölállított ágyúnak elsüttetnie kellet t ; 's a' szent 
a t y a , elejét veendő a' további vérontásnak, az elébe 
terjesztett ministerek' kinevezésébe beleegyezett. A' 

többi három kivánatot illetőleg a' kamarák határoza-
tára hivatkozott. 

Mig a' dulók' egy része a' Quirinal előtt űzte is-
tentelen játékát, addig néhány nemzetőr és önkénytes 
több főbbrangu pápai hivatalnokon kezdett méltatlan-
kodni. Nevezetesen a' consulta' közelfekvő palotájába 
nyomulva, az ott lakó L a m b r u s c h i n i bibornokot 
akarták hatalmukba keríteni, 's az ablakon kivetni. 
Az agg, több mint hetven éves bibornok saját istálló-
jába a' széna közé rejtőzött, 's miután itt néhány órát 
állott volna ki halálos félelem közt, későn éjjel sike-
rült nekie álruhában, még pedig különösben, nagy 
rendőrcsizma- 's dragonyos köpenyben , Romából 
menekülni. A l t i e r i , A n t o n e l l i , B o r r o m e o 
's több inás bibornokok is mind álruhában hagyták el 
Romát, nehogy a' bősz csoport' áldozatául essenek.#) 

A' nov. 16-ikai események IX. Piusnak nov. 
2 4 - és 25 - ike közti éjjen történt futását idézték elő, 
mellyre azonban csak hosszú habozás után és akkor 
látszott hajlani, midőn tagadhatlan bizonyságait birta 
kezében ellenségei' törekvéseinek, miszerint t. i. őt 
világi uralmától egészen megfosztani, és szigorú őrség 
alá helyezni akar ják a' Lateranumban, vagy az An-
gyalvárban. Menhelyének megválasztása iránt kivált 
nagy zavarban volt a' szent atya, annál inkább, mint-
hogy készpénz és egy illy útra szükséges dolgok' szű-
kében szenvedett. Mint mondják, és ki ne higyje azt, 
ha IX. Piusnak vallásos, egészen Istenben bizakodó 
lelkületét ismeri, hogy bizonyos nyalábka, mellyet ne-
ki épen legnagyobb aggodalmainak pillanatában a' 
valentiai püspök küldöt t , és melly egy , VI. Piustól 
hagyott ereklyét tar ta lmazott , vetett teljesen véget 
habozásainak. Az ereklye egy, VI. Piustól szentelt 
ostya volt , mellyet ezen egyházfejedelem Romából 
1 7 9 8 - b a n történt fogvavitele óta egész halála 'órájáig 
magánál hordott. A' püspök' levelében a' következő 
szavak állottak : ,A mostani körülmények szentsége-
det azon állapotba helyezhetendik, a' mellyben előde 
volt.' Pius a' küldeményt és tanácsot ugy fogadta, 
mintha az számára az égből jöt t volna. (Yö. Rel. és 
Nev. 1 8 4 9 . I. 168 . 1.) Elutazott tehát Romából Gae-
t á b a , hol vendégszerető és biztos menhelyet talált. 
Mi módon intéztetett el futása, és mikép tudta az őrök' 
ügyeimét kikerülni V sokan sokfélekép írták le a' hír-
lapokban. Annyi azonban kétséget nem szenved, hogy 
a' küludvarok' követei ez ügyben szóval és tettel 
közremunkáltak, 's gróf S p a u r bajor követ leg-
inkább , ki a' pápát Arracián , Terracinán, Fondin 
és Molán keresztül egész Gaetaig kisérte. (Folyt, 
köv.) T. M. 

*) Vö. Rel. és Nev. i. li. 
Körülményesen olvashatni e' tárgyról a' Rel. és 

Nev. idézett folyamának 168. és 174—175. lapjain. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlioii. 
Post, mart. 7. Néhány hete annak, hogy lapunk' t. 

olvasóit arról értesítettük, miszerint b. Bémer László, 
nagyváradi 1. sz. püspök szabad lábra tétetvén, püspöki 
méltóságáról leköszönt. Ma a' politikai lapok, a' fölötte 
egészen váratlanul bozott azon hadi törvényszéki Ítéletet 
közlik, melly szerint a' föntisztelt püspök ur fölségsértés' 
bűnében elmarasztaltatván, mint illyen a' hadi törvények' 
értelmében, törvényileg kötél általi halálra, kegyelem' ut-
ján pedig 20 évi vasban töltendő várfogságra Ítéltetett. Ez 
esemény fölötti mély fájdalmunk- és leverettségünkben 
alig voltunk képesek csak ezen egynéhány sort is ide irni. 

S z é k e s f e j é r v á r , martius' 2-kán. E' napokban 
osztatott ki a' még most is kegyes emlékben lévő több egy-
házi férfiú' jótékony alapitványainak kamatja, összesen 
742 frt 3 kr pengő. Különösen a) F r i d e c z k y Ferencz 
kanonoknak a' károsult, vagy ujon kinevezett plebánosok-
és szegényebb iskolamesterek' javára tett alapítványából 
228 frt ; részesült belőle kilencz egyén, b) S i m o n y i Pál 
nprépostnak a' városbeli házi szegények' javára tett ala-
pítványából 56 frt ; részesült belőle 28 egyén, c) M é s z á-
ro s József kanonoknak a' megyebeli szegényebb sorsú 
iskolamesterek' javára tett alapítványából 340 frt : része-
sült belőle 22 egyén, d) S c h m i d t Ádám egykori bodaiki 
plébánosnak a' beteg segéd-lelkészek' javára tett alapítvá-
nyából 118 frt 3 kr. : részesült belőle négy egyén. — Éven-
kint számosan vigasztaltatnak meg illykép az emiitett ala-
pítványokból , és mégis korunkban ezen termő-fát számo-
san aláásni, és megdönteni törekedtek, hogy csak egyedül 
ők, és pedig egyszerre szedhessék annak gyümölcsét. 

—a— 
S z é k e s f e j é r v á r . A' kebelbeli városi tanács, 

mélt. D ő r y Gábor cs. kir. kerületi főispán ur megyha-
gyása' következtében, az ünnep- és vasárnapok' megszen-
telésé végett következő rendeletet bocsátott közre : ,Tudo-
másomra jővén, miszerint a' vasárnapoknak és ünnepna-
poknak tiszteletteljes megülésére vonatkozó legfelsőbb 
rendszabályok valamint az illetők által meg nem tartatnak; 
ugy az ebbeli vétkes mulasztásokra felügyelettel lenni 
tartozó elöljáróságok által is elhanyagoltainak, ennélfogva 
szükségesnek láttam a' lakosok által szigorúan megtartan-
dó , az elöljárók által pedig szoros felügyelet alá veendő 
következő rendeletet kiadni, ugyanis : 1-ször : Az ünnep-
és vasárnapokra rendelem, miszerint ezen napok, mint 
isteni-tiszteletre feláldozottak, mindennemű munkák és 
üzletek' megszüntetésével a' felszentelt czélra fordíttassa-
nak , és a' dolgozó osztályok' legényei, inasai, ugy min-
denféle cselédség illető elöljárók által munka' ürügye alatt 
az isteni szolgálatra meneteltől vissza ne tartóztassanak. 
2-szor : A' kereskedőknek a' nevezett napokon csak reggeli 
8 óráig engedtetik meg a' nyitott ajtók melletti áruihatás. 
Kivétetnek e' rendszabály alól a'gyógyszertárok és seborvosi 
műhelyek, mellyeknek mindenkori nyitvatartása egészségi 
szempontból igényelhető. Továbbá a' pék és süteményes 
boltoknak, isteni szolgálat utáni 11 órakor leendő kinyit-
hatása; ugy végül : a' szappanyosoknak, ünnep- és vasárna-
pokon, télen délutáni 4 , nyáron pedig 6 óra utáni boltki-
nyithatási engedély megadatik. É' rendszabályok' áthágóit 
az elöljárók annyiszor a' mennyiszer 15 p. frtnyi büntetés' 

lefizetésében elmarasztalhatják. 3-szor : Árveréseknek, 
ünnep- és vasárnapokon leendő tartása épen nem, czéhbeli 
gyülekezetek pedig csak az isteni-tisztelet' megtartása után 
engedtetnek meg. Végül 4-szer : A' fenebbi napokon, az 
utczákon a' kocsiknak nyilvános megrakatása, az isteni 
szolgálat alatti utczai csoportozás és lármás múlatás, dom-
bérozás, ugy a' muzsikának a' korcsmákban délutáni 4 
óra előtti megkezdése szigorúan tiltatik; ezen rendszabá-
lyok ellen cselekvők a' hatóságok által pénz- vagy fogsági 
büntetéssel fenyíttetni rendeltetnek. Kelt Székesfejérvárott 
1850-dik évi januar' 31-kén. ( A l á í r á s ) O méltósága a' 
cs. kir. kerületi főispán ur' rendelete következtében a' v á -
rosi tanács által.' 

Francziaország. 
A'törvényhozási gyülekezet' ülése február' 23-án esti 

8 óráig tartott. Nevezetes ülés, valóságos dráma két fel-
vonásban, mellynek elseje a' szabadság' diadalma, másodi-
ka valódi forradalmi jelenet volt. 

Az egész első rész a' vallásos társulatok, a' jezuiták 
fölötti vitatkozásnak volt szentelve. A' szerzetesek elleni 
számüzési és gyülöletteljes módositvány roppant többség-
gel , 450 szavazattal 148 ellen, vettetett vissza. Ezen 
eredmény páratlan : az legnagyobb becsületére válik a' 
többség' egyetértésének, 's dicsősége leend az államférfiak-
nak, kik előkészítették, 's a' szónokoknak , kik bizto-
sították. 

A' gyülekezet sietett e' nagy vitatkozás elébe. Thiers 
ur' néhány szavaira eligazította a' bölcsészet' ügyét, helyet 
adván neki a' másodoktatásban, de szigorúan jelölvén ki 
határait, és a' legkomolyabb fenyegetéseket intézvén az 
oktalan és bűnös tanárokhoz, kik az egyedüli józan és ok-
szerű bölcsészet' megczáfolhatlan és döntlietlen elveitől el-
térni merészelnének. A' felsőtanács őrködni fog fölötte. A' 
minister ur megegyezett benne, 's noha Lasteyrie ur ujab-
ban is törekedett azon gondolatot ébreszteni, hogy e' mó-
dositvány a' törvény' megszavazását koczkáztathatná, a' 
gyűlés még is állhatatos maradt. Azután elfogadta a'másod-
oktatás fölötti első czikket, a' baccalaureatus' fokát, a' ké-
pességi és gyakornoksági bizonyítványt, 's eljutott Bourzat' 
módositványához. 

Bourzat ur megjelent a' szószéken. E' tisztelt hegy-
párti közönségesen öltözetének igen nagy pongyolasága 
által tünteti ki magát. 0 piszkos czipőket visel, 's haja 
borz. Ma díszruhában volt, megborotválva, megnyírt haj-
jal és fekete öltönyben. Módositványáról egy szót sem 
mond, hanem hosszú kifakadást szaval Jézus' társasága 
ellen. Bourzat ur teli marokkal kapkodott a' híres „Ex-
traits des assertions" czimü rágalmas könyvben, melly 
már annyiszor czáfoltatott meg , annyiszor lepetett már 
meg a' tévely és hazugság' bűntettén, 's olly vádakat me-
rített belőle, mellyek nevetségesebbek még, semmint bor-
zasztók. ,Két óra hosszant el voltunk Ítélve annak ismételt 
hallására, hogy a' jezuiták az atyagyilkolást, a' családi 
gyűlöletet, a' cominunismust hirdették ; hogy hazájukról le-
mondottak, hogy idegenek ; mi sem hibázott, sem a' ,ba-
culus', sem a' ,perinde ac cadaver', magyarázatai, sem a' 
„kard, mellynek fogantyúja Romában van , 's hegye min-
denütt." Ah ! milly nagy büntetés lehet ez Dupin' úrra 
nézve, hogy régi hóbortos élezeit Bourzat' szolgálatában, 
és eszét a' hegypárt által bitoroltatni lát ja! E' szavalás 



2 4 6 

nem érdemlett viszonzást : az egy összefoltozott beszéd, 
melly magában hordja czáfolatát. 

Azonban szükséges volt, hogy az egyház' becsülete,7« a' 
keresztény lelkismeret' tekintetéből egy nagylelkű és felhatal-
mazott hang igazságot szolgáltasson e' méltatlan rágalmakért 
és gyűlöletes megtámadásért. A' langresi püspök ur vállalta 
ezt magára; szivének egész nemességével, fenséges jellemé-
nek egész hatalmával fejezte ki a' tiszteletre méltó szónok 
az egyháznak 's minden katholikusoknak a' Jézus társasá-
ga iránti érzelmeit. 0 megmutatta ama' bámulatos szolgá-
latokat, mellyeket a' szerzetes rendek minden időben, 's 
jelesen napjainkban az olly meggyalázott jezuiták tettek, 
kik csak a' bátorság és odaengedés' tényei által felelnek. 
Ő szólt hősi önviseletökről a' cholera alat t , apostolkodá-
sukról a' fogságokban, 's ama' nagyszerű bizonyitványról, 
mellyet a' közszeretetü fejedelmi pápa, IX. Pius az olasz-
országi püspökökhez intézett brevéjében rólok tesz. „Az 
egyház kiálta ő fel, látván igy üldöztetve gyermekeit, kö-
veteli ügyöknek közkezesség alái tételét ! "'S bár millyen 
előnyöket nyújtson is neki az uj törvény, ő inkább lemond 
azokról, semmint a' szerzetesek' száműzésének árán vásá-
rolja meg !' E' bátor és nemes nyilatkozatot egyhangú taps-
sal fogadta a' jobb oldal. 

Utána ,Savatier-Laroche' ur ment a' szószékre. 0 
némileg szégyenlett Bourzat urnák gyűlölséges megtáma-
dásához csatlakozni, és zavart beszéde a' szégyen' némi 
morzsáját árulta el. Azért csak kalandozó és átalános né-
zetek' mezejére vetette magát, 's egész okoskodása ebben 
központosul : „Adjátok nekünk a' sajtó, clubbok' 'stb. kor-
látlan szabadságát, 's mi oda adjuk nektek a' jezuitákat." 
Ismerjük az illyen okoskodás' becsét. 

(3 alkalmat adott Thiers urnák a' vitába ereszkedni. 
Miután beszédének szokott értelmességével, 's eszének 
bámulatos világosságával a' törvényre 's az általa biztosí-
tott szabadságra emlékeztetett, felkiáltott a' dicső szónok : 
„áttérek a' jezuitákra." A' baloldal felzajog és nevet. ,Az 
világos, hogy jezuita vagyok', viszonzá Thiers ur az ő sa-
játszerű, utánozhatlan finomságú hangjával ; 's innen kiin-
dulva, megfejtette a' kérdés'állapotát a' törvény, az alkot-
mány' szempontjából, olly felsőséggel, őszinteség- és igaz-
sággal, hogy lehetlen azt elegendőleg magasztalni. Talán 
soha sem volt olly tökéletes kifejezésének tisztasága, okos-
kodásának átlátszósága. Olvasni és ismét elolvasni kellene 
beszédének ezen olly eldöntő és hatalmas részét. 

Az értetődik, ki van fejtve és elfogadva, hogy a' tör-
vény' hallgatása az 1828-ki rendeletek' eltörlése, mellynél 
fogva nem kérdezhetni valamelly áldort, valljon tagja-e 
valamelly szerzetnek. Mutassa elő erkölcsi és képességi 
bizonyítványait, 's ez elég : a' törvény őt helybenhagyja, 
's nem követel egyebet. A 'mi azon feltételeket illeti, mely-
lyek alatt a' testületek, mint polgári személyek létezzenek, 
ez a' társulati törvény fölötti vitatkozáskor fog tárgyaltat-
ni. Ma az oktatásról van a' szó ; a' szabadság mindnyá-
junkért van. Némellyek e' vagy ama' testületi tagokat 
megakarják tőle fosztani ; de a' törvény nem teheti, 's nem 
akarja. Ez a' mórlositvány' visszavetésének értelme. Látni 
kellett volna, miként vetette Thiers ur Bourzat' szemére, hogy 
,két század' elavult rágalmainak visszhangjául aljasitotta 
magát.'Milly látvány,'ski ne volna megilletve a'józan ész-
és igazságnak e'visszatérése által ! Thiers ur maga bosszulta 
meg a' jezuitákat az ellenök pazarlott bántalmakért ! 

Az ügy meg volt nyerve. Ez a' dráma első felvonása, 
ünnepélyes felvonás, mellynek kimenetele hála-és öröm-
mel áraszt el bennünket, 's mellynek minden katholikusok 
velünk együtt örülni fognak. 

De minden még nem volt bevégezve. A'légben a' forra-
dalmi év'napjának némi emléke lebegett, melly előbb-utóbb 
kitörendő vala. A' hegypárt' félbeszakasztása alkalmat 
adott Thiers urnák a' köztársaságról szólni, 's ő ezt szo-
kott nyiltszivüségével tette. A' hegypártiak' fülei, érzéke-
nyebbek talán a' nap miatt , megrémültek. Cavaignac ur 
kiemelte a' szónok' egy szavát, 's valóban feleselése nem 
volt sem szerencsés , sem ügyes. De ő csak szinpadi 
hatásra czélzott, 's páratlan tombolás' jelszava volt. A' 
gyűlés hiába mondá ki az eloszlatást. A' baloldal rivalgott, 
hogy elnyomatik. Három hegypárti rendre utasittatik, 's 
Bedeau urnák, ki az elnöki széket foglalta e l , minden ki-
gondolható bajába került, hogy erőszakukat visszatartsa. 
Udvariságból szót engedett a' gyűlés Arago urnák, ki meg-
elégedve az óvással, távolról sem akart beszédet tartani, 
hanem megütve a' kérdést, rágalmakkal illant el. A' 
közoktatási minister erélyesen és bátran felelt neki, 's 
mi szerencsét kívánunk Parieu urnák, hogy olly őszintén 
az igazság és igazságosság' pártját fogta. Ó Bourzat' mó-
dositványát ostromolta, ujlag kijelentvén, hogy a' törvény' 
csak francziákat és tanárokat ismer , 's hogy csak az 
ügyetleneket és méltatlanokat zárja ki, a' nélkül , hogy 
szabadságot venne magának a' sziv' áthatlan redőibe 
nyomulni. 

Itt meg kellet állapodni. De ez nem volt a' hegypárt' 
Ínyére. Elfogadott szokás a' parlamentben, hogy a' minis-
ter után mindig egy képviselőnek engedtetik meg felszólal-
ni. Favre Gyula ur megragadta ezen ürügyet, liogy a' vi-
tába epe- és keserűséggel telt czikornyás szavakat dob-
hasson, 's a' politikai szenvedélyeket felingerelhesse. Mi-
dőn mondá, „én ismerem a' beszéd' mesterségeit és csin-
jait ," a' leggunyosabb vidorságra fakadt a' gyűlés. Favre 
ur ezt alávaló és ingerlő vádak által akarta megbosszulni. 
Thiers ur helybeigazitván egyik állítását, „szomorú ós 
gyászosoknak" nevezte a' februári napokat. Ezen az év-
napon olly kegyetlen szóra a' baloldal leirhatlan harag 
és dűli' elragadásában tombolt. Lehetlen a' zajgáson ural-
kodni. Thiers ur húszszor kisérti meg gondolatát megma-
gyarázni ; húszszor szakasztotta félbe a' zaj és lárma. 
,Önökre nézve, mondá ő, dicsőségeseknek látszhatnak, de 
reám nézve gyászosak voltak, és maradandanak.' Az erőszak' 
ujabb kilobbanása. Lamartine ur a' szószékre pattan. A' 
kandiság visszaállítja a' csendet, 's a' szónok legszinészi-
ebb szavának hangjával 's legtragikusabb tartásával né-
hány üres és harsányos szóejtést tesz, mellyet azzal mert 
bevégezni, „hogy a' győzelmes nép kegyelmes volt ellen-
ségeinek !" E' gyűlölséges melléknév felingerii a' jobboldal' 
bosszankodását. A' hegypártiak az elragadtatás'rohamában 
mindegyütt kelnek fel , kiáltva : „Éljen a' köztársaság !" 
Mialatt a' többség nyugottan és csendesen iil padjain. A' 
jelenetnek vége volt : Február 23-kának megvolt forradal-
mi évnapja. 

A' szavazás előtt négy interpellatiót adott elő az el-
nök. A' két első, mellyek a' választásokra vonatkoznak, 
keddre halasztatott. A' harmadik, mellyet Joly ur Bara-
guey-d Hilliers tábornok ellen intézett, hogy a' demagog 
tőrtől fenyegetett katonáink' életet oltalmazza, a' többség' 
bosszankodási megindulása után visszavétetett. A' negye-
dik kérdezi, valljon a' belügyi minister rendelt-e helyeket 
a' nemzetgyűlés' számára a' februári áldozatokért holnap 
tartandó gyászünnepélynél. „Azon tag urak, kik a' székes-
egyházba akarnak menni, fognak fentartott helyeket talál-
ni," felelt Barrot ur, 's minden volt mondva. A' szavazás 
után legnagyobb megindulás között oszlott el a' gyűlés. 



2 4 7 

Németlioii. 
Épen, midőn a' kath. élet Némethonban legszebb fej-

lődésnek indulni látszik, ugyanott egy uj felekezet kelet-
kezik, melly figyelmünket teljes mértékben igénybe veszi. 
Ez az irvingianusok' felekezete. Nem lesz tán fölösleges 
azt főbb vonásokban t. olvasóinkkal megismertetni. A' 
kérdéses felekezet' alapitójától, egy prot. prédikátortól, I r -
ving Eduárdtól veszi nevét, ki 1792-ben Dumfries skot 
grófság Annan helységében, a' solwayi tengeröböl' partjain 
született, és meghalt 1834-ben. Az általa alapitott feleke-
zet eddig leginkább csak Skothon' határai közt terjedett : 
most azonban már Berlinben is talált követőket, és a' prot. 
lapok' tanúsága szerint jó fogadtatásnak és kedvező előlia-
ladásnak örül. 

Az emiitett felekezet annak elfogadásából indul ki, 
hogy Krisztus' igaz egyháza csak az apostoli és ehhez leg-
közelebb korban lé teze t t ,— azon korban, mikor még a' 
charismák, azaz a' Szentlélek rendkívüli ajándékai, mily-
lyenek : több különféle nyelveken beszélni, tisztátalan 
lelkeket kiűzni 'stb., a' hivők' birtokában voltak. A' mostani 
keresztény vallások közül némellyek többet, mások keveseb-
bet birnak az eredeti igazságból. Ez az ő teljes fényében 
egy jövendő korszaknak volna fentartva, melly aztán a' 
megdicsőített és szeplőtlen egyház' korszaka leendne ; ben-
ne a' Szentlélek' kegyelembősége az apostoli időben elosz-
tatott charismák' ujraadása által fogná magát láthatólag 
tevékenynyé tenni. Az irvingianusok tehát Krisztus' újra 
megjelenésében hisznek, kinek az egyháznak e' földön tel-
jes dicsőségben visszaállítása fentartva van, és ez által, le-
gyen az bár képzeményiesb módra, a' chiliastákhoz csatla-
koznak, kik a' keresztény egyház' első idejében, kiválólag 
a' zsidókeresztények közt olly nagy szerepet játszottak. 
Egyébiránt most még nem vagyunk képesek ezen uj fele-
kezet' egyes hittételeiről tökéletes tudósítást adni. Hogy 
a' katholika egyháznak különösen tulajdon több tanítása, 
ellenkezésben a' protestánsokkal, az irvingianusok által el-
fogadtatott, minden kétségen kívül van. A' néhai prot. hit-
tani tanár a' marburgi egyetemnél, Dr. Thiersch Henrik, ki 
ezen tanszékéről lemondott, hogy az irvingianismushoz 
csatlakozhassák, „Katholicismus- és protestantismusróli föl-
olvasásaiban", enged már egy tekintetet azon állásba vet-
nünk , mellyet az irvingianismus a' katholika egyház és 
Protestantismus' irányában vőn. Elég legyen itt fölhozni, 
mit a' berlini prot. közönséges egyházlap (1849-ki Septem-
ber 29. 78. sz.) a' fenemlitett felekezetről közzétett. 

Az irvingianusok' isten-tisztelete , irja a' nevezett 
prot. folyóirat, az érzékekre több ingerrel bir, mint az 
evangélisták' egyszerű méltóságteljes cultusa. Az egy ru-
hapompa, melly igenis némelly kedélyekre hathat, mint ez 
a' katholicismusnál van. Az irvingianusok' tanításának 
magva pedig egy különös vegyülete a' kath. és prot. alap-
elveknek, mint a' nyilván nyomtatásban megjelent litur-
giájukból látható, és ezenkívül foglal magában alkatrésze-
ket , mellyekből nehéz megítélni, honnan valók és mit 
akarnak. Nem érdeknélküli e' tekintetben a' bevezetés az 
emiitett liturgiába, hol az isteni-tisztelet'igazi módjáról 
„a' keresztény egyházban" van szó. Valódi rationalisticus 
ez értekezésben azon gondolat, hogy Isten Krisztust szent-
ségének jutalmául föltámasztá a' halottakból. Legneveze-
tesebb dolog azonban a'fejlődési vagy is, mint ott mondatik, 
,bevégzési' fokok, mellyek a' Megváltónak tulajdonittatnak. 
A' föltámadásra nézve mondatik : „Akkor először jelent 
meg ő ugy, mint az atya' akaratának tökéletes eszköze", — 
mintha e' földön épen nem lett volna tökéletes eszköz ; 

„de csak az egyházban tett szolgálata' tekintetében." E' 
szerint több, mint valószínű, hogy a' felekezet az egyház' 
fogalmát szándékuk- és törekvésük' középpontjává teszi ; 
és bizony Luther' mondása, kinek a' romaiak' ugyanazon 
hivatkozása az egyházra, egész az undorodásig utált volt: 
, ük zajongnak, kiáltanak, lármáznak, és soha sem mást : 
Egyház! egyház!' az irvingianusokra egészen alkalmaz-
tathatnék. Mi szolgálatát a' világra nézve illeti, még be-
végzésre várakozik. Ez csak akkor fog történni, ha egy-
háza ő benne azon dicsőséget éri e l , mellyel ő jelenleg 
bir. Az egyház' bevégzése által, melly akkor történik , ha 
az ő már bevégzett feje visszatér, fog az Isten' tetszé-
sének teljesítésére e' világon szolgáló eszköz bevégeztet-
ni.' E' szempont : Krisztust a' bevégződés' fokai sze-
rint tekinteni, egyátalában pogány ; minden keresztény 
pártok kell, hogy átkot mondjanak r á , bár mennyire is 
dicsekedjenek vele az irvingianusok, hogy csak ők az 
egyetlen igaz , keresztény és katholika egyház. Említésre 
méltó ez értekezésben a' felekezetnek az Urvacsoráróli ta-
nítása, melly annyiban a' kath. egyháztól van kölcsönözve, 
a' mennyiben az is az elemek' átváltoztatását elfogadja. 
Szorul szóra igy áll az értekezésben : ,A' mi dicsérendő 
Urunknak első cselekvénye volt : hogy kenyeret és bort 
vőn , nem közönségeset, hanem már egy szent használatra 
szenteltet, és ugyanolly bort. Minekutána mindakettőt szent 
kezébe vevé, melly Isten keze, és a' Szentlélek' erejével 
áthatva volt : ugy e' cselekvény már szentelése és megáldása 
volt a' kenyérnek és bornak, és ezeket a' nélkül, hogy az 
elemek' természetét elrontaná, Krisztus' testévé és vérévé 
tette. Mert a z , a' minek az Isten a' teremtményt veszi, ez 
épen az által lesz azzá, és midőn mondja, akkor az ugy 
történik.' Mennyiben jelenleg , és valljon még most is 
történik-e ezen átváltoztatás, arról az értekezésben ez 
mondatik : ,Hogy azok (az elemek) Krisztus' testévé és 
vérévé legyenek, Isten' áldásával meg kell szenteltetniük, 
az ő szolgájának szava és cselekedete, és a'Szentlélek'mun-
kálása ál tal , melly a' földi adományra lekéretik.' Ezen 
pontot, az igy véghezvitt vacsoraünnepét a' felekezet az 
egész isteni-tisztelet'középpontjának és főlényegének tekinti, 
mellyre mindennek kell vonatkoznia az egyházban. — 
Az isteni-szolgálatnál használandó öltözetről az mondatik 
ugyanott, hogy annak allegoricusnak kell lennie. Ugy leg-
alább nyolezféle főöltözéket megkülönböztethetni, köznapi 
isteni-szolgálatra fehér stóla, jelül, hogy a' szolgálat tisz-
ta, és egyebek. Az is hallik , hogy azoknak igen díszeseknek 
kell lenniek. A' vacsora' kiszolgáltatásánál némi rangrend 
használtatik, a' mennyiben tudnillik ,,a' legöregebbik és 
evangelista" a' kenyér' kiosztásánál, „a' propheta és pász-
tor" a' kehely' adásánál elsőséggel birnak. A' maradékok-
nak szorgalmatosan félre kell tétetniek. ,Ha nincs délutáni 
áldozás, akkor a' maradékok, a' mennyiben azok nincsenek 
a' betegek' számára megtartva, a' jelenlevő papoktól tisz-
telettel emésztetnek föl.' A' liturgia' második részében, a l -
kalmi cselekvények és imádságok czim alatt áll egy imád-
ság a' megholtért is. A' mennyiben a' megholt' lelke nem 
mindjárt a' halál után veszi érdemlett jutalmát vagy bün-
tetését, elkerülhetetlen a' tisztítótűz' elfogadása, és az ir-
vingianusok ezen tanítást is a' romai egyháztól vették. A' 
sileziai egyházi lap szerint könyörgéseikben a' boldogságos 
szűz Máriát segítségül hivják. 

Ennyit a' közönséges berlini egyházlap. Hogy az e' tudó-
sításban tett kritikai észrevételek, különösen az irvingianu-
sok'liturgiája fölött csak egy protestáns'egyéni ítélete, arra 
csak azért figyelmeztetjük t. olvasóinkat, nehogy mienknek 
vétessék. Az említett lap és több mások jelentik, hogy Ber-
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linben sok nevezetes és tanult férfiú magasb rangú kato-
naszemélyek, tisztviselők és papok mar is csalatkoztak 
a' felekezethez. Várjuk be tehát a' dolgokat, mellyek 
korunk' e' jelenetéből kifejlődnek. Ha valljon ez újításból 
végre valami kath. egyházi mozgalom fog-e bekövetkezni, 
mint az a' puseyismusból Angolhonban képeződött : nem 
tudjuk, azt csak az Ur Isten tudja. Annyit azonban bizon-
nyal mondhatunk, hogy az irvingianusok egy jelenet,melly 
nagy figyelemre méltó. 

Vegyesek. 
Kane Róber t , a' korki collegium' elnöke ama' sok 

czáfolat' következtében, mellyek Belgiumból ellene az angol 
lapokban megjelentek, végtére felszólalt, magát mentege-
tendő ; de ezt olly ügyetlenül és elferditve teszi , hogy az 
ellene felhordott vádakat meg nem gyengítheti. Többi kö-
zött ezeket mondja : „Én mindig hallottam, hogy az ifjak' 
önviselete ép olly jó az állami collcgiumokban, mint Lö-
wenben." Hát hiszi-e Kane Róber t , hogy hitetlen egyete-
mi ifjak, vallási vezérlet és felügyelés nélkül, ép olly önvi-
seletüek, az a z , ép olly engedelmesek az egyház iránt, 
ép ugy teljesitik parancsait , ép ugy tartják meg böjtéit és 
ünnepei t , ép ugy hallgatják a' m i s é t , ép olly rendesen 
imádkoznak, gyónnak és áldoznak, mint az ajtatos, példás, 
értelmes tanítók' vallásos vezérletére bízott hivő ifjak ? — 
Mi ugy vélekedünk, hogy a' löweni egyetem' növekedő vi-
rágzása annak tulajdonitható, mivel az idő' szükségeihez 
alkalmazkodik, mivel nevelése 's vallásos fegyelme kitűnő, 
's mivel a' többi egyetemekkel tudorok' képezésében sze-
rencsésen versenyez. De Kane Róbert a' löweni egyetem-
nek e' jó hirét egészen más körülménynek tulajdonítja. Ta-
nulói' száma jóllehet 10 év alatt 86-ról 800-ra emelkedett 
Kane Róbert szerint, teljesen független a' fegyelmi, tanul-
mányi és nevelési sikertől. Ez egyedül „középkori jellemé-
től függ" (!), melly ép olly hatalmasan működött javára, 
midőn holland protestánsok tanítottak termeiben, mint 
most, midőn a' kath. bölcsészet'hangjai emelkednek benne. 
Kane Róbert' nézete szerint tehát czigány csordát is lehet-
ne ültetni a' tanszékekre, 's a' tanulók' száma még sem 
fogyna, mert hiszen a' löweni egyetem középkori hírrel és 
jellemmel bir. Kane Róbert szerint a' belga szülők nem 
azért küldik gyermekeiket Löwenbe, hogy keresztények, 
jó törvénytudók, tanult orvosok, tapasztalt vegyészek, ki-
tűnő mathematikusok váljanak belőlök , hanem csupán 
azért, hogy bizonyos régi épületek és lakházak' ,középkori 
jellemét' élvezhessék ! (Tablet .) 

A' kath. religionak állapotjárói Oczeániában, Des 
Cars' gróf, a' három árboczos ,Stella del Mare'-nak kapitá-
nya érdekes adatokat közöl. Olvasóinknak kétségkívül 
örömül szolgáland e' kevés sorokban egy igazán keresz-
tény szivnek ömlengéseit hallani. A' tudósítás röviden igy 
hangzik : ,1847-diki october' 3-kán a' három árboczos, 
,Stella del Mare'-nak vitorláit kifeszítve, a' genuai révből 
kiindulánk. Miután nov. 8-kán Maderanál kikötve, Kará-
csony' napját a' tág tenger' sima tükörén megünnepeltük, 
kedvező széllel jan. 25-kén reggeli 11 óra felé Valparaiso-
nál horgonyt vetettünk. It t az angolok' részéről, kik a' 
tengerek fölötti uralmat hihetetlenül és szakadatlanul bi-
torolják, egy komp közeledett felénk, mellynek lajstrom-
és irónnal ellátott t iszt je, oldalán egy segéddel, járatunk' 

czélja felől tudakozódott. Én e' kérdést annyira szertelen-
nek tartottam, hogy csak azt válaszolám : mi köze önnek 
ahhoz, és ezután minden további következmény nélkül el-
váltunk egymástól. Hajónk Valparaisoból febr. 8-kán távo-
zott, és mart. 13-kán Taytiban Papeete 'révpart jánál vetett 
horgonyt. Itt az oczeáni társulat' egyik ügynökétől fogad-
tatva, még azon este Lavaux úrhoz , az oczeaniai telepit-
vények' kormányzójához, vezettettem. A' kormányzó Tayti 
iránt alkotott terveivel mulatott, előadván az angol Protes-
tantismus elleni csatarendszerét, mellyet a' franczia pro-
testantismus is támogat. Többek közt azt mondá : hogy e' 
végből levelet küldött a'ministeriumnak, mellyben fölhívja, 
hogy prot. tiszteleteseket küldjön Taytibe , minthogy itt a' 
katholicismus' ideje még nem koránylik. És ennek követ-
keztében ő csak két kath. missionariust fog tű rn i , azokat 
is őrségi lelkészek' minőségében, 's azon föltételek alatt, 
ha a' vademberek között nem igyekezendnek térítéseket 
tenni. Innen mérhetjük, hogy millyenek lehetnek a' kor-
mányzónak rendeletei társulatunk' tekintetében, mellynek 
vallásos czélja az ő rendszerével homlokegyenest ellenke-
zik. Atalában én Taytit kevesbbé találtam virágzónak, 
mint midőn 1844-ben elhagytam. Az ország, mellynek ter-
ményei nem elegendők az összes nép' szükségeire, egészen 
kimeritettnek látszott ; azon kevés igyekezet , mellyet 
egyébiránt az olly kormányzók' működésében észrevehetni, 
kik a' gyarmatot előbb vagy utóbb elhagyandónak tekintik, 
a' gyarmatosok' szivében minden bizalmat elolt." — Igy 
tehát egy országban, mellyben a' franczia kath. missiona-
riusok legelőször képviselék Francziaországot, mellyben 
ők az idegenekkel a' kath. hittel együtt Francziaországot 
is megszerettették, mellyben végtére eddig csupán a' kereszt 
verhetett gyökeret a' népesség között , mit gondol ki egy 
franczia katonatiszt, hogy szembeszállhasson az angolok 
pusztításai-, cselszövényei- és számításaival? A' szigete-
ken franczia kezek által a' protestantismust akarja elhin-
teni , a 'fővárostól bibliaárusokat kér ; sőt a' mi több, a' 
kath. papokat csak azon föltétel alatt fogadja be , hogyha 
proselytákat nem csinálnak. Igy késziti elő Oczeaniát a' 
katholicismusnak ! Igy mozdítja elő az ország' befolyását 
és becsületét. Igy dolgozik az igazság és polgárosulás' be-
hozatalán ! 

Irhon egyház' művészeti társulata legközelebbi köz-
gyűlésében elhatározta, hogy mindegyik tagnak Sheffer' 
szépségteljes festményéből, melly a' vigasztaló Krisztust 
ábrázolja, egy részinetszetü példány adassék. E' mü a' j e -
lenkori festészet' kath. tanodájából való , fogalmazva a' 
kereszténység' legkomolyabb szellemében. — A' társulat 
hatalmasan nemesitheti illy eszközök által a' nép művé-
szeti Ízlését, melly nem fogja magát többé szégyenleni 
szent képeket a' szobában felfüggeszteni, nehogy a' protes-
tánsoktól , kik e' tekintetben a' pogányságnak adnak el-
sőbbséget, kinevettessék. 

Kegyes adományok ' jegyzéke . 

A' Dunavizár által károsultak' felsegélésére : Egy 
csanádmegyei áldozópap 5 ; a' pesti nevendékpapság 4 ; 
frtot p. p. 

A' komáromi kárvallottaknak Márkfi Sámuel egyetemi 
hittanár 5 ; a' Dunavizár által károsultaknak főt. Cherrier 
Miklós posonyi kanonok 10 ; ugyanazoknak nt. Fekete 
Ferencz horthi pl. 3 , 's a' Haynau alapra 2 frtot p. p. 

Szerkeszt i és k iadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál . 
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T A R T A L O M : Elméletek a' leélt forradalom fölött. I. — Lelkipásztori gondok. IV. 
tudósitások. — Vegyesek. 

Nyilt levelezés. VII. — Egyházi 

E l m é l e t e k a' l eé l t forradalom fölött . 

1. 

Csak kevés ide je , hogy a' forradalom pusztító 
viharok között felettünk elvonult, és sok hányattatás 
után par t ra vergődénk. Hányszor ment már az emberi-
nem által illy rázkódtatáson, és tanul t-e belőle ? Hány-
szor vad indulatok között rombolta le mindazt , a' 
mit előbb nagy gonddal épitett! Vajha az unokák a' 
nagyszerű események' idején gondosabban megkérdez-
nék a' történetet : mi emelte föl, 's mi tette virágzóvá 
a' nemzeteket ; ellenben mi rablotta. cl békéjöket , mi 
dúlta fel boldogságukat, 's viruló vetéseiket mi tette 
tönkre. Hányan csak i m é n t , tanulságára ismét a' jövő 
kornak, reszkető kezekkel kérték az irgalom és béke' 
I s tené t , hogy a' szilaj indulattól elragadtatott népet 
szeliditse meg , 's az egyenetlenség' lelke által meg-
szaggatott nemzetnek adja a' béke' o la jágát , melly 
után minden jobbak' szive olly buzgón sovárgott. 

Mi hittük, hogy a 'kárhozatos pártszellem által az 
inség' örvényének szélére sodortatott nemzetnek sorsán 
könyörülend Isten ; hittük, hogy könyörül, mert a 'nem-
zetnek 's papságának nagy része kebelének mélyében 
liiven inegőrzötte őseinek hitét, 's a' törvényes fejede-
lem iránti tántorithatlan ragaszkodását, mint egykor 
a' rabságban sínylődő Izrael' f iai , Babylon' folyamai-
nak part jainál megőrzötték szivökben a' kedves Je ru -
zsálem' emlékét. H i t t ük , hogy az ősök' nyomdokaitól 
csábító szavakkal elvezetett nemzetnek ama' dicső fiai, 
kik egykor mennyekországát sok jámbor lélekkel gyar-
matositák , Isten' anyjával együtt, a' Mindenható' trón-
jának zsámolya előtt e' népért esedezni meg nem szűn-
nek. Es hiszszük, reményünk nem hiusuland meg, Is ten-
től olly végét várva mindennek, melly működésének ha-
talmas uj ját még a' hitetlenekkel is méltán csodáitatja. 
K i nem vélte volna, hogy a' hatalmak összefolyván, 
egy földrendi tő , 's ezreknek életét eloltó ütközet ve-
tend az egésznek véget. Azonban máskép lön. A' l'en-

1. Félév. 

héjázó kevélység megaláztatott , 's a' vétekhez méltó 
bünhödésben részesült. És ki ezen szép hazát lángba 
boritni, és Istennel vakmerően szembeszállni nem iszo-
nyodott, utálatig megtörpült, 's parabolává lett a' jövő 
nemzedék előtt. *) 

Az elröpült béke és nyugalom ismét leszállott 
körünkbe, és ki volna, ki annak állandóságát ne óhaj-
taná ? Ki volna , ki a' vérengző csaták, és a' kétség-
beesés' harczait szendergő álmából felriasztani kiván-
ná? Ki volna, ki a' tetemes áldozattal szerzett békét, 
a' leélt viszontagságok után ezen megbecsiilhetlen k in-
cset, minden módon megőrizni, ápolni 's annak áldásos 
gyümölcsét, minél hosszabb ideig élvezni ne óhajtaná. 
Azonban ez munka és igyekezet nélkül menni nem 
fog , mert alapjában megingathatván az egyház, 's a' 
polgári álladalom' minden kötelékei szétszaggattatván, 
a' nagy épület iszonyú hézagot kapot t , és mikép a' 
tenger' hullámaitól hányatott 's kikötőbe vergődött 
hajó, tetemesen megroncsoltatott. Sok teendője vagyon 
azért a' polgári álladalomnak, sok teendő várakozik 
az egyházra is. A ' sebek nagyok, orvosi 's ápoló ke-
zekre várnak. 

Mikép fog tehát ez megtörténhetni? Csak ugy, 
ha a' polgári ál ladalom, kezet fogva az egyházzal , a' 
közös czélt előmozditani, mindazt pedig, a' mi vérün-
ket illy kibeszélhetlen nyomorba döntötte, elháritni tö-
rekszik. 

A' forradalmat szitó, a' haza' jóllétének, 's minden-
nek, a' mi szent és törvényes, legnagyobb ellensége, 
istentagadásának világosabb jeleit nem adhatta, mint 
midőn, magát már a' nemzettel azonositván (L. Köz-
löny) mondá : Ha Isten meg akarná e' nemzetet sem-
misíteni , még nekünk hozzá szavunk vagyon,' és egy 
ábránd szerencséjü ütközet utáni mámorában : ,Ha 
Isten nevezne is ki egy tábornokot, még azt is le-
győzzük;'és az illy istentelen szavakat azok, kik ma-
gukat a' nemzet' képviselőinek lenni mondották, és a' 
túrba, tapssal tisztelték meg, midőn az Istent hivők 
szivük' mélyében gondolták : ,Dominus autem irride-
bit eos és ugy lön. 

3 1 
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Hol van tehát forrása mindezen rossznak? Talán 
szülőföldünkön, talán valamelly szomszéd tartomány-
ban , fejtegetni nem akar juk , inert ismét csak azon 
kérdés merülne fel előttünk, hát ott, miben rejlik kút-
feje eme' rossznak. A' kik elhintették ennek magvát, 
régen sirba szállottak már , de nyughelyeiken fölte-
nyészett bűnös vetésük, mellynek csak kevéssel előbb 
szűntünk meg, mi is áldozatot adni. Es ez , az ujabb 
korban lábra kapott korszellem, a' hittelenségnek or-
szágok' boldogságát feldűlő lelke. Kik a' mult század-
ban , hadat izenve az egyháznak, meggyújtották ennek 
fáklyáját , a' minden tekintélyt 's törvényes hatalmat 
pusztító lángjával megemészteni törekvőt, azok bo l -
dogságot hirdettek, de a' helyett , hogy annak áldá-
saiban részesítették volna a' népet, gonoszra tanitot-

' ták a z t , és gyermekeiket, gonoszra, melly ha tovább 
t a r t , a' kiirtásig hatalmaskodandik. Igenis a' forrada-
lom . melly Europa' békéjét feldúlta, 's hazánkat iszo-
nyú polgári háborúba bonyolította, a' hittelenségnek, 
az ugy nevezett szabad léleknek, sarjadéka 's kárhoza-
tos kifolyása vala. 

Ha az ősszázadokra futó pillanatot vetünk, mi-
dőn a' népeket vallásos lelkesedés, és ebben az istenes-
ség' eszméje, mellynél fölségesebbet halandónak kép-
zelni sem lehet, vezérlette, azoknál ellenére ama' kü-
lönböző miveltségi fokozatnak, mellyen állottak, és 
ama' nehézségeknek, mellyek szárazon és vizén a' 
közlekedést egyiránt akadályozták ; ellenére atna' vil-
longások- és véres harczoknak, mellyeket az emberi 
indulatok előidézni szoktak, mégis olly szellemi ösz-
szeköttetésre, és ebből folyó átalános irányra találunk, 
minőt korunkban hasztalan keresünk. Es ez a' hitnek 
munkája 's kifolyása vala. Ok az élet' viszonyait 'sa ' 
főkérdéseket ennek zsinórmértéke szerint intézték el. 
's a' hit által táplált lelkismeretesség'szava olly irányt 
adott sokszor a' dolgoknak, hogy a' legdühösebb vi-
harok, 's egymással harczoló elemek rögtön lecsilla-
podtak. — Erre csak hazánk' története is bőségben 
nyújt adatokat. Nem a' vallás' ereje cselekedte-e, hogy 
Imre király, gyenge vesszővel kezében, a' pártosok' 
táborán keresztül sértetlenül mehetett ; ő tudta , hogy 
hatalma 's tekintélye Istentől származik, valamint azt 
is, hogy a' pártütők' serege arról ugy , mint ő, meg-
győződve vagyon, mert lépése csak ezen hit' paizsa 
alatt lehetett bátor. Nem a' vallás' ereje volt-e, midőn 
István. IV. Bélának fia, a' már ütközetre szemközt 
álló két sereg' láttára, a'király elébe borult, 's bocsánat-
ért esdeklett. 

Azonban lia az ujabb kort tekintjük, azt talál-
juk, hogy jóllehet a' diplomatia a' külbékét hosszas 
ideig föntartani tudta; jóllehet a' kereskedés és ezál-
tal a' népek' közlekedése olly találmányok- 's müvek-
kel gazdagodott, 's mozdittatott elő, mellyek a 'hajdan-
korban mese- vagy regének tartattak volna ; jóllehet 

az időszaki sajtó minden ország és tartomány' állapo-
tát folyton szemeink elé terjesztette : mégis a' meg-
hasonlás soha nagyobb nem vol t , mint épen korunk-
ban. Es miért? mert a' vallásos lelkesedés az eleme-
ket össze nem olvasztja. Avagy miféle szellemi ösz-
szeköttetésre találunk ujabb időkben, a' pártszenven 
kivül, mellynek csatája minden országok' békéjét fel-
forgatta ? Az illy tünemények' okát csak a' vallásos 
meggyőződés' uralmában, vagy sülycdésében lehet ke-
resnünk. Mig tehát a' népek a' keresztény hit' szel-
lemétől mélyen áthatva voltak, okozhattak ugyan, sőt 
okoztak is múlékony érdekek némi viszályokat, de a' 
vallásos érdekek a' békét ismét helyreállították, mert 
mindnyájan az egyháznak fiai lévén, 's annak dajká-
lása alatt növekedvén, a' közös vallásból a' polgári 's 
nyilvános életre is megegyező elvek támadtak, és az 
egyház a 'népek'összetartó kapcsa's közbenjárója volt. 
nem egyedül látható feje, hanem minden hitágazata, min-
den intézete által. Azóta azonban, hogy erőt vett a'hitte-
lenség, ideiglenes érdekek kezdénekuralkodni, ezek let-
tek rugói a' nagy vállalatoknak, zsinórmértéke a' köz-
igazgatásnak. sőt nem ritkán czélja a' törvényhozás-
nak is. A' tudomány és művészet neki szolgál, min-
den szerinte becsültetik vagy megvettetik , kerestetik, 
vagy elmellőztetik. Már pedig a' múlékony 's földi 
érdekek' természetében fekszik , hogy azok pártokat 
csinálnak, és szakadásokat okoznak : és mozdittassék 
elő bár a' népek' jólléte 's boldogulása mesterséges 
találmányokkal, alapittassék meg békéje bölcs intéz-
kedések által : de mindaddig mig ők Krisztus' kereszt-
jének lábaihoz nem folynak, 's vallásos életelvek által 
bensőleg áthatva nem lesznek, mindazon intézkedések 
ingatag lábon fognak állni. 

Hogy tehát a' népek között a' leélt gyászos for-
radalom után helyreállott béke állandó 's boldogító 
legyen, szükséges, hogy előbb igaz és valóságos béke 
köttessék Istennel, inert egyébiránt az , eme' nélkül 
sem állandó sem boldogító nem lehet. Vajha az ujabb 
időkben olly sokszor felmerült szomorú tapasztalás 
megtanította volna a' népeket, hogy minden intézke-
dés, minden törvény, bármilly bölcs legyen is az, val-
lás és Istenfélelme nélkül gyenge alap a' béke és csend' 
állandó fentartására. Bizonyára korunkban is a' baj-
nak gyökerét nem annyira a' törvények' hiányában, 
hanem inkább azok' tekintélyének sülyedése- és ele-
nyésztében kell keresnünk : és e' tekintélyt , a' hitet-
lenség által lerontottat, csak a' vallás, és az Isten-
ben való élőhit fogja ismét fölemelni és helyreállítani 
tudni. 

A' korunkban ugyanis lábra kapott szabad szel-
lem, kárhozatos fajzatja a' mult század' álphilosophiá-
jának, olly erőszakos befolyást gyakorolt már min-
denre, hogy még a' szentek-szentjére is czégérét ki-
tűzni, 's igy több évek alatt megingatni törekedett azt, 
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a' mi a ' társadalmak' jóllétének egyedüli biztos alapja, 
a' vallást. 

A' lefolyt időszakban tudnillik az ugy nevezett 
népboldogitók , ellenségei az egyháznak , 's feldúlói 
minden törvényes tekintélynek, szünet nélkül arra tö-
rekedtek, hogy szó és iromány ál ta l , a' mi h i t , 's ez 
iránti pietas van a' halandók' kebelében, azt kiirtsák, 
felhasználván minden erőt és tehetséget ezéljaik' ki-
vitelére. A' népek' felvilágosodása, az előítéletekből 
leendő kibontakozás, a' babona-hit 's egyház és hier-
archia' bilincsei alól leendő felszabadulás, tökéletes 
boldogság 's paradicsom valának ama' csábító Ígére-
tek , mellyekkel hazug törekvéseiket palástol ták, 
csakhogy a' népeket saját pár t jukra szédítsék. Hogy 
a' hitet a' szivekből könnyebben kiirtsák, előbb annak 
tanítóit gyalázták le , 's gyűlölet' tárgyaivá tették, 
majd azután magát a' vallást 's annak szent tanítá-
sait támadták meg, azokat nevetség- 's gunytárgyaivá 
tévén, mikép a' vegyes házassági viták' alkalmával 's 
utóbb is, az egyháznak mindezekből bő mértékben ré-
szesülhetni elég alkalma vala. Sokkal elevenebb em-
lékben vannak fön amaz időknek eseményei, semhogy 
itt részletekbe bocsátkozni szükségesnek tartanok, 
azonban elhallgatnunk még setn szabad, hogy a 'szent 
hit ' imádandó tanai a' megyeházaknál, az igazság' ki-
szolgáltatásának peremeiben, csak nem átalánosan, és 
pedig büntetlenül kigunyoltattak, bogy a' mindenható 
Isten' egyszülött fiától örök időkre alapított egyház 's 
annak tanitniánya, még notabilitások részéről is, ela-
vultnak 's roskadozónak bélyegeztetett , nyilvános la-
pokban pedig ,pocsojá'-hoz 's ,latrok bar langjá ' -hoz , 
az emberiség' üdvére rendelt egyházi tanitói 's kor-
mányzói kar ,szörnyeteg '-hez, 's ,hétfejű sárkány'-hoz 
hasonlittatott. 

Hogy a' tisztes hagyományok 's a' polgári törvé-
nyek' tekintélye megdöntessék, azok avas obscuritá-
soknak, a' papság' koholmányainak, 's a' setét száza-
dok' szüleményeinek mondattak , leggondosabban 
azon módok és eszközök használtatván f e l , mellyek 
által az emberi indulatok legkönnyebben felforralha-
hatók voltak. A' röpiratok, h í r lapok , öl tözet , példa, 

*2) A' következés már most megmutatta, hogy a' mit a' 
kigúnyolt ,setét század'-beli atyák nagy gonddal gyűj-
töttek , azt a' felvilágosodott századbeli fiak meggon-
dolatlanul eljátszották. Nem ok nélkül köté azért Isten 
az őt imádd népnek szivére : ,Tiszteljed atyádat és 
anyádat, hogy hosszú életű lehess a' földön, mellyet 
a' te Urad és Istened ád te néked.' Éa azon századok 
fölött, mellyekből az ,avas obscuritások', 's ,papi ko-
holmányok' alászármaznak, van-e okunk elpirulni, 's 
homály háromlott-e azokból hazánkra? A' történet mu-
tatja , hogy hazánk' hatalma 's dicsősége ezen szá-
zadokban legtöbbet gyarapodott. Ugyanis Szervia, a' 
hajdani Moesianak egy része 1073-ban; ismét egy 
nagy része, a' tiszántúli Szerém és a' dunamelléki ré-

apróbb és nagyobb társulatok, mind ide munkáltak ; 
sőt a' tudós társaságnak is egynémelly tagja azt hi t-
te, hogy a' magyar olvasó közönség előtt máskép igaz 
tudósnak nem is fog tekintetni, hacsak a' közrebocsá-
tott ,Történet tár ' -ban a' német álphilosophiának, az 
emberi-nem' eredetét, a' törvények' származását , és 
magát a' vallást Istentől el tulajdonitónak, idétlen 
utánzója nem lesz, 's igy minden szorgosan felhasz-
náltatott a r r a , hogy a' nemzet demoralisáltassék, 's a' 
hitből egészen kivetkeztessék. 

Ezen törekvés nem maradt siker nélkül. Az i f jú -
ság' nevelése, a' házi béke, a' házi és nyilvános a j ta -
tos szokások lassankint mindinkább alásülyedtek, a' 
hit és isteni törvények iránti tisztelettel együtt. Azon 
kötelékek i s , mellyek egyik embert a' másikhoz kap-
csoltak , megtágultak, valamint azok is, mellyekkel a' 
hívek' lelkipásztoraikhoz, a' keresztények az evangé-
liumhoz , az alattvalók az elöljárókhoz, a' polgárok a' 
fejedelemhez, és az emberek az Istenhez kapcsolva va-
lának. Innét lehetett-e csudálnunk, lia valaki a' fel-
sőbbségnek, mellyben már többé nem Istennek helyet-
tesé t , hanem saját képviselőjét tekinté, ellenállni me-
részkedet t ; csudálnunk lehetet t -e , ha a' nemzet pár -
tokra oszlott, ha egyik a' másik' őszinteségéről kétke-
dett, lia a ' törvények elmellőztettek, az előljárok meg-
kisebbíttettek, 's a' hatalom többekre ruháztatott ? Csu-
dálnunk lehetett-e, lia a' törvény és igazság, tulajdon-
jog és emberiség, csend és béke, féket nem ismerő 
kicsapongás között lábbal tapodtattak ; mert a' törvény 
csak addig bir fékező's fenyítő erővel, mig az az isteni 
törvénynek mássá és kifolyása, mihelyt pedig ezen 
kútfőtől elszakittatik, olly alacsony igává válik az, 
mellyet a' felfuvalkodott lélek mindannyiszor lerázhatni 
szabadnak v é l , valahányszor érdekeivel összeütközik. 

A' rendkívüli betegség tehát rendkívüli orvos-
lást k iván t , mert a' népek' jóllétét emésztő nyavalya 
olly mélyen harapódzott el m á r , hogy a' közönséges 
orvos-szerek, a' tanitás és oktatás, a' gondos figyel-
meztetés annak orvoslására elégségesek nem valának, 
sőt még a' csapások sem, mellyek sokaknak szemében 
nem egyebek voltak, mint a' természet' já tékai , mely-
lyeken nemcsak meg nem indulának , hanem még vi-

szek 1081-ben ; Szlavónia és Horvátország nagy része 
1091-ben; 's már 1102-ben egész Szlavónia és Dal-
inatország a' magyar királyt uralta ; Moesiának másik 
része Rama vagy Bosznia 1103-ban ; Bolgárország' 
nagy része 1202-ben; Galliczia és Lodomeria szinte 
ez időtájban kapcsoltatott Magyarországhoz, 's 1207-
ben már a' magyar király' czimeit ékesité ; Moldavia 
1227-ben; Stájerország 1254-ben, 'stb. És ezek mind 
a' sokak által ugy nevezett ,papi uralkodás' korsza-
kában történtek ! Többeket, különösen Moldvát, Bosz-
niát , Szerviát 's Horvátországot szorosabban a' lut 
kapcsolt hazánkhoz , elszakadását pedig előidézte a' 
hittelenség. 

27* 
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gadozának i s , mindünuen várván 's reménylvén ne-
münknek boldogulását, csak Istentől nem. 

És I s ten , az emberi-nemnek legbölcsebb neve-
lője , a' gonosz' nagyságához mért orvoslást adott. Ô 
az emberiséget, melly magát tőle elszakitá, saját in-
dulatjainak engedte á l ta l , és neki megízlelni engedte 
csakugyan ama' boldogságot i s , mellyet a' szabadság, 
egyenlőség és testvériség' u j apostolai hirdetének. És 
éreztük ezen boldogságot, és annyi ideig és olly mér-
tékben éreztük, hogy csak még néhány lépés , és a' 
kétségbeesés' örvényénél vagyunk. Szomorú emlékű 
boldogság ! melly a' trónt megingat ta , szent koronán-
kat , mellyhez századokon át a' nemzet legnagyobb 
kegyelettel ragaszkodott, elrablotta, melly millió em-
bereket lakhelyeiktől megfosztott, vagyonaikból kivet-
keztetett ; melly patakvért ontott ; holtakat holtakra 
halmozott , tájékokat elpusztí tot t , városokat Ínségbe 
döntött, és a' nemzet' viruló boldogságát, mint iszonyú 
zápor a' tenyésző vetéseket , tönkre tette. Az össze-
dűlt várfalak, a' leégett házak , az elpusztult városok 
és helységek*3) kiáltó bizonyságai a' leélt rettenetes 
boldogságnak. A' hív történetírás a' jövő nemzedéknek 
üdves tanulságára véres betűkkel jegyzendi föl ismét 
évkönyveibe ama' nagyszerű igazságot, hogy az Isten-
es törvényeitől Való elpártolás a' nemzetek' békéjét 
feldúlja 's megsemmisíti ; hogy a' hi t- és erkölcsnek 
hanyatlásával az emberek szörnyeteggé , a' polgárok 
testvérgyilkosokká, a' világ pedig latrok-barlangjá-
vá vált. 

Ha már a' leélt viszontagságokra visszatekintünk, 
és az irgalom' anyjának , a' visszanyert békeségért 
szívből hálát mondunk, akkor kér jük is egyszersmind 
őt, hogy a' szép reményű if jú fejedelmet igyekezetei-
ben istápolja, hogy sugalljon szivének minden jót az 
egyházért , és a : kormánya alatti népér t , hogy az ő 
békeségében csendes és nyugodt életet é lvén, felvi-
rágozzék az egyház és vele együtt a' közjóllét. 

V a u e r ,T á n o s. 

Lelkipásztori g o n d o k . 

IV. 
A ' k a t h . sajtó'emeléséről szóló elmélkedés mind-

nyájunkat meggyőzött a' felől , hogy ezen felzaklatott 
üdvtelen időben, mint mondá , azaz e' korban, melly-
nek legfőbb jelleme anyagi és érzéki élvezetvágy, min-
denki, ki mint Áron hivattatott , tehetsége szerint köz-
remunkáljon a 'nép 'erkölcsi javí tására, és tökéletesíté-
sére, ,in aedificationem corporis Christi ' , hogy egykor 

* 3 ) Csak a' szerencsétlen Erdély' lakosainak egy negyed-
része legalább legyilkoltatott, 's 12 város és 300 
helységnél több ezen pusztitó lázadás' martalékja lett. 
Lásd: ,Die letzten Tage der magyarischen Revolution.' 
Pest, 1850. pag. 45. 

a' legfőbb pásztor juhainak lelkét számba ké rvén , ne 
mondja : ,Appensus es in statera, et inventus es minus 
habens. ' E ' czélra jelen időnkben kiválólag a' jó és 
olcsó könyvterjesztő társulat által eddig felmutatott 's 
ezután kiadandó lap és könyvek' terjesztése, mint biz-
tos eszköz minden papnak a' legfelségesebben kínál-
kozik. Nem is hiszem, hogy volna sorunkban, ki nem 
becsülné lelkében az áhítatot és buzgalmat, melly lel-
ke e' társulatnak. Ki ne tudná, milly kegyeletes a' moz-
galom, 's milly ártatlanok annak eszközei. De ha igy, 
valamint lelkünk örvend , hogy már a' kath. néplap 
kétezer példányra szaporodhatott, ugy megfoghatatlan, 
hogy van még kath. község, melly róla mit sem tud. 
Ez t fürkészni és orvoslani főleg a' néppel közvetlen 
érintkezésben lévő lelkipásztorok' feladata. Jól mondta 
a' sajtóról ér tekező, hogy a' jó és olcsó könyvek' ter-
jesztésére a' káptalani és papi tanácskozmányok, sokat 
tehetnek, és én hozzá teszem, hogy ezek voltaképen leg-
főbb tényezők. Mert valljuk meg az igazat, hogy ha az 
egyházi elöljáróság a' kath. néplapot egy példányban 
minden parochia' részére a ' templom'pénzéből meg nem 
rendeli, egynémelly nec frigidus nec cal idus pásztornak 
hivei évek múlva jöttek volna annak tudomására. De ez 
tisztét végezte, 's im most raj tunk a' sor. íme most jönnek 
a' tavaszi kerületi tanácskozmányok, tehát figyelmün-
ket e' szent ügyre a' lehetőségig terjeszszük ki. Ki 
nem emlékeznék örömmel a' forradalom előtti évekre, 
milly élénkséget szültek az egyházban a' kerületi nyi-
latkozatok , milly édes volt a' találkozás rokonérzel-
mekben, milly kedves, milly jótékony volt a' verseny 
mindenben, mi által az egyház' felvirágzása czélozta-
tott. Ugyanezt fogjuk tenni most. Kedvet önteni lan-
gyos testvéreinkbe, rokon érzelmet gerjeszteni a' nép-
ben, melly Istennek h á l a , pásztora' szavait annyi k i -
sértetek és csalatások után sem veti meg. Nálunk a' 
népnek nem a' rossz könyvek elleni óvószerül kell a' 
szent olvasmány, inert itt jó vagy rossz könyv egya-
ránt hiányzik ; hanem kell lelki táplálatul azon temér-
dek liiu vágyak' lecsi lapitására, azon megcsalatott 
ábrányos remények' kiigazítására, a' bün' mámorából 
való kiábrándulásra, niellyekbe a' népboldogitók által 
akaratlanul beringattatott. Igen mi tenni fogjuk mind-
azt, a' mi számunkra a' mondott czikkben utmutatóul 
elősoroltatott. Mert lehetetlen, hogy lenne még valaki, 
ki a' mult évek' szomorú tapasztalásain, bel - és kül-
földön történt politikai és vallási rázkodtatások és l'el-
forgatások' okai felett elméi kedve, meg ne tanulta vol-
na, mennyire szükséges e' népet tanítani arra, hogy a' 
hányattatott népek' üdve Istenen és szentegyházán 
kivül nem található, hogy csak egyedül tőle és általa 
jön azon boldogító b é k e , mellyet olly nagyon óhaj -
tunk, de mellyet a'világ nem adhat ; ki ne törekednék 
megszilárdítani a'frigyet Ő és népe között,mellyet a'mult 
évek' gonosz szelleme megingatott. ,Si enim animam ne-
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gligaraùs, azt mondja aranyszájú sz. J ános— ,nec corpus 
salvare poterimus.' És ismét : ,Omnium divinorum divi-
nissimum est , cooperari Deo in sa lu tem' , u. m. sz. 
Hieronymus. 

Csak a' kath. Néplap' béltartalmára nézve akar-
tam még némit mondani. Miutáu Néplap, ' s minden a j -
tatos tartalma mellett is újságnak tartatik : j é lenne 
benne valami újságot is közleni kivonatképen a' Reli-
gioból. Sőt többet mondok, h iba , hogy a' Religio' 
7-dik számában nyilvánosságra bocsátott közlemény 
a' Néplapba be nem tétetett. Értem a z t , hol az igaz-
ságügyi minister által ideiglenes rendeletképen be-
nyújtot t és helybenhagyott , a' fenyitő ügyekbeni el já-
rásra nézve a' 2-dik rendelet' 7-dik pontja alatt, a' 
tartományi Ítélőszék elé tartozó bűnök közé a' reli-
gionak megtámadása, káromkodás 'stb. számíttatik. 
Illy közlemény épen a' Néplapba illenék. Mert nem 
egy mondotta már egyszerűségében : Ugyan ha már 
annyira mindent rendeznek, az Istenre! mikor jön a' 
sor a' religiora, mikor a' káromkodás' t i lalma? 

A' mi a' kath. naptárt i l let i , örömmel mondom, 
ez a' nép' szeretetét megnyerte. De terjesztési módja 
nem czélszerii. Eger ugyan is e' vidéktől , főkép pos-
ta-vonalban, felette távol van, leveleink Pestről rövi-
debb idő alatt j önnek , mint Egerbő l , miért is az 
1 8 5 0 - d i k i naptárokat csak Januáriusban kaptuk meg. 
'S ez az oka , hogy miután mindenki a' naptárt uj év 
előtt megszerezni törekszik, a' későn érkezett naptár 
jó keletnek nem örvendhetett. Egyszerű fogalmam 
szerint a' bizonyos haszon' kedvéért jó lenne e' vi-
dékre nézve Debreczenben egy fiokhivatalt felállítani. 
Hova a' leszállítás Pest ről , 's onnan az egész vidékre 
a' leggyorsabban eszközölhető. 

Még egyet. A' társaság' gyarapulását mutatja, 
hogy már egy kicsit tovább is terjeszkedhetik. Hogy 
a' franczia kamarákban a' kath. egyház' védelmére 
mondott igazán ri tka ihlettségü beszédek' kiadása 
megrendeltetett , ez jó. De ne fe le j tsük, a' mit már 
olly számtalanszor bepanaszlottunk , hogy a' katholi-
cismus' hiánya iskoláinkban feltűnő, hogy a' tarkaság, 
miszerint majd minden kántor tulajdon összeférczelt 
iratkájából fejtegeti a'hit 'ágazatait, tovább nem tűrhető. 

És most megpihenek. Elmondtam gondjaimat. 
Hiszem az idő megorvoslandja azokat. Azért kik ve-
lem egy csónakban eveztek lelkipásztor társaim ! 
gondjaink között evedzőinket ne téveszszük el. Pat i -
entia és pastoralis diseretio. E ' kettő őrzött meg az 
elmerüléstől a' harcz' zivatarjai között. Ezek' oltalma 
alatt bátrabban haladhatunk a' béke' csendes tenge-
rén. Velünk az Isten ! Bízzunk ő benne. ,Qui coníi-
dunt in Domino, intelligent veritatein, et fideles in 
dilectione acquiescent illi.' Sap. 3 . 

G y ö r g y é n y i J . , k-v. p. 

Nyilt levelezés. 
ö . Bécs, mart. 7. Mióta csekély tudósításainkat í r -

juk, nem nyultunk olly örömmel tollúnkhoz, mint ma, mi-
dőn olly dologról van szerencsénk a' ,Religio' olvasóit ér-
tesíteni, mellyet régóta óhajtva vártunk, 's mellynek olly 
sokáig való elmaradása mindnyájunk' kebelét fájdalommal, 
's a' jövőre nézve is aggasztó sejtelmekkel tölté el. Azon 
egyházi személyekért, kik a' magyar forradalombani fegy-
veres részvételök miatt a' hadseregbe soroztattak, apostoli 
nuncius ő excellja a' magas ministeriumnál közbevetette 
magát, 's fáradozása főméltóságu hgprimásunk' hatalmas 
befolyásától gyámolittatva, azon örvendetes rendelményt 
eredményezé, miszerint a'fölszentelt papok fölmentetnek 
a' besoroztatás alól, egyébiránt rendes törvényszék előtt 
feleletre vonatván eljárásukért. 'S igy megszűnt a' sérelem, 
melly az egyház' törvényein 's jogain ejtve volt , megkön-
nyült az aggodalom' terhe, melly az egyház' jövőjét tekint-
ve, a' szivekre nehezült, 's vidámabban fölloboghat remé-
nyünk a' vallás' szebb jövőjének földerülése iránt. Ezen 
tény, melly szerint az egyház' törvényei ez esetben, 's ezen 
annyira compromittált személyek' irányában respectáltat-
nak, nagy fontossággal b i r , nem csupán magában , hanem 
a' következményekre nézve is , mellyek abból észszerű in-
ductio' nyomán folyni fognak. 'S miután a' status elvileg 
elállott az egyházi törvényekkel összeütköző rendeletek' 
foganatosításától, joggal várhatjuk, hogy ezen elv minden 
egyes esetben fog alkalmaztatni, 's igy mindazon sérelmek 
orvoslást nyernek, mellyeknek megtörténtét 's folytonos 
fönlétét keseregjük. Mi ezt annyival inkább várjuk, meny-
nyivel több tanúságait láttuk az örvendetes nyomatéknak, 
melly felsőbb helyen a' primás ő hgsége' föllépésének tu-
lajdoníttatik , 's mennél többször volt alkalmunk erélyes 
buzgalmát 's az egyház' ügyében mutatott föláldozó mun-
kásságát bámulnunk. Hála neki különösen azok' nevében, 
kiket sz. hivatásuknak visszaszereznie sikerült, kiknek 
büntetése által az egyház volt büntetve, mert törvényei 's 
jogai sértettek, 's kiknek megkegyelmeztetésén az egyház 
örvend, mert megtérő , 's a' megtérés' fokozott buzgalmá-
val dolgozandó munkásokat nyert az Urnák szőllejébe. Há-
la egyszersmind Viale Prela apostoli nuncius' ő nméltó-
ságának, ki valamint ez ügyben főcselekvő volt, ugy más-
kor is mindig hatalmas segitője szokott lenni prímásunk-
nak, 's átalában semmi alkalmat cl nem mulaszt, a' pápai 
szék' jótékony befolyását a' magyar egyház' javára al-
kalmazni. 

Kath. egyletünk' választmánya az érsektől nyert vá-
lasz' következtében folytonosan gyűlésezik , s tanácskoz-
mányainak eredménye valószínűleg teljes fölbomlása leend. 
Legyen szabad ez alkalommal néhány észrevételt előadnunk. 
Magyarországon, mint tudva van, a' kath. világ' notabili-
tásai Némethon' példájára szinte illy egyleteket akartak 
alapítani, 's e' lapokban is közzétett, minden lelkesebbek 
által pártolt tervöknek kivitelét csak a' forradalom' kiütése 
akadályozta meg. Meg vagyunk győződve, miszerint a' tör-
vényes rend'beálltával ismét szóba kerül ez ügy, melly-
nek sürgetősségét a' legközelebbi múltnak eseményei,'s a ' jö-
vőnek borús sejtelmei egyiránt tanúsítják. Azonban azt tart-
juk, hogy mielőtt e' részben az élet' terén az agitatio megkez-
detnék, előbb a' sajtó' utján az ügyet komolyan 's minden 
oldalról szükség megvitatni. Vannak talán, valamint Né-
metországban voltak, kik azt hiszik, hogy az egyletek bi-< 
zonyos ellenőrködő hatalmat igényelhetnek az egyházi kor-
mányzat' irányában ; hogy azt, mit talán rendes, törvény-
szabta uton kivinni nem lehet, a' törvények' ereje 's tekinté-
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lyének ez egyletekbeni központosítása által lehetend esz-
közölni; szóval, kik amaz alapjában hamis, veszedelmes 
és kárhozatos nézetből indulnak k i , miszerint ez egyletek' 
hivatása az, hogy az egyházi kormanyban bar mikep, 's 
hármi csekély részben osztozzanak. Hamisnak azért nevez-
tük e' nézetet, mert szem elől tévesztve a' katholicismus' 
organismusát, a' dogmába ütközik ; veszedelmesnek 's kár-
liozatosnak, mert az egyház' desorganisatiójának magvait 
hordja méhében, 's mert, mint több példa mutat ta , magá-
nak az egyletnek fölbomlását okozta. — A' kath. egylet 
mindenesetre korkivánat, de véleményünk szerint föladata 
egyelőre nem lehet más, mint a' kath. népben a' kath. köz-
szellemet föléleszteni, közte 's a' tanitó és kormányzó egy-
ház között a' hajdani életmeleg összeköttetést helyreállíta-
ni, a' családi élet' vallásos átalakítását, hol szükség, eszkö-
zölni, 's igy a' keresztény társadalmi rendet aláásó tanok' 
hatását semmivé tenni. Valamint minden egyesületnek a' 
kath. egyházban, ugy ennek is éltető szelleme az alázatos-
ság és szeretet. — De nem lévén szándokunk e'fontos ügy-
nek részletes tárgyalásába bocsátkozni, megelégszünk e' 
néhány gondolatnak közlésével, mellyet a' bécsi egylet' 
emiitett gyászos sorsa, 's ama' félelem keltett bennünk, ne-
hogy Magyarországon is hasonló tévedéseket legyen alkal-
munk siratni, 

Herczegprimásunk, ki febr. 27-én érkezett Bécsbe, ma 
és holnap a' Pázmáneum' kápolnájában némelly ordinatio-
kat végez, 's azok után azonnal elhagyand.(?)Kisérje lépteit 
Isten' áldása. 

A' bécsi érsek nem, mint hibásan közlöttük, február-
ban, hanem folyó hó' 10-én tartja jubilaeumát. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

F r a n c z i a o r s z á g . 
( T h i e r s ' j e l e n t é s e a ' n y i l v á n o s s e g é l y e -

z é s r ő l . ) A' nyilvános segélyezés' kérdésének megvitatá-
sára a' franczia nemzetgyűlés egy nevezetes bizottmányt 
jelelt k i , melly terhes munkáját bevégezé, 's mellyről 
Thiers ur tön jelentést. A' jelentés ivekre terjed, kitűnő 
szorgalommal van kidolgozva. Mi csak rövid kivonatban a ' 
fővonalokat emelendhetjük k i , 's mindenekelőtt a' jelen-
tésben fölállított fő elveket idézendjük. 

,Hogy egymást megértsük, szükség mindenekelőtt e' 
jelen, minket foglalkoztató tárgy körül bizonyos főelveket 
fölállítani, é3 azokat szilárd alapra fektetni . . . Mit mi 
napjainkban segélyezésnek nevezünk, 's mi minden időben 
jótékonyságnak neveztetett, mind az egyes embernek, mind 
pedig az egész társaságnak legszebb, legnemesebb erénye. 
'S valamint az egyén, ugy a' társaság is soha eléggé nem 
gyakorolhatja azt. Azonban az a' különbség az egyik és 
másik között, hogy az egyén saját pénzét ad ja , az állam 
pedig mindnyájunk' fdlérét, a' szegényét szintúgy mint a' 
gazdagét ; és ha az egyénre nézve nincs más tanács, mint-
hogy lehető legtöbbet adjon, az államot illetőleg, a' köz-
igazságosság' elveit szem elől téveszteni nem szabad , ha-
nem mindig meg kell fontolni, nehogy midőn az egyiknek 
ád , a' másiktól elvegyen. Az államot illetőleg pontosan ki 
kell jelcini a' határokat, ezeket pedig az igazság és ész' 
elveiben keresni. Minden társaság' alapelve, miszerint 
minden ember köteles mind sa já t , mind családjának szük-

ségeit kielégíteni. Ezen elv nélkül minden munkásság meg-
szűnnék a' társaságban, mert ha az ember másnak mun-
kájára számolhatna, igen szívesen másra ruházná az élet' 
gondjait és terheit. Azon tartományokban, hol a' számos 
szerzetek fölötte szaporiták az alamizsnát, mint egykor 
Spanyolhonban, a' nem bölcsen gyakorolt szeretet koldus-
ságot szült. Ezek bizonyos tények, mellyeket vitatni sem 
kell.' 

,Azonban Isten . . . az emberben az erő mellé a' gyen-
geséget, az egészség mellé a' betegséget helyezé, az érett 
férfi kort a' gyermeki kor előzi meg , és az aggság követi. 
0 az emberi fajt két nemre osztá, az egyik erős, a' másik 
gyenge, 's ugy rendelé, hogy e' hatalmas lény sokszor 
minden állatok' leggyengébbike lenne, melly magát nem 
táplálhatja, nem védheti, nem létezhetik. De azért Isten 
az embert nem liagyá el. Lelkébe erkölcsi tulajdonokat fek-
tetett , mellyek a' természeti bajokat kipótolják ; szivébe 
oltá a' rokonszenvet, a ' jóságot , a' jótékonyságot, vagy 
bár miként nevezzük is, a' gyönyörű erényt, melly ha szen-
vedőt, vagy erőtlent lát, az embert segítségére szólítja . . . 
'S igy a' nyomor mellett, melly nélkül ki sincsen, a' 
jótékonyság áll , mellyet a' keresztények szeretetnek, az 
utóbbi constitutiónk' szerkesztői pedig segélyezésnek ne-
veznek. De hogy e' jótékonyság erény legyen, szükséges, 
hogy önkénytes legyen, és a' belső ösztönt kövesse. A' 
szerencsétlennek, kivel az utczán találkozunk, ki szivün-
ket megindítja, nincsen joga, minket a' segedelemre kény-
szeríteni. E' szerencsétlen egy szent tárgy, a' keresztény-
ség' példabeszédei szerint tán egy angyal, melly e' szeren-
csétlennek alakjába rejté magát , hogy erényünket meg-
próbálná , de ha minket kényszeríteni akarna a' segélyre, 
s tőlünk kicsikarni azt, mit különben is hajlandók voltunk 
adni, többé nem volna szent tárgy, hanem egy gonosztevő.' 

,Ezek a' magán jótékonyság' elvei, 's könnyű ezekből 
a' közjótékonyság' elveit következtetni. IIa az egyesnek 
van erénye, miért nem bírhatna ezzel a' társaság is? Az 
államot nem szabad hideg, érzéktelen, szivnélküli lénynek 
tekinteni. Az összes nemzetnek is van szive, lehetnek eré-
nyei szintúgy, mint vétkei, előnyei szintúgy mint h iánya i . . . 
IIa a' nyomor'enyhítésére szükséges a' magán jótékonyság, a' 
közönséges is szükséges, mert maga, seni az egyik, sem a' 
másik legnagyobb terjedelmében sem képes megszüntetni 
a' nyomort. Vannak közönséges bajok, mellyek az összes 
társaság' jótékonyságát igénylik.' Itt a' jelentő áttér a' köz-
és magán jótékonyság közötti különbségre. ,Az egyes jót 
tesz , ha ád annyit, mennyit adhat ; ha még ezen is túl-
megy , nem cselekszik ugyan bölcsen, de azért a' szeretetre 
legméltóbb marad. Az államnak is kötelessége adni annyit, 
mennyit adhat ; de ha azontúl is adna, vétkeznék, mert 
neki bölcsnek kell lennie , ő nem adja a' magáét, ő bizo-
nyos szegényektől elvonna valamit, mit más szegények-
nek adna, 's ez oktalanság, ez igazságtalanság lenne. 
Az államnak is jótékonynak kell lenni , szabadon, és 
még hozzá bölcsen jótékonynak. E' két jótékonyság-
nak tehát különböző jelleme van, valamint különböző 
az állam- és az egyénnek kötelessége. Sokat vitatkoznak 
némellyek a' magán és közjótékonyság' előnyei fölött. Né-
inellyek mondják : engedjétek működni az emberi szivet, 
ne zavarjátok legtisztább gyönyöreit, miket neki a ' j ó t é -
konyság' gyakorlata nyúj t , mert különben megakasztjátok 
a' forrást, mellyet szabályozni akartatok. Mások ismét ki-
áltják : az egyes mitsem tehet, vagy csak kevéssel többet 
a' semminél; hibásan, akaratosan tesz, akkor cselekszik, 
midőn nem kellene, és nem cselekszik, midőn épen szük-
séges volna. A' vallás sokat tehet, de saját szükségei van-
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nak, és a' statustól különböző czélja. Csak az állam tudhat 
és akarhat mindent tenni, csak nekie kell is minden jót be-
végezni.' 

,Noha e' két ellenkező állitás egyiránt túlzó, mind-
azonáltal mi balgább és veszedelmesebb tant nem ismerünk 
annál, melly mindent az államra akar ruházni , még az 
emberi léleknek legnemesebb gyönyörét is. A' legjobb tett 
az , mellyet a' vallás vagy sziv' sugallatára egyesek'visznek 
véghez. Engedjétek a' nyomor által megindittatni az t , ki 
vele találkozik, hogy segélyt vonjon azonnal maga után, és 
az adónak a' legédesebb élvezetet nyújtsa. Átalános 
nézetetöknél fogva sokszor kenyér és ruha nélkül veszné-
nek el ollyanok , kiken más egyesek, egy benső édes ösz-
tönt követve, azon perczben segítenek, mellyben velők 
találkoznak. Engedjétek a' vallást, érzékenyítő beszédei 
által , a' szegények' számára ajándokot előteremteni. Ne 
tartóztassatok föl senkit. Engedjétek a' vallás, az egyesek' 
jótékonyságát ős-erdőként terjedni, mellynek legkisebb 
ágát sem szabad lenyesni. Engedjétek a' tétlen gazdagot, 
ki nemes foglalkozást keres, a' jámbor embert, ki Istenét 
szolgálja, az egykor fiatal embert, de ki többé nem az , 
az egykor szép hölgyet, melly az lenni megszűnt, azt ki 
egykor bukott, és most szivének mélyében az örök igazság-
nak, mint megváltásának eszközét, jótékonyságát ajánlja 
föl , engedjétek mindnyájokat módjuk és hajlamuk szerint 
élvezetet és vigasztalást teremteni, Isten előtt pedig érde-
meket szerezni. És azután, miután ezek cselekedtek, ti 
állam és kormány oda tekintsetek, hová a' magány jóté-
konyság nem hatott, oda, hol amaz eleget nem tett. Verse-
nyezzetek, de ne ellenkezzetek, egymás' munkásságára fél-
tékenyek ne legyetek. Ne vitatkozzatok a' jótékonyság' ér-
deme fölött, melly az egyesek' szivéből kiindul, 'stb.' 

,Ezen elvek'megállapítása után visgáljuk meg, mit 
hagyott teendőül korunknak a' lefolyt századok' jótékony-
sága, legyen bár hogy jobbítsuk , terjeszszük és tökélyesit-
sük azt, mi már létezik, legyen bár hogy vezessük be in-
tézményeinkbe az t , mi kifelejtetett, vagy elmulasztatott. 
Korszakunk makacsul karolta föl az eszmét, a' nép' sorsán 
segíteni, és ezen eszme, noha sokszor csak ürügyül szol-
gált, mellyel a' pártok visszaéltek , mégis annyira nemes 
gondolat, hogy azt a' mennyiben lehetséges, életbe léptes-
sük. Szerencséjére az emberiségnek, de gőgünknek szeren-
csétlenségére, a' minden kigondolható eszközök között a' 
l e g j e l e n t é k e n y e b b e k m e g e l ő z t é k m á r k o -
r u n k a t , és ha van is sok hátra, mit tökélyetesbiteni kell, 
de a' föltalálásra, a' teremtésre kevés maradt fön. Mert 
nem napjainkban kezdé csak az ember szeretni embertár-
sát, nem csak most kezdenek verni olly szivek, mellyek a' 
szegények' sorsának enyhítését nemes foglalkozásnak , vl-
gasztalásnak és imának tartják. I I a v é g i g n é z ü n k 
a z i n t é z e t e k e n , m e l l y e k s z á z a d o k ó t a l é -
t e z n e k , m e g g y ő z ő d ü n k , m i l l y k i t a r t ó v o l t 
a z a n n y i r a r á g a l m a z o t t k o r , m i l l y e s z e s e n 
t a l á l é k o n y a' j ó t é k o n y s á g b a n , é s m i l l y 
k e v e s e t h a g y o t t h á t r a a' most élő rágalmazónak. 
Igen keveset hagyott hátra föltalálásul, teremtésül : mert 
midőn századok óta foglalja el valamelly tárgy a' figyel-
met , kevés teremteni való marad főn az utódoknak.' 

,Egyébként , ha valaki jót tesz, mindegy, legyen a' 
jótékonyság' módja u j , vagy régi. Mindazonáltal, hogy e' 
tárgy körül egymást megértsük, az átalánosságból ki kell 
lépni, és meghányni, mind a' régóta gyakorlott, mind a' 
most ajánlott eszközöket. Hogy ezek' előszámlásában ne 
tévedjünk, szükségesnek véltük, kijelölni bizonyos rendet, 
és pedig jobbat nem találtunk, mint az emberéletnek kor-

szakait , a' születéstől a' halálig. Hisz az emberről, és vég-
telen nyomorairól van itt szó, ezek pedig változnak éle-
tének korszakai szerint, 's épen azért az enyhitő eszkö-
zöknek is változniok kell. A' gyermek-, ifjú-, férfi- és agg-
kornak megvannak saját bajai. Mi a' tárgyhoz fogva ma-
gunktól kérdők, mik a' gyermek- és ifjúkornak gyöngéi, 
szükségei, enyhitő eszközei, mellyeket az igaz philanthro-
pia a' végső határig akar alkalmazni. Gondoltunk az érett 
korra i s , melly kevesebb betegségnek van kitéve ugyan, 
de azért nem kevesebb szükségekkel kell küzdenie ; mik 
lehetnek az eszközök , mellyek bajait enyliitik ; milly mun-
kaszereket kell kezébe játszani, liogy saját ereje által 
huzza ki magát nyomorából, különbséget téve az uj és a' 
régi eszközök között , és választást téve a' jók és rosszak 
között. Végre az aggkorhoz érve mérlegeztük, miként lehet 
enyhíteni végső gyengeségét, 's mindenek fölött biztosítani, 
hogy okos gazdálkodás által előre szerezzen módokat, 
mellyekkel vénségét önmaga istápolja. E' kört megfutva 
még a' halálra is kiterjesztők figyelmünket, hogy az egyen-
lőség' eme' napjaiban a' végső tiszteletet a' szegény ugy 
megnyerje, mint a' gazdag.' 

,Ha velünk együtt az emberéletnek e' szomorú és mun-
kás körét megfutandjátok, megítélni tudandjátok e' tárgy-
nak végtelenségét, és igazságosak leendtek a' régi társa-
ság i ránt , és pontossággal jelelenditek ki mindazt, mit az 
u j társaság merhet, remélhet é3 megkísérthet. Mi tehát e' 
munkát három részre osztandjuk : 1-ször : A' gyermek- és 
ifjú ; 2-szor : Az érett ; és 3-szor : Az aggkorra lerjesz-
tendjük ki figyelmünket. (Vége köv.) 

Angolhou-
Daczára az angolországi katholikusok közötti egye-

netlenség- és szétoszlásnak, daczára ama' hidegség- és ér-
zéketlenségnek, melly politikai 's társadalmi emelkedésünk' 
minden ügyeiben fölöttünk lebeg, a' kath. vallás itt csudá-
latos előlialadást tesz. Istennek láthatlan keze csudákat 
látszik mivelni, 's messze és szélesen kezdi visszafoglalni 
szent fényét a' hit, melly hajdan olly terebélyesen ragyo-
gott ez országban. Pompás templomok emelkednek , hol 
az előtt homályos és alacson kápolnák állottak, 's ezer imá-
dók térdelnek az oltárok előtt, mellyek még néhány év 
előtt elhagyottan gyászolának. Krisztus' vallása, melly ke-
véssel azelőtt gunyoltatott és üldöztetett, most a' protes-
tánsok" és hitetleneknél, ha nem is kedvezést, legalább 
tiszteletet talál. A' protestánsok buvárlati szellemmel vis-
gálják vallásunk' igazságait, 's bizonytalanság háborítja 
ezen elvált testvéreinket. Mindennap uj bizonyítványokat 
nyújt a' törvényes álladalmi egyház' állhatlanságáról, tán-
torgó állapotáról. Valljon igy teljesül-e a' prot. jóslat : 
hogy a' szentírás' elterjesztése kieszközlendi a' pápaság' 
bukását; 's a' nevelés' kiterjesztése lerántandja az álarezot 
Romának babonás találmányairól ? A' szent-irás minden 
ember' házába bevitetett, 's a' nevelés, a' meddig csak az 
olvasás és írás hat, szélesen elterjesztetett a' nép között ; 
de szent vallásunk nem érzi a' megsemmitésére rendelt 
eszközök' rettentő következményeit. Sőt inkább ő kiemel-
kedik a' homályos csillámból, mellyben olly sokáig zsib-
basztva tartatott, 's fénye behatol ezrek' sziveibe, kik haj-
dan sötétségben és a' halál' árnyában ülének. Háromszáz 
évig gúnyolták 's gyűlölték Angliában a' kath. intézvényc-
ket. Különösen pedig az apáczákat szemelték ki alávaló 
tréfa 's gonosz botrány' tárgyaiul, ugy hogy szüzességük' 
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erényét is támadták meg a' guny' nyilaival. ,,A' természet 
és ész, mondák, kárhoztatja az életet , mellyet az apáczák-
nak a' zárdákban viselniük ke l l ; " 's ezen okoskodás' sike-
rére szükségesül vált megmutatni , hogy illy életet nem le-
het önszántából választani. E' gunyolók' állítása szerint 
minden neme az erőszaknak, a' szülői zsarnokságnak, a' 
papi ámításnak, a' tervezett képmutatásnak használtatott, 
hogy valamelly áldozat önkényt vesse magát illy iga alá. 
Midőn az első franczia forradalom néhány apáczát hoz-
zánk sodort, több helyütt a' legrosszabb bánmód lőn osz-
tályrészük, 's mindenütt inkább meglepetés-, bámulat- és 
babonás félelemmel, semmint kegyelet- vagy tisztelettel 
fogadtattak. Ők u j fajú teremtmények valának, valódi tár -
gyai a' kandiságnak, rokonszenvrei igény nélkül; 's hosz-
szabb letelepedésük után is kerülte, 's félt tőlök a' pórnép, 
kivéve azokat, kik jótékonyságukhoz folyamodtak. Lassan 
vonulának vissza az előítéletek, 's a' vakbuzgóság' védel-
me makacs vala. Inkább koporsójában látnám leányomat, 
semmint lehetségesnek tar tanám, hogy ő valaha bármilly 
körülményekben apáczává legyen. Igy éreztek azok is, 
kik olvasták, hallották, észrevették és hitték, hogy a' szer-
zetes élet magasztos vágyakat ápolt, 's nagyszerű tetteket 
vitt véghez. Azonban az irgalmas szerzetesnők' látványa 
bámulatra változtatta az előítéletet. A' cholera' rettentő 
látogatásának jó eredménye, vol t , azon a' nép' legszegé-
nyebbjeinek kebelében támadt érzelem, mellyet e' bámu-
latos leányoknak a' szenvedők iránti gyengéd és vigasz-
teljes gondoskodása keltett fel. Lehetlen volt, hogy a' szen-
vedők ne vették legyen észre a' betegápolónők és apáczák 
közötti különbséget. E ' jó leányok több voltak, mint nő-
vérei a' betegnek, mint anyái az elhagyottnak. Manches-
ter-, Liverpool-, Birminghamban, 's más helyeken a' leg-
mélyebb benyomást hagyták maguk után a' sinlődők' szi-
veiben e' szent odaengedésü leányok'roppant jótékonyságai. 
Az irgalmas apáczák' nevét tisztelettel hangoztatják most 
ama' nyelvek, mellyeken azelőtt gunyrebegések valának. 'S 
a' nép kiáltja : Adjatok nekünk protestáns irgalmas nőket 
is ! Több helyütt már össze is ál l tak, azonban szerzetes 
fogadás nélkül, ugy hogy legfelsőbb szabályuk a' tetszés-
szerinti eljárás. Az első lépés meg van téve , 's maga a' 
prot. manchesteri püspök a' kath. intézetek' mintájára 
szándékozik most egy irgalmas női szerzetet alakítani. E' 
szerint könnyen történhetik, hogy előbb-utóbb protestáns 
benedeki szerzetesnőket, protestáns ,jó pásztori ' apáczákat, 
sőt protestáns jezuitákat is birandunk. (Tablet.) 

Vegyesek. 
Gr. Attems Henrik pozsony-kerületi ministeri biztos 

a' pozsonyi kath. gymnasiumot és akadémiát mart. 1-én 
keltrendeletében n é m e t á l l a d a l m i intézeteknek nyi-
latkoztatta k i , mellyekben mindjárt a' jövő félévben min-
den tanulmányok német nyelven fognak előadatni, gond 
leendvén r e á , hogy a' magyar és tót nyelvek mint szabad 
tantárgyak szinte előadattassanak. Mi e' rendelkezés' kö-
zelebbi részleteit nem ismerve, hozzá ezúttal bővebben 
nem szólhatunk. 

Frank Ignácz, a' törvénytani munkáiról hazaszerte 
ismert egyetemi tanár , és cs. kir. tanácsos Bécs"ben, hol 
több hónapok óta felsőbb megbízatásból dolgozott, mart. 
4-én a' Pétertéren a ' negyedik emeletből leugrot t , miután 
több veszélyes sebet vágott magán. Sajnálatra méltó befe-
jezése a' munkás földi életnek ! 

Bizonyos magyar lapban valaki K. aláírással azt veti 
gr. Dessőfy Emilnek szemére, hogy a' forradalom' üdves 
következményeit ignorálja, azt kérdezve, ha valljon nem a' 
forradalom vivta-e ki az ó rendszer fölött az európai civi-
lisatio' azon elveit, m i k m a k o r m á n y o z n a k ' ? 

Mig bizonyos hirlapirók minden elmebeli tehetségöket 
annak bizonyitgatásában megfeszítik, hogy Montalembert 
magát Thiers által hagyja vonatni, a' ,National' épen az 
ellenkezőt vitatja : ,Montalembertnek egy érdeme van : 
hogy őszinte. De nem mindig az, hanem csak a' diadal' 
pillanatában. A' törvényt, az e' pillanatban vita alatt lévő 
szerencsétlen törvényt, Montalembert tukmálta Thiers úr-
ra ; Thiers a' többségre tolja ; a' többség Francziaországra. 
Montalembert egészen föl van fújva sikerétől. Ő csak azért 
lép a ' szószékre, hogy gyűlöletét kiokádja. Nem azon urak 
közé tartozik, kik minden tehetségökből igyekeznek a'szol-
gaságot megédesiteni. Még a' diadal sem volna édes előtte, 
ha régi ellenségeit lábaival nem tapodhatná, ha szemükbe 
nem köphetne. Ö nem sokat gondol azzal, ha ellenzői közt 
azokat is sújt ja, kik előtte térdelnek. Midőn Montalembert 
a' szószéken a' forradalom' minden undokságait taglalja, 
midőn sárba ránt ja azon nagyszerű gonosztevőket, kik a' 
93-dik évet alkották, és a' szörnyű kis szónokokat, kik a j -
kaiknak széléről vették át a' forradalmi hagyományok' 
örükségét, Thiers, mozdulatlanul ül helyén, erőlküdik, hogy 
felfalja szégyenét. Más nap azonban ő szólal fül ; arra tü-
rekszik: hogy a' gyülület' e' kiáltásait elfelejtse, hogy ma-
gát az ország és ezen fehérkeztyüs inquisitor küzé közbe 
vesse, hogy a' burgeoisie' gonosz ösztöneire hivatkozzék, 
hogy a' mérséklet és hazafiság' színével kendőzze be azon 
hátrálást, azon capuczinus szerepet , azon á ru lás t , melly 
mindazt meghaladja, mi őt busz év ó ta , olly igazságosan 
országunk1 legnépszerütlenebb emberévé tette. ' Nagyon 
figyelemre méltó dolog, hogy az ellenzéki lapok, ugyanazon 
szavakat használják Thiers, Montalembert, Falloux és Va-
tismesnil urak ellen intézett megtámadásaikban. 

Dublinban a' k e r e s z t é n y t e s t v é r e k ' tanodái-
ban mintegy 600 szegény gyermek részesül józan és ke-
resztény nevelésben. Noha testi büntetés ritkán alkalmaz-
ta t ik , mégis valóban bámulatos a' tanodai rend és fegye-
lem. A' tanítványok előhaladása az olvasás, i rás , könyv-
vi tel , felmérés 's egyéb tanokban túlhalad minden várako-
zást. A' gyermekek ragaszkodók és háladatosak ezen buzgó 
férfiak i ránt , kik minden erővel azon vannak, hogy keresz-
tényeket és jó polgárokat neveljenek belőlük. 

Londonból i r j ák , hogy a' tuami érsek, dr. M'IIale, 
ezen ,Judaeabóli oroszlán', miként őt az angol sajtó nevezi, 
megyebeli papságához erélyes főpásztori levelet intézett, 
mellyben excommunicatióval fenyegeti azokat , kik netán 
az istentelen ircollegiumokban tanárokul alkalmazást elfo-
gadnának. 

A' New-York és Wight angol 3ziget közütti ten-
geralatti villanyos telegraph tervéhez más méltót emlit 
a' ,Times'. Ugyanis Angolhont Indiával javasolja vas-
pályák által összekötni. A' tervezet szerint a' belga és né-
met vaspályák használtatnának, Magyarország- az eu-
rópai és ázsiai Törükország- és Perzsiában u j vaspályák 
alkalmaztatnának Pendschabig, vagy pedig egészen az Indus 
folyam mellett fekvő Hyderabad városáig. Az ember hajló 
mindezt csak mesének tekinteni, noha a' Times' igen ko-
molyan mondja el az egészet, és még e' roppant távolság 
mértfüldek szerinti meghatározásába is bocsátkozik. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál . 
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T A R T A L O M : Elméletek a' leélt forradalom fölött. II. — 
Vegyesek. 

E l m é l e t e k a' l eé l t forradalom fölött . 

H . 
Láttuk, hogy ama' boldogság, mellyet az egyen-

lőség, szabadság és testvériség' álapostolai készitének, 
melly másfél év hosszant átokként reánk nehezedett, 
's hazánkat kiszámithatlan nyomorba döntötte , amaz 
indulatok által idéztetett elő, mellyek a' hit és erkölcs' 
törvényeinek útjáról elterelték az emberiséget. Ezen 
események legyenek azért a' késő nemzedéknek is üd-
ves és elfeledhetlen intéséül , hogy a' béke állandó 
nem lehet, ha lerontatik az egyház és vallás' tekinté-
lye, mert a' polgári törvények valamint erre támasz-
kodva kölcsönzik , ugy attól elszakadva , vesztik el 
erejöket, mert az egyház és polgárzat olly szoros kap-
csolatban van egymással , hogy a' csapás , melly az 
oltárt éri, a' polgári társaságot is alapjában megingat-
ni szokta. A' történet ugyanis világosan mutatja, hogy 
valahányszor a' hittelenség erőre k a p , ha a' dics- és 
bosszúvágy, a' megcsalatott r emény , az i r igység, a' 
mások' java utáni rendetlen kivánság, a' hit' igazsá-
gai 's erkölcstörvényei által meg nem zaboláztatnak, 
és a' népek, a' demagogok után indulva, ezen bátor-
ságos támaszt meggondolatlanul ellökik magoktól, ak-
kor iszonyú fergetegként előállanak a' szenvedélyek, 
mellyek fiút az atya, testvért a' tes tvér , és polgárt a' 
polgár ellen fölfegyverkeztetnek, és nyomaikon átok 
tenyészik, 's az előbb békésén együttélt lakosok' ha-
zája valóban siralomvölgygyé válik. 

Ezen szomorú tapasztalás által bebizonyított 
igazság annál erősebben serkentsen fel mindenkit azon 
módok és eszközök' felhasználására, mellyek az egy-
ház és vallás iránti ragaszkodásnak a' szivekben le-
endő meggyökerezését i l let ik, minél kétségtelenebb, 
hogy a' helyreállított békének állandóságát csak egye-
dül innét lehet várni. Mert a' fejedelmek a' lázadá-
sok' elnyomatása, a' csend és béke' föntartása végett 
egymással szoros szövetséget köthetnek, 's a' közbá-

I. Félév. 

Egyházi tudósítások. — Politikai Szemle. — Irodalom.— 

torságért sereget tarthatnak ugyan , de azért a' béke' 
boldogító malasztját csak ugy élvezendik a' népek, ha 
Isten' igaz félelme- 's törvényeinek szentségétől ke-
belük' mélyében egészen át vannak ha tva ; mert a' 
hitnek minden fegyvernél nagyobb ereje vagyon , az-
zal ugyanis meghódíthatni a' népeket , de nem egy-
szersmind a' népeknek szivét, ez egyedül a' hit ' mun-
kája lehet. Azért a' kereszténység' közös atyja hatha-
tós szavakkal serkentett mindenki t , midőn csak az 
imént e' lapokban közlött beszédében mondá : „Hogy 
az illy nagy veszély eltávolittassék, sem gondot , sent 
fáradságot , sem őrködést kímélni nem kel l , hogy a' 
gonosz tanok gyökerestől kiirtassanak , 's mindenki 
megértse, miszerint az igaz 's valódi boldogság az 
erény, igazság és vallásosság' gyakorlatán alapszik.''"*) 
Valóban a' leélt forradalom óriási nagyságban tünteti 
előnkbe eme' nagyszerű igazságot, miután tapasztal-
nunk kel let t , hogy korunk a' legmagasb miveltség-, 
tudomány- és philantropiával dicsekvő kor, a' legbor-
zasztóbb vadságba 's barbariesbe sülyedett , mert mi-
veltségének, tudományának 's emberszeretetének alapja 
nem a' hitvallás vala. 

Ki ne áldaná azért szívből I s t en t , és a' fejede-
lem' atyai törekvését, hogy a' háború' iszonyatosságá-
nak véget vetett , 's azon napokat , mellyek hazánkat 
gyötrelmesen sanyargatták, e lhár í tván, ujolag vissza-
szerzette a' békét, mellyben a' lázadás-ejtette sebeket 
orvosolni, a' feldúlt vidékeket helyreáll í tani, 's mind-
azt , a' mi az egyház és haza' jóllétét 's fölvirágzását 
illeti, háboritlanul ismét munkálni lehet. 

Az eseményeket tehát mármost tanulság végett, 
gondosan ki kell zsákmányolni, hogy hol 's mikép le-
het a' nemzet' boldogságát feldúló forradalmi szellem-
nek legczélszerübben szárnyát szegni. 

IIa a' leélt eseményekre visszatekintünk, azt ta-
láljuk, hogy a' forradalmak' hullámai csaknem min-
denütt elsőbben is az iskolák' küszöbéhez, és onnét 

*) Lásd : Religio. Folyó év 25. sz. 200. lap. 
32 
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nagyobb áradással csapódtak vissza. Miért is min-
denekelőtt a' gondot ide kell fordí tani ' s az if juság'ne-
velésének olly irányt adni, hogy az illyetén merény-
letektől szivének belsejében visszaborzadni tudjon. 
Szomorú szánakodással kellett ugyanis tapasztalnunk, 
hogy a' pólyából alig kinőtt gyermek okosabbnak 
hitte már magát, a' mult század' bölcseinél, vagy az 
őszbecsavarodott, 's tapasztalás által megedzett öre-
geknél. Szomorúan kellett tapaszta lnunk, hogy az ol-
vasni alig megtanult iskolás-gyermekek pajzánon ne-
vették ki, 's nézték le az előttük isteni 's akár szent-
irási tekintélyt emlegetőket; hogy már törvényeket, 
intézményeket birálgatni merészkedtek, 's azokat nem 
helyeselve gyakran föl sem ve t t ék , sőt tanitó- 's elöl-
járóikat , és a' törvényekhez hiven ragaszkodókat fe-

*2) Parisban, Bécsben és Pesten a' forradalmi mozgal-
makban a' ki első részt vett, az ifjúság vala. A' pesti 
eseményekről az azon időbeli tudósítások mart. 15-ké-
ről ezeket közlék : ,A' franczia forradalmat megelőzött 
reformlakomák' magvai termékenyföldre találtak ha-
zánkban is. A' középponti ifjuság'lelkesbjei' (bizonyára 
nem a' legerényesbjei) ,fölkarolták a' reformlakomák 
eszméjét, melly csak hamar viszhangra találván, csak-
nem az egyetemes ifjúság által melegen pártoltatott', 
(természetes, mert azokban tanulni nem kellett) • • • 
's e' lakomára mintegy 80 aláirási iv bocsáttatván ki 
,történt, hogy az egyetemi tanárok' egyike egy illy 
aláirási ivet egy jogásztól erőszakosan ( ! ? ) elvett, 's 
azt nézetei szerint pártos irányúnak találta', (de már 
ekkor az ifjúság többet tudott tanítójánál, azért annak 
szavára mitsem adván, a' gyülekezetet mertartotta és) 
,Petőfi Sándor elszavalá nemzeti dalát, hol az e s k ü-
s z ü n k szavaknál a' jelenlévők' (körülbelül 60— 
70-en) ,mindannyiszor megesküvének , hogy rabszol-
gák lenni többé nem akarnak.' (Egy pesti akadémikus 
és rabszolga ! !) , Azután a' fönebbiek az orvosnöven-
dékekhez indulának. Az orvosnövendékek épen lecz-
kéken valának. A' lelkesült ifjúság benyitván az egyik 
iskola' a j ta já t , oda tömegesen betódult' (természetes 
egész illedelemmel, ugy hogy a' tanítónak ki kellett 
mennie) a' növendékek pedig az ifjúsághoz csatlako-
zának, 's az egyetem' udvarán Jókay ujolag felolvasá 
a' proclamatiot, valamint Petőfi is elszavalá nemzeti 
dalát, hol a' jelenlévők ujolag megesküvénék, hogy 
rabszolgák többé lenni nem akarnak (szegények, utol-
jára csak ugyan elhitték, hogy rabszolgák.) ,Midőn a' 
lelkesült sokaság az egyetem' udvarából kiindult, a' 
tömeg már 3—400 főből állott, kik a' legszebb jo-
gok' (! ?) kivivásának büszke érzetében valamennyien 
a' bölcsészek- és jogászokhoz menének . . . az iskolák 
megnyittattak, és a' nemes érzelmű (e' tettben, bizo-
nyára nem) ifjúság rögtön kezet fogva a' többiekkel 
a' seminarium előtti téren már mintegy 2000 főnyi 
tömeg zajos éljenekben nyilatkoztatá a' korszerű moz-
galmak iránti rokonszenvét. Itt ismét . . . a' fölül em-
iitett eskü 1500 ajkon zengett el.' L. Nemz. Ujs. 1848. 
661. szám. Illykép viselé magát a' pesti ifjúság, melly 
egy kárhozatos pártnak szánandó eszközeül magát 
könnyelmülcg felhasználtatni engedte. Hány atyát és 
anyát ejtett ez kétségbe, és döntött a' sírba. 

nyegetésekkel illetni már vétségnek sem tartották. Igy 
lett korunknak ama' ferde i r ánya , hogy parancsolni 
ugyan mindenki , de magánál felsőbb hatalomnak hó-
dolni senki sem akart , 's hogy a' felsőség iránti enge-
delem és tisztelet' érzete a' szivekben mintegy kihalni 
látszott. 

Sokat lehetne itt szólanunk a' házi nevelésről, a' 
fenyiték- és engedelmességről, mellyre jókor kell 
szoktatni a' gyermeket , de ez czélunktól távolabb el-
vezetne. # i ) I t t csak a' felsőbb intézetekbeni tudomá-
nyos nevelésre kívánunk futó pillanatot vetni. 

Az Európát ismét iszonyú convulsiokba hozott 
1 8 4 8 - d i k i franczia forradalom előtt több évekkel , a' 
tanitási rendszer vallástalan szint ö l tvén , a' nemzetre 
revolutiot hozot t , mellynek kárhozatos fuvallata Eu -
ropa' csaknem minden országait által jár ta . A' felsőbb 
intézetekben, a' lázadás előtt néhány évvel , hittelen 
's istentagadó tanítók foglalván el az oktatói széket, 
a' forradalomban részt vett nemzedéket már eleve 
megvesztegették, és pedig annál könnyebben, mint-
hogy az akkori kormány az illyeneket nemcsak pár t -
fogolta, sőt a' vallástalan elveket elhintő tanítók' mun-
káit még jutalomra is érdemeseknek tartotta. Ugyanis 
L a r o c h e - n a k , a' cahorsi egyetem' igazgatójának, 
G r a t i e n -A m o l d toulousei, 's D a m i r o n sorbon-
nei tanítóknak munkái t , kik közül az első a' bünte-
tések' örökkévalóságáróli tant istentelennek állitá ; a' 
másik a' katholicismus' halá lá t , egy nem sokára tá-
madandó u j religio' születését, M o n t a g n e 's R o -
b e s p i e r r e ' apotheosisát hi rdeté , a' harmadik pedig 
egy u j revelatioról álmadozék, ezen tanítóknak és ily-
lyetén munkáit a' közoktatás' hivatalos lapja 1 8 4 3 -
b a n , mint jutalomra méltókat számlálá elő; Parisban 
pedig a' lengyel szökevények' egyike, mint nyilvános 
intézeti tan i tó , 's a' ,College de France'-nek tagja, 
zavaros és pantheistikus eszmékkel telt felolvasásokat 
tarta egy u j messiás' érkeztéről , a' lélekvándorlás-
ról 'stb : a' mindezeknek gátot vetni törekvő clerus' 
felszólalásának ellenére. A' gyászos következmény már 
most megmutat ta , hogy a' tanitási rendszer, minő ott 
lábra kapo t t , milly fanyar gyümölcsöket termett. 

Azonban az egyetemi vallástalan tanítók 's tani-
tási rendszer ellen, a' clerus' részéről történt felszó-
lalásnak mi lett eredménye? Mit nyert az egyház és 

*3) Többnyire a' szüléktől függ, hogy azon örömöt, mely-
lyel természetnél fogva sajátjaik iránt viseltetnek, a' 
jó példa és nevelés által koronázzák is. Itt beteljese-
dik ama' példabeszéd : mindenki ugy alszik, a' mint 
vetette ágyát ; a' gyermekből az , és ollyan lesz, a' 
mivé a' szülék és nevelők által képeztetik. A' nevelés 
által építik hanyatló koruknak örömét, 's magzatjaik' 
jövendő boldogságát. A' gyermek' évei, a' vetésnek 
ideje, ugy aratnak, a 'mint vetettek. A' felsőbb tu-
dományos nevelésnek is talpköve itt tétetik le. 

*4) Rel. és Nev. 1834. II. 71. lap. 
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hyerarchia' ellenségeitől akkor a' franczia elerus ? Nem 
győzték eléggé fekete színekkel festeni annak hálát-
lanságát , mintha a' kormánytól vett anyagi jókról 
egészen megfeledkezett volna. Mert hiszen az ollyatén 
emberek előtt a' hit úgyis mit sem nyom, ezt ama' 
felhánytorgatott kedvezések-, kitüntetések- 's ju ta l -
mazásokért , mellyekben egyik vagy másik tagja ré-
szesült , szerintök fel lehetett volna áldoznia, holott 
épen azt kellett volna a' buzgó és erényes papságban 
t isztelniek, hogy Istennek 's lelkismeretnek minden 
földi jóllétet utána tud tenni ; és midőn az egyház' 
ellenségei amaz óvó eljárásért olly igazságtalanul vá-
dolták a' c lerust , ugyanakkor ők más részről magok 
is elismerték, hogy az egyetemi philosophia nem egyéb 
pantheismus- és atheismusnál, a' német philosophia' 
idétlen majmolásánál , melly a' legyőzhetlen materia-
lismuson szenved hajótörés t , azon materialismus- és 
communismuson, melly Francziaországban végtére is 
mindent elnyel. És ez noha nyilván elismertetett, még-
is , az igazság' elleni tusakodásból, hálátlanság lob-
bantatott a' clerus' szemére, hogy h i t é t , 's meggyő-
ződését mulandó javakér t eladni nem tud ta , és eszte-
lenséggel vádolták az egyház' szolgáit, hogy hitsze-
gőkké lenni nem akartak. Akkor igy itélt 's igy kár -
hoztatott ama' felekezet, melly a' februariusi forrada-
lomban csakugyan hitszegővé lenni tudot t , mellynek 
tetszését akkor olly sokan szerették vadászni, 's melly-
nek helyeslése a' közvélemény és Isten' szavául tar-
tatott. De az igaz keresztény az illy Ítéletek 's rágal-
mak miatt akkor sem tántorodott meg , most pedig 
még kevesebbé, k ivá l t , ha az előzményeket egybe-
veti a' következményekkel. 

Az indulatoknak milly szánandó martalékjai jö t -
tek ki ama' nevelő-gyárakból, a' forradalmi napok 
megmutatták, midőn Francziaországban polgárvér om-
lott. Valljon hallottak-e az ezeket előidézők és elkö-
vetők leczkéket az indulatok' megzabolázásáról ? Érze t -
tek-e valaha szivökben a' gonosz iránt utálatot, az er-
kölcs iránt pedig égő szeretetet? Behatottak-e Isten' 
boldogító ismeretének 's szent törvényeinek tárházába ? 
Hi t t ék-e , hogy a' sir' határain tul várakozik emberre 
egy nagy jövendő, mellybe az idők elsülyednek, 's 
mindazokra, kik embertársaik' boldogságát lázitó me-
rénylettel meggyilkolják, rettenetes bűnhődés várako-
zik ; de természetes, hogy olly intézetekben, mellyek-
ről még az egyház' ellenségei is megvallották, mikép 
azokban a' tanitási szellem pantheismus- és atheismusra 
e l fa ju l t , az i f jú nemcsak hogy olly igazságokról nem 
hallhatott, 's azokról meg nem győződhetett, sőt inkább 
ellenkező elveket szitt be. Az illy intézetekből azntán 
kilépett 's tisztviselőkké 's hivatalnokokká avatottak, 
a' hűséget könnyen feladták , a' fejedelem iránt lekö-
tött eskü' szentségével mit sem gondolván. 

Az emiitett nevelési rendszer' sarjadékai igazán 

a' társaság' veszedelmei szoktak lenni , és pedig annál 
nagyobb veszedelmei, minél nagyobb elmetehetséggel, 
de vallásos ihlettség által ki nem inivelt akarattal b i r -
nak , mert az ollyanok a' fenálló intézmények- 's kor-
mányzatformákban gáncsot keresve, mindent önfejűk 
's belátásuk szerint akarnának kormányozni 's átala-
kítani , 's maguk elégedetlenek, boldogtalanok és az 
indulatok' rabjai l évén , másokat boblogitani, 's sza-
badokká tenni törekednek, 's erre a' vallásos alap 
nélkül szerzett minden erőt és tudományt felhasznál-
ván , végre is elcsábított áldozatjaikkal együtt a' ve-
szély' örvényébe sülyednek. 

A' mult századbeli istentagadóknak egyik nagy 
hirü patriarchájok, a' franczia akadémiának ama' kér -
dése fölött : a ' tudományok több jót vagy rosszat hoz-
tak-e az emberi-nemzetre ? pályamunkát i r t , bebizo-
nyítván , hogy a' tudomány sokkal több veszélyt 's 
kárhozatot hozott az emberiségre, mint a' tudatlan-
ság. Nekünk ugyan ezt vitatni szándokunk nincsen, 
midőn á l l í t juk , hogy amaz írónak tökéletes igaza 
vala, csakhogy azon értelemben, a' mellyben ő és tá r -
sai a' tudományok' birtokosai vo l tak , kik a' beléjök 
zárkozott elmeszikrát az emberi-nemnek nem javára, 
hanem boldogságának íeldulására használták fel. Ok a' 
tudománynyal monopoliumot űzvén, az akadémiát ke-
zükre kerítették *5), 's az ifjúság' nevelését befolyásuk ál-
tal akkor, a ' jövő kort pedig vallástalan irományaik által, 
még politikai elvekre nézve is annyira megveszteget-
ték, hogy abból korunknak sem sikerült egészen ki -
gyógyulhatni. Innét merültek fel hazánkban is a' so-
cialismus, communismus, republicanus'stb. féle haj la-
mok , mellyeket sokszor az iskolából vitt az életbe 
magával az i f jú 's azok felett gyülekezetekben szaba-
don vitatkozni, azokhoz konokul ragaszkodni, annál 
nagyobb dicsőségének t a r t á , minthogy az időszaki 
sajtó többször e' mellett nyi la tkozván, neki eszméket 
nyújtott . Innét a' republicanus formáknak , mint a' 
kormányzatok' ideal jának, kivált ha szó Amerikáról 
fordult elő, egész ábrándozásig dicsérői, a' fönálló 
monarchiában nem hiányzot tak , 's illy eszméket ter-
jesztő munka a ' t . társaság által jutalomra is méltatott. 

A' mult század' középéig a' franczia akadémiának 
tagjaivá csak kath. tanítók, 's azok is feddhetetlenek 
's tudományosok alkalmaztattak, mig nem sikerült 
Voltaire és Alembertnek, később Diderot és Helvét-
nek az akadémia' tagjaivá lehetni. Ezután már az ezen 
szövetségesekhez tartozó hittelen társaknak könnyű do-
log vala oda bejuhatni, 's többé nem is vétetett más 
fel, mint a' ki a' vallásnak és egyháznak nyilvános 
ellensége vala. L. Huth Kirchengesch. II. p. 286. Be 
mégis mutatta a' következés, hogy ezek olly sarjadé-
kot nevelének, melly tetteket követett el, hogy azok 
még a' pogány világnak is szégyenére válnának. És ez 
természetes következés vala ; mert a' ki az igaz Isten-
től elesik, igen nagyot esik. 

3 2 -



2 6 0 

Igy fejlett ki lassanként ama' féket nein ismerő szel-
lem, miszerint sokan azt hit ték, hogy a' szabadságot 
az uralkodó hatalom elnyomja, a' mint hogy ez , a' 
forradalom' mámorától elkábítottak' ezreinek ajkáról 
harsányan nyilatkozott is ama' szavakban : ,Rabok 
voltunk mostonáig. . . . Esküszünk , rabok többé nem 
leszünk.' — Ismét mondjuk t e h á t , hogy az illy rom-
boló szellemnek elejét csak és egyedül az alapos val-
lásos nevelés veszi. Ha az ifjú jókor a' hit ' szentélyé-
be be nem vezettetik, vagy erre felületes gond fordit-
tat ik, a' bajon segitve nem igen leend. Mert csak igy 
fogja az emberi setétség az égből jö t t világosságnak 
megismerni ama' szavait : Általam uralkodnak a' ki-
rályok és a' törvényhozók igazat általam végeznek. 
Igy fogja megismerni, hogy minden hatalom Istentől 
vagyon, és a' ki a' hatalomnak ellenáll , Isten' rende-
lésének áll ellen. Igy fogja á t lá tni , hogy midőn Isten 
az ősapák' egyikének amaz Ígéretet tevé, mikép ágyé-
kából királyok származandnak, e 'hatalmat megszente-
s i t é , mert valóban egy nemzetnek törzsökapja nein 
nagy köszönettel tartozott volna Istennek, ha maradéka-
ira olly hatalmat ruházott volna, melly sarjadékainak 
szabadságát elnyomja. 

IIa majd egykor az emberi nemzet egy n y á j , és 
az Isten királya lesz, akkor fogják csak ülni az em-
berek az igaz szabadság' dicső ünnepét. IIa az embe-
rek , természetüknél fogva mind jók , mind bölcsek 
volnának, akkor nem volna szükség többé nevelőre, 
törvényre 's kormányzó hatalomra, melly által vezé-
reltessenek, de valamint a' betegeknek szükséges az 
orvos, ugy a' természetfiainak szükséges mindenek 
előtt a' nevelő, hogy az emberiség' boldogságát, sokfé-
lekép ostromló rossznak ereje megcsökkenjék. 

A' világon uralkodó gonosznak eredetéről a' me-
sés haj dankorban azt hitték az emberek, hogy egy-
kor Jupi ter Pandorát olly szelenczével ajándékozá 
meg, a' mellybe minden kigondolható rossz be vala 
zárva ; midőn pedig az felnyit tatot t , a' benne rejtve 
volt minden gonosz széles e' világra kiröpült ( talán 
a' mult két évben mind hozzánk röpült) , de a ' remény-
ség csak a' szélére szállott. Tehát ez megmaradt, nem 
röpült el, 's korunk' óriási tüneményei köz t , inidőn 
az események mint habok eltemetik egymást , táplál 
bennünket is a' r emény , hogy egykor el fog jönni az 
idő, és talán nem messze van , a' mellyben az emberi 
nemzet át fogja lá tn i , mikép a' polgári társadalmak' 
boldogságát feldúló rossznak leghathatósb orvosa az 
alaposan felfogott és gyakorlatilag is teljesített vallá-
sos nevelés lehet , mellyet az egyház az álladalmak' 
jólléteért is már olly sokszor és erélyesen sürgetett. 
Mert az olly polgár és hivatalnok, kinek tetteit a' 
mindenható és mindentudó Istenben való élő hit nem 
vezérli, 's ki Isten iránti kötelességeit nem teljesiti, 
lehet ugyan szinleg becsületes, de a' fejedelem a' tör-

vény és felsőbb elöljárók iránt, kivált ha az érdekek 
változnak, állandóan hü, engedelmes és lelkismeretes 
soha sem leend. # 6 ) 

Nápoly, hol a' forradalom'puszti tó orkánja any-
nyira nem dühöngött, mint szeretett hazánkban, jókor 
felfogta a' baj ' sikeres orvoslásának módjá t , midőn a' 
felsőbb és alsóbb nevelő-intézetekre nézve kiadott 
erélyes rendeletei által a' vallásos nevelésnek le-
tette alapját. (Religio 1 8 4 9 . 2 5 . sz. 2 2 0 . 1. és 1 8 5 0 . 
1. szám.) Vajha hazánk' nevelő 's tudományos intéze-
tei, mellyekben az országnak leendő hivatalnokai ké-
peztetnek, hasonló irányban haladjanak! 

Pauer János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A u s z t r i a . 
(Ministeri rendeletek a' vallás- és közoktatás-ügyet 

illetőleg.) Az Allgcin. Reichs-Gesetz und Regierungsblatt, 
für das Kaiserthum Oesterreich' ujfolyamatának f. e. 19-ik 
száma, (febr. 15.) a' vallás- és oktatásügyet illetőleg, kö-
vetkező ministeri rendeleteket foglal magában : 1) A' cul-
tus és oktatásügyi ministeriumnak még m. év'dec. 20-áról 
kelt azon rendelete, melly szerint az egyetemi és eddigi ly-
cealis könyvtárakból könyveket olvasásul egyedül a' taná-
rok, a' privatdocensek, a' segédek, adiunctusok, és supplen-
sek vehetnek ki : gymnasiumok- és reáliskolákban pedig 
csupán a' rendes tanárok és ezek' segédjei; igényt tarthat-
nak még ezeken kivül az egyetemi tanelőadások' hallgatói; 
a' tudori testületek' tagjai, névszerint Bécsben és Prágában; 
a' ministerialis hivatal és bármi hatóság : a' császári aka-
démiának tagjai ; tudományos társulatok' elnökei és en-
nek' kezessége mellett illy társulatok' tagjai: ha erre 
az illető tartománynok engedelmével birnak : és a' könyv-
tári hivatalnokok. A' bánatpénz' letétele alól fölnient-
vék átalában azok, kik rendes évdijt húznak nyilvá-
nos pénzalapból : a'többire nézve 10—15frtnyi bánat-
pénz rendeltetik. 2) Ugyanazon cultus és oktatásügyi mi-
nisteriumnak f. é. január' 15-ki rendelete a' bécsi, prágai, 
olmützi, krakkói, lembergi. gräezi, és insbrucki feltanodák 
tanácsaihoz, melly szerint megengedtetik az egyházi jog-
tan' netaláni zsidóhallgatóit e' szakmányból megvisgálni, 
's a' kiállott tanvisga' érdeme szerint azoknak a' szokásos 
tanodai bizonyítványt kiszolgáltatni. 3) Ugyanazon cultus 
és oktatásügyi ministeriumnak f. é. január 21-ki rendelete 
a' birodalom' m i n d e n tartománynokaihoz, melly szerint 
az ágost. és lielv. felekezetek' lelkészeinek megengedtetik 
megáldani az olly házasságot , mellyben az egyik fél ka-
tholikus, a' másik pedig ágost., vagy helv. vallású, ha az 
illető matrikulákhól kiviláglik, hogy a" házasság az 1^41-

-*«) Egykor, boldogult I. Ferencz császár és király nyil-
vános ajtatosság alkalmával észrevevén némelly tiszt-
viselőnek nem egészen illedelmes magaviseletét azt 
értésére adva, mondá : IIa a' királyok' királyát nem 
tiszteli, mikép hihetem, hogy tisztel engemet. 



ki (oct. 28-ki , 29,427.) legfelsőbb kibocsátvány szerint 
megköttetett. 4 ) Ugyanazon cultus és oktatásügyi minis-
teriumnak f. é. jan. 24-ki rendelete, alső és felső Austria, 
Salzburg, Tirol, Cseh-Morvaország, Silezia, Stájer , Karin-
thia, Krain, Tengervidék, Galiezia, Dalmatia és Bukovina' 
főnökeihez, melly szerint azon gymnasialis tanároknak, 
kik nyilvános pénz alapból kapják dijokat, a' mult évi dec. 
29-ki császári kibocsátvány' nyomán szigorúan megtilta-
tik a' magántanitás az ugy nevezett correpetitiói órákban, 
melly rendeletnek végrehajtása, a' tanodai igazgatóknak, 
felelősség' terhe alatt meghagyatik. Az ebből származó jö-
vedelem csökkenés' kiegyenlítésére rendeltetik , hogy az 
illy gymn. tanárok, 1849-ki november' l - jé től számítva, 
egy, kétszáz forintnyi segélyben részesittessenek. ,Es sind 
aber,' igy szól maga a' ministeri rendelet, ,in diese Zulage 
alle Decennal, oder Personalzulagen, welche ein solcher 
Lehrer bereits geniesst, in der Art einzurechnen, dass nur 
jenen Lehrern , deren Zulagen weniger als zweihundert 
Gulden betragen, der Abgang von dem letztern Betrage zu 
ergänzen ist. ' Ilasonlag beszámitandók e' pénzsegélybe a' 
szolgálati tizeddijak, mellyek ezután is a' volt rendes fize-
tés' nyomán leendenek meghatározandók. Olly helyeken, 
hol egyetem is létez , a' felállítandó nyolez osztályú, sta-
tusgymnasiumok' tanárai , jutalom' czime alatt háromszáz, 
a' többi hasonlókép 8 osztályú statusgymnasiumok' taná-
rai, hasonló czim alat t , csak kétszáz forintban részesülnek 
az 1849—50-ki tanévtől kezdve. 5) Ugyanazon cultus és 
oktatásügyi ministeriumnak f. é. január 24-ki rendelete, 
alsó Ausztria és Stájerország' főnökeihez, melly szerint 
tekintetbe vévén, hogy az ugy nevezett szabadkeresztényi, 
vagy némctkatholikus községeknek nincs bizonyosan meg-
határzott positiv (feststehend) hitvallásuk, beérvén egye-
düli tagadásokkal, és tekintetbe vévén, hogy a' kérdéses 
felekezeti községek' eddigi kifejlése még nem bizonyitá be 
eléggé, miszerint e' felekezet vallási szükségen alapszik, 
's vallási elvek szerint vezettetik, ezen tekinteteknél fogva 
az illy községek egyház vagy vallás felekezet' neve alatt 
nem vétethetnek, sem pedig azokra a' martius 4-k i biro-
dalmi engedvényezett alkotmány 2. és 4. §§-ai nem ter-
jedhetnek; mindazáltal e' községektől meg nem tagadtat-
hatik ugyanazon engedvényezett alkotmány' 1. §-a szerinti 
jogbiztositás. 6 ) Ugyanazon cultus és oktatásügyi minis-
teriumnak f. é. jan 25-ki rendelete, alsó és felső Ausztria, 
Salzburg, Tirol, Stájerország, Karintliia, Krain, Tengervi-
dék, Cseh- és Morvaország, Silezia, Galliczia, Dalmatia és 
Bukovina' főnökeihez, melly szerint a' gymnasiumokban 
már a' folyó 1849—50-ki tan-év első felében i s , zárvis-
gák nélkül tanodai bizonyítványok adathatván, a' gymna-
siumok' ideiglenes szervezését illető ministeri tanrendszer-
terv' 7 5 , 76. § § - a i , próbaképen végrehajtassanak. 7 ) 
Ugyanazon cultus- és oktatásügyi ministeriumnak f. é. 
február 8-ki rendelete, alsó és felső Ausztria, Salzburg, 
Tirol, Stajerhon, Karinthia, Krain, Tengervidék, Dalmatia, 
Cseh- és Morvaország, Silezia, Galliczia, Ivrakko és Bu-
kovina' főnökeihez , melly szerint határoztatik, hogy a' 
szünidő azon gymnasiumokban, mcllyekben eddig augus-
tus- és September' hóra esett , az 1849—50-diki tanév 
után is augustushóból September' 15-ig tartatandik meg : 
egyéb nyilvános tanintézetekben is a' helybeli szokás sze-
r in t , mig az egyetemes rendszerezés behozathatik, tartas-
sék meg a' szünidő, ám „sehol tovább hat hétnél." Átalá-
ban a' szünetek' definitiv elrendezése mielőbb várható. 

F r a n c z i a o r s z á g . 
(Thiers'jelentése a' nyilvános segélyezés körül. Vége.) 

A' jelentésnek csak az érett korra vonatkozó következő 
észrevételeit emeljük ki : ,A' férfiúkor, mellyben az em-
ber, erejének teljében könnyebben nélkülözhet idegen se-
gélyt, a' nyilvános segélyezés' észszerű rendszerénél fogva, 
a' jótékonysági intézményekre kisebb fokban tarthat csak 
igényt. Ha igaz az állitás, miszerint mindenki, rendkívüli ese-
teket kivéve, ön magának elégséges legyen, és tétlenségé-
nek és gondatlanságának sulyját a' társaság' vállaira ne 
hengerítse, ez leginkább a' férfiukorra alkalmazható. Ezen 
korban a' férfiú nem csak saját, hanem minden övéi' szük-
ségeinek kielégítésére köteles. Egy erőteljes, munkás és 
legalább középszerüleg értelmes férfiú, ha különben vala-
melly nagyobb hibának alávetve nincsen, munkájával az 
imént említett tartozásoknak eleget tehet; kivéve betegség, 
munkahiány, jégverés vagy vizáradás' esetében. Hogy a' 
társaság illy rendkívüli esetekben az erőteljes emberről is 
gondoskodjék, nemességétől és előrelátásától el lehet várni. 
Ellenkező esetekben, ha a' társaság minden egyes férfiú' 
sorsáról gondoskodnék, csak henyélőket, béke- és rendza-
varókat teremtene elő, és pedig munkás és békeszerető 
polgárok' árán. A' társaság igy tönkre j u t n a ; a' polgárság' 
jobb része munkájának verejtékével fizetné azokat , kik az 
államot fölforgatják, és igy eszközül szolgálna korának 
romlására.' Ezután átmegy Thiers jelentésében a' különbö-
ző javaslatokra, mellyek napjainkban terveztetnek, hogy a' 
munkások' sorsán segítve legyen, 's azokat négy részre 
osztja : a' munkajog-, hitel-, záloghitel- és munkások' tár-
sulatára. 

Az elsővel Thiers igen keveset foglalkozik, miután e' 
nem is létező jogot már a' képviselőház is félrevetette. És 
valóban ki is fogná megkülönböztetni tudni a' körülmé-
nyeket, mellyekben valóban munkahiány forog fön , vagy 
midőn a' munkások csak azért hagyják el műhelyeiket, 
hogy napi bérük föllebb emeltessék ? És ha bizonyos gyá-
rok' munkássága akadna föl, a' munkásokat milly munkával 
keilend elfoglalni ? Ollyannal, mellyhez nem értenek? 
,Hagyjuk, úgymond, e 'botor crőködéseket, mellyek nem 
érdemlik, hogy komolyan tárgyaltassanak. A'lehetőség' ha-
tárai között arra törekedni, hogy a' munkátlan foglalkozást 
leljen, e' gondot a' társaság tehetségéhez képest szívesen 
teendi magáévá. De kényszeríteni a' társaságot, hogy min-
denkinek a' munka' minden nemével szolgáljon, az olly 
képtelen követelés, melly fölött a' bizottmány újra ki akará 
mondani az erkölcsi kárhozatot, miután már a' törvényho-
zói kárhozat az alkotmány által kimondatott. ' *) 

A' hitel intézetekre át térve, Thiers keményen ostro-
molja a' franczia socialistákat, mint következő helyek mu-
tatják. ,Visgáljuk, úgymond, komolyan az uj népgazdá-
szattan' föltalálását. Tán azt akarják általa mondani, mi-
szerint a' bankók' többszörösitése által a' kamatláb' alább-
szállása kieszközölhető, például , ha lehetséges 4-ről 3 - ra 
leszállítható, mint utóbb 50 év alatt valóban a' franczia 
fő- és fiókbanknak sikerült a' kamatlábot a' nagy kereske-
dési piaezon 5-ről 4-re lehozni ? Ha arra akarnak közre-
munkálni, hogy e' hasznos tüneményt előidézzük, akkor 

*) E lméncz sa tyráva l üldözte ezen theoriát a' ,La propriété c' est 
le v o l ! ' cz imü színműnek szerzője , hol sok e g y é b b b o h ó s á g k ö -
zött , e lő lép e g y f o g h u z ó , 's egy e g é s z s é g e s fogakkal biró f ér -
fiút erővel le akar ültetni, h o g y fogát huzza k i , mivel neki ugy 
mond nincs fogla latossága , mégis joga v á g j o n a' munkához , 
'stb. , . . Szerk. 
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nincs ellene kifogásunk. Csak hogy meg fogjuk mutatni, 
miként ez nem olly könnyen megy, és hogy a' hitelnek az 
utóbbi években épen az által ártottunk, hogy meggondolat-
lanul kiterjeszteni kívántuk . . . Kinek szükséges a' hitel 
az ipar' minden ágaiban? A' vállalkozónak. A' munkás, 
még a' legmagasabban helyezett i s , ki darabszámra dolgo-
zik a' nagy gyárakban 's naponkint 4 , 6 , sokszor 10 
frankot nyer, nem szorul tőkére, 's azért hitelre sem, mert 
nincsenek elókiadásai, nem kell nyers anyagot vennie, sem 
eszközökről , sem műhelyről gondoskodnia. Munkabére, 
mellyet heten- vagy hónaponkint fölvesz , mind az , mire 
szüksége van. A' követelés minden munkásnak hitelt sze-
rezni, magában zárja a' föltevést, miszerint az emberi tár-
saságban mindenki vállalkozó lehet, melly esetben a' gyá-
rakban munkás nem leend ; a' mezőn kün mindenki bérlő, 
és senki, ki az ekét vezetné.' 

,Ezen egyszerű igazságból azt keilend tán következ-
tetni, hogy minden munkás el van Ítélve, hogy mindenkor-
ra munkás maradjon, és soha vállalkozó ne lehessen ? Nem 
bizony. Mert ha kis tőkét meggazdálkodott, végre kis mű-
helyt nyit meg, vagy egy vállalkozóval társaságba lép , 's 
ekkép részt vesz a' vállalatban, mellynél előbb mint mun-
kás működött. Ez a' természetes lépcső ? mellyen a' mun-
kásból vállalkozó lehet, ha értelem-, munkaszeretet-, és 
takarékossággal bir. Hogy miért nem bir mindenki ezek-
kel , olly kérdés , mellyet nem a' társasághoz, hanem 
az isteni gondviseléshez kell irányozni.' A' záloghitelről 
hasonló értelemben nyilatkozik Thiers. 

A' munkások' társulata iránt, megjegyzi, miként le-
hetlen ezek' számára tőkét találni, mert garantiával nem 
birnak, 's igy a' statusra esnék a' teher a' pénzt előterem-
teni. Mindazáltal igen helyesli Thiers, hogy a' nemzetgyű-
lés három millió frankot szánt ezen kísérletre : „az igaz-
ságok, mellyek ezen kisérletből eredendnek, megérdemlik 
a' három milliót, sőt még azon túl is ." 

Pol i t ikai Szemle . 
Tegnap, irja a' ,Journal des Débats' febr. 17-iki szá-

mában, tegnap egy illy czimü könyv jelent meg Párisban 
,az összeesküvők' Chenu, Caussidiérc polgári őrseregének 
exkapitánya által irva. Ma az egész várost mulattatja és 
több nagy hirlap hasábjait foglalja el. Lehetetlen nekünk 
is e' könyvet valamint szerzőjét is egészen hallgatással 
mellőznünk. 

Mi nem vagyunk a' könyv tartalma' igazságának, an-
nál kevesbbé a' szerzőnek birái. Chenu ur sokáig volt 
czimborája azon embereknek, kiknek most történetét elbe-
széli. Ó mint önkéntes de érdeklett tanú olly tényeket ter-
jeszt a' közvélemény elé, mellyekben maga vett részt. Ő 
nem titkolja se gyűlöletét, se vágyát a' rajta elkövetett 
személyes megbántásokat megboszulhatni. Ezek azon 
visszatorlások, mellyeket ő azon emberek ellenében intéz, 
,kik ellene olly gyalázó rágalmakat szórtak, 's olly szám-
talan üldöztetéseket indítottak.' Chenu ur irgalmatlan 
őszinteséggel adja a' közönség- és történetnek át testvérei 
és barátai'életképét és fölfedezi a'titkokat, mellyeknek bir-
tokába csak régi és önkéntes szövetkezése' következtében 
juthatott. A' mit a' hon gyanított, Chenu mint igazságot 
elbeszéli. A' mit a' hon nem látott , Chenu ur azt a' szem 
elé állítja. Ô azon emberek' romlottságát lá t ta t ja , kik a' 
februariusi forradalom' hőseinek tartatnak — abban részt 
vettek. 

Chenu három részre osztja az összeesküvők' és ön-
maga' történetét, vagyis azon emberekét, kik legutolsó al-
kalommal Lajos-Fülöp király' országlása — aztán a' feb-
ruariusi forradalom után önmaguk alapította kormány el-
len összeesküdtek, és jelenleg is összeesküdnek a' köztár-
sasági kormánynyá organisált társadalom ellen és egykor 
a' haza' romjain még önmaguk ellen összeesküvendnek. A' 
t i t k o s t á r s u l a t o k , — a' r e n d ő r s é g i f ő n ö k -
s é g C a u s s i d i é r e a l a t t , — a' s z a b a d c s a p a -
t o k Chenu ur' könyvének részei. 0 nem szűkölködött az 
igazi összeesküvő' tehetségei, ügyessége nélkül. 0 minden 
időben és mindenütt összeesküvék a' törvényes rend ellen, 
nyilvánosan és alattomban, kivül és belől, majd mind sa-
tellese, majd mint megtámadója a' hatóságnak , mind sza-
badcsapati és torlasz főnök. 'S ha ma már nem az többé, 
mi volt, nyugalomra ismét csak azért adja magát, hogy az 
összeesküvők' történetét, mint ő magát kifejezi, ,lelkisme-
retes szigorúsággal' irja. 

Az 1832-ki juniusi zavaroknál kezdi elbeszélését, 
mellyckbeni részvételeért fogságba esvén, de fiatal kora 
miatt a' jury által fölmentetvén az 1839-ki merényekben 
ismét részt vőn és nem sokára, mint a' Société des Saisons 
tagja kétévi fogságra itélteték, de az islyi győzelem alkal-
mával nyújtott közbocsánat idején újra kiszabadulván, ez-
óta büntetlenül üzé hasonmásaival veszedelmes mestersé-
gét a' rend' fölbomlasztására. De nem is az ő sorsa, mint 
inkább az összeesküvők', kiknek történetét irta, erkölcsi jel-
lemének megismerése fogná az olvasót érdekelni. 

Mi azonban itt még sem akarjuk azt Chenu után fes-
teni ; nem szándokunk czimboráinak merő csalásból álló 
romlott életét részletesebben rajzolni : hanem mutatványul 
csak egy jelenetet szakítunk ki könyvének második részé-
ből, meliyből aztán eléggé lehet következtetni erkölcsi 
romlottságukra. A' februariusi forradalom' bevégzése után 
Chenu' előterjesztésére Caussidiérc polgárra, az összees-
küvők' egyik czimborájára bízatott a' rendőrség. Chenu jól 
ismerte barátját és minden viszonyait, ismerte romlottsá-
gát , mellyet most főbb vonásokban leirt. Volt Caussidié-
renek egy barátja és kedvencze, kinek mint falábúnak 
számára várparancsnokságot szeretett volna a' kormánynál 
kieszközölni, de ez nem sikerülvén a' rendőrségi főnökség' 
kormányzójává nevezte ki. Pornin, mert ez volt a' neve, 
a' főnök' előszobájában vőn most rendes lakást, hol leánya-
és vejével tartózkodott. Erről Chenu következőleg tu-
dósít: 

,Pornin Caussidiére' előszobájából igazi rablótanyát 
csinált. Asztala mint egy második főnöké minden jöttnek 
számára mindig készen állott. A' terem soha sem volt folya-
modók nélkül ; ő elméne velők a' bormérőkhöz a' jeruzsá-
lemi utczába ; mivel a' bor , mellyet reggel naponkint ka-
pott, soha sem volt elég szomjának lecsillapítására. Foly-
tonosan mámoros állapotban volt; a' legutálatosabb sze-
mélyekkel társalkodott, egy kis pálinkaüvegért szívesen 
megvált őrfegyverétől is . . . 

Asztalánál a' társalgás a' legesztelenebb tárgyakról 
folyt és a' legvérengzőbb emlékezetek elevenittetének föl. 
Kedves themája ezen Amphitryonnak volt a' mód' kigon-
dolása, mellyen azon háromszázezer aristot más világra 
kellene küldeni, kiknek a' köztársaság' megerősödésére föl 
kellett áldoztatniok. Pornin magánál a' rendőrségi főnök-
ségnél vett szobáját utálatos tobzódás' helyévé változtatta, 
és a' főnök nem csak hogy nem szegült ellene, hanem inkább 
saját jelenléte által nyilvánítván jóváhagyását alárendel-
tének kicsapongásai iránt, beleegyezett. Pornin Saint-La-
zareból visszatérvén egy alkalommal, a' rendőrség' kezeibe 
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került fajtalan nőket mind a' főnökségi lakba magához hi-
vatta estélyre. Pornin minden készületeket megtett egy 
családi ünnepély' rendezésére, mellyet barátjainak tiszte-
letére adandott. Leánya, Chatouillard polgárnő segité őt 
mindenben és a' beköszöntő éjre a' vendégek a' főnökség-
ben egybegyűlvén, a' kormányzó' szobájában egyesülének. 
A' két őrtállónak szigorúan meghagyatott, hogy be ne bo-
csássanak senkit, bárki volna is az. Még alig mult el egy 
óra , hogy az estély tartott, midőn a' társaság mindennemű 
kicsapongásoknak engedi át magát. Aztán a' leggyaláza-
tosb orgiák következtek; minden, mit Sade marquis' leg-
korlátlanabb képzelődése a' legundoritóbbat álmodni mert, 
ezen szégyennélküli csorda által tettleg gyakoroltatott. A' 
champagnei csak ugy folyt ; a' sok punch a' leglázasztóbb 
jeleneteket idézé elő, mellyeket a' legkevesbbé tiszta toll 
is irtóznék leirni. Pornin, bor- és fajtalanságtól ittasan, 
lelke volt ezen utálatos bacchanalenak és őrültségében any-
nyira ment, hogy kinyilatkoztatná, miszerint egy i l l y 
s z é p c s a l á d i ü n n e p é l y t nem lehet eltölteni a' 
nélkül, hogy barátja, a' jeles rendőrségi főnök abban részt 
ne venne. Caussidiére csakugyan el is jö t t , és nem kerget-
tette szét e' tisztátlan csordát. 0 közéjök keveredett és lel-
kesedve osztá legundoritóbb örömeiket. Az orgiák egész 
reggelig eltartottak és a' társaság szétmenvén igeretet tőn, 
hogy lehető leggyakrabban fog igy összeülni.' 

Ezen egy kép eléggé jellemezheti a' februári hősök' 
erkölcseit. Chenu kiábrándulva bucsut vett az összeeskü-
vőktől, kik fiatalságát rut czéljaikra fölhasználták; átlátta, 
hogy legüdvösebb, szorgalmas munkával keresni a' min-
dennapi kenyeret és nyugalomban fogyasztani azt ; kívánja 
végre, hogy mások példájából okuljanak. 

A' német alkotmánykérdés uj pliasisba látszik lépni. 
Hiteles tudósítások szerint Bajorhon, "Wurtemberg és Szász-
ország' fölhatalmazottjai között egyezkedés történt, melly 
február' 27-kén aláírattatott. Ausztria' beleegyezését eleve 
kimondotta. Hannovera az egyezkedésben nem vön részt. 
A' hannoverai cabinet eleinte Ausztriához szegődött, hogy 
Poroszhon' karjaiból menekülhessen ; most ismét Ausztriá-
tól visszavonul. Mi több S t ü v e minister hosszú kritikai 
elmélkedéseket tart e' kérdés fölött saját lapjában, 's büsz-
kén sorolja elő Ausztria, Poroszhon, sőt egész Némethon' 
tévedéseit. Az ok, mellyet Stüve fölhoz, hogy miért nem 
járulhatott Hannovera az imént említett egyezkedéshez, 
mivel tudnillik Ausztria nem nyújt elég c o n s e r v a t i v 
g a r a n t i á t . Mindazonáltal Hanno vera Poroszhonhoz kö-
zelíteni néni akar, sőt tőle messzebb áll mint valaha, mert 
a' legújabb hirek szerint Poroszhontóli visszalépését már 
hivatalosan is kimondotta. 

A' müncheniek ez évben egy nagyszerű ünnepélynek 
mennek elébe. Octoberben fog ugyanis jelen korunk' leg-
nagyszerűbb müveinek egyike, t. i. Bavaria' colossalis 
szobra a' szép Theresia-mezőn fölállittatni. Leirhatlan a' 
hatás , mellyet e' nagyszerű mii gyakorland. 

Vesuvnak ez évbeni kitörése a' legnagyszcrüebbek 
közé tartozik. Miután kúp ja , melly a' fő kráter fölött né-
hány évek óta földomborodott, behorpadt volna, a' lángok 
mult hő 5-dikén kitörtek, és a' láva folyni kezdett. Dü-
höngése legnagyobb volt febr. 9-dikén, midőn iszonyú 
földalatti mennydörgés mellett egész tűzoszlopok keltek ki 
a' kráterből, 's a' vulkanicus elemek a' közel fekvő vidé-
ket rémitőleg elpusztiták. A' szélvész a' tüzet egész Torre 
Annunziatáig vitte, 's este felé olly szörnyű három lökés 
éreztetett, hogy a" közel fekvő helységek' lakói házaikból 
kiköltöztek. Febr. 12-dikén volt az utolsó kitörés. 

Legújabb hirek szerint a' görög nép Anglia ellenében 
nemesen tűri meg nem érdemlett sorsát. Az egész nemzet 
a' trón körül gyül össze, hogy vagy másodszor vivja ki 
függetlenségét, vagy a' trónnal együtt elmerüljön. Nem 
hiányzanak a' föláldozás' legfényesebb bizonyitmányai. 
Magánemberek egész birtokukat ajánlották oda a' kor-
mánynak , valamint tisztviselők fizetéseiket, önkénytesek 
jelentkeztek, és Mammuris tábornok' felszólítására, mellyet 
azonban a' kormány nem helyeslett, csak egy tartomány-
ban 20,000 ember fogott fegyvert. Minden község, minden 
város, minden tartomány, minden testületek hűségnyilat-
kozatokat irányzottak a' kormányhoz. Ezen mély érzelem 
leginkább a' király' országlásának évnapján tört k i , melly 
nagyobb örömmel, és minden nyomoruk' daczára, nagyobb 
fénynyel ünnepeltetett, mint valaha. Ezalatt Angolhon 
emissariusai által a' nép' elöljáróit, papokat tanítókat pénz 
által oda akarja birni, hogy folyamodványt irányozzanak 
Parker aladmiralhoz, mellyben ők az angol királynő' oltal-
máért esengenek : — arany pénz mutogattatik, de mind 
hasztalan. Mindeddig csak 8 aláírásra tehettek szert. Nincs 
olly alacsony eszköz, mellyhez ne nyúlnának tervük' ki-
vitele végett. Például szolgáljon következő. Lord Palmer-
ston' parancsa megérkezett E l a p h o n i s i és S a p i c n z a 
szigeteket elfoglalni. A' lord-főbiztos azonban nem meré e' 
rablást a' törvényhozó testületek' beleegyezése nélkül el-
követni , 's azért szép módon ezeket akarta a' hálóba kerí-
teni , a' kérdést elökbe terjesztvén, nem kételkedve a' si-
kerről , midőn a' tanács és kamarák nemes őszinteséggel 
kinyilatkoztaták, miszerint a' kérdéses szigetek soha sem 
tartoztak a' joniai államhoz. E' nemtelen eszközök igen 
fölingerlik a' joniai lakók' kedélyét Anglia ellen. Isten végre 
is oltalmat küldend e' nemes népnek elnyomói ellen. 

Irodalom. 
Az alig mult zivatarok a' komolyabb irodalomra is 

lankasztólag hatottak. Szorosan tudományos, vagy csak 
kiterjedtebb komoly tartalmú könyvek is, nem igen jelen-
tek meg. A' folyó- 's röpiratok' korszaka állt be, mellyek-
nek egész tengere boritá el az olvasó világot. Mi az iro-
dalmi rovatban csak olly müvek' ismertetését adhatván, 
mellyek kiváló jelességök által nevezetesb szellemi hasz-
not hozhatnak, mind ez ideig e rovatot nem indítók meg ; 
különben is az egymást váltó, 's egyházunkat is közelebb-
ről érdeklő események lapunkat nagyon igénybe vevék. Mi-
után azonban lapunk' tartalmához. már csak kitűzött czi-
ménél fogva is az irodalom szinte tartozik, nehogy egészen 
elmellőzzük azt, koronkint kitérj esztendjük rá figyelmünket. 

Hazai irodalmunk' köréből nem sok ujat mutathatunk 
be olvasóinknak. Csak is mintegy átmenetileg érintünk 
némelly apróbb tüneményeket. Illycnek : R e n d e k J ó -
z s e f esztergami tanár' kis füzetkéi, mellyek' egyikében a' 
, g y e r m e k e k ' e l s ő á l d o z á s a k o r ' ; a' másikban az 
,é v' u t o l s ó e s t é j é n ' tartandó ünnepélyes szertartáso-
kat közli. Említésre méltó ,Jézus az én üdvességem az 
Oltári-szentségben'. Függelékül minden kath. imádságos 
könvyhöz kiadta N o g a 11 J á n o s a ' pesti nevendék pap-
ság' lelki igazgatója. Azután a' ,Z s ö 11 é r 1 e á n y ' népies 
elbeszélés, a 'népszerű tolláról ismeretes S z a b ó I m r e 
által irva, 's a' , jó 's o l c s ó k ö n y v k i a d ó - t á r s u l a t ' 
által kiadva. Mind tartalmuknál, mind, csak néhány pen-
gő kr. szabott, csekély áruknál fogva ajánlatra méltó apró-
ságok. 
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Lehetlen, hogy ezúttal ú j ra olvasóink' teljes figyelmé-
be ne ajánljuk, ezen még 1849-ben megjelent, már akkor 
általunk dicsért, azóta sok példányban el terjedt , de minél 
szélesebb elterjedésre méltó munkát : 

,Hitkételyek.' Irta Márkfi Samu , sz. benedek-rend' 
pannonhegyi tagja, a' pesti kir. egyetemnél ny. r. hittanár. 
Pesten, nyomatott Kozma Vazulnál. ' 8r. 156. 1. Ara 20 
kr. p. p. 

Ismételjük itt, mit e' jeles munkáról lapunk' 1849-ik 
évi 27. sz. irtunk : ,Addig i s , mig egyes mutatványokkal 
szolgálhatnánk, egy jeles és tanulságos müvet mutatunk be 
t. olvasóinknak. Megvalljuk, épültünk az eszmegazdag, ke-
netteljes, tiszta, aequabilis, kedélyes előadáson, melly a' t. 
szerzőnek nagy mértékben tulajdona ; szinte jót tesz az em-
bernek a' hetykeség által nevezetessé lett korirodalomban 
illy hangot hallhatni. Az olvasás' folyamában észreveendi 
a' figyelmes olvasó, mint jönnek önkényt és keresetlenül a' 
bizonyító adatok a' szerző' tollára ; mi készültség- és gaz-
dag ismeretekre mutat. A' munka velin papiron és csino-
san van kiállítva. Páratlanul csekély ára azt mutatja, hogy 
szerző minden nyereségi speculatiotól távol, egyedül szel-
lemi haszonra számitott. Ritka példa az uralkodó, 's a' 
szellemi nemzés' országába is átszivárgott vásári üzletek' 
korában ! Ajánljuk a' munkát minden jóakarónak , nem a' 
t. szerző anyagi, hiszen ha minden példányok elkelnek is, 
mint hiszszük , nyereségről még sem lehetne szó ; hanem 
egyenesen az e' műben tárgyalt korszerű kérdések' kath. 
érdekében ! 

Szinte ajánljuk , L á n y i K á r o l y n.-szombati lyce-
umi tanár, magyar akadémiai lev. tag' illy czimü könyvét 
,M a g y a r c l e r u s ' é r d e m e i n e k t ö r t é n e t i g a -
z o l t a e m l é k e . A' pesti t. hittud. kar' H o r v á t h -
a l a p i t v á n y i jutalomkérdésében koszorúzott e l s ő 
r a n g ú p á l y a m u n k a . ' Ámbár ha a' t. iró a' magyar 
irodalmi nyelvet nem birja , legalább itt nem kezelte is 
azon kellő simasággal, mint könyvének jeles tartalma mél-
tán érdemié, az adatok' gazdag összehordása mégis oly-
lyanná teszi azt , hogy minden könyvtárban diszes helyet 
érdemel. 

Vegyesek. 
Egy bécsi egyházi lapnak a' hitetlen tanárok' alkal-

mazása elleni okoskodása alkalmat nyújt egyvalakinek az 
elhirhedt ,Pesther Zeitung'-ban, hogy e' lapnak ismeretes 
torzképét, ha lehetséges, még inkább eléktelenítse. „Az 
egyházi lap' vakmerősége, úgymond, épen olly felségsértő 
mint a' vörösek' ármánya; nyílt lázadás az alkotmány 
ellen. Az ész' törvényeit nyilt és alattomos törekvésekkél 
mindenütt fölforgató ultramontanismus, ha csak az ál-
ladalom erélyesen szembe nem száll vele, olly forrada-
lomba sodorja Ausztr iá t , melly előbb szétdarabolja azt, 
mint a' socialismus." Milly rosszul áll az illyetén aggodal-
mak' álarcza a' P. Z.-nak ! Soha se féljen, nem az ul tra-
montan lapokba szokta magát befészkelni a' fölforgató 
szellem ; inkább azokba, mellyek ma proletariátus után 
fohászkodnak, holnap a' hitetlenség' terjesztésén buzognak, 
mindenkor pedig el vannak telve azzal , mivel senki sem 
szeret érintkezésbe jönni, 's minek neve ,cool impudence.' 

És a' ,Pesti Napló' valljon kire dobja első kövét ? 
Azokra, kik az 1848-ik előtti sötétséget, az absolutismust 
az ausztriai birodalomba ismét vissza akarják állí tani; 

ezek pedig szerinte az ó conservativek 's élőkön ismét sze-
rinte egy ,a' mostani kormány által fő (nem világi) méltó-
ságra emelt egyén.' És hogy tudja ezt a' P . N. ? . ? . Ö 
erről alig kételkedhetik. Hogy pedig az érintettek , a' biro-
dalmat u j cventualitásoknak készek kitenni, csak hogy 
egyes személyek mellőztessenek, ezt már csakugyan . . . . 
sejti a' P. N. Mi is sejtünk valamit, sőt nem is kételkedhe-
tünk benne, t. i. hogy ha a' kibékíteni akaró 's az első ha-
sábján illy hozzá teljességgel nem illő gyanusitgatásokkal 
előálló P. N. ekkint folytatja pá lyájá t , viszhang ugyan le-
het, de viszhangra nem találhat. Furcsa ! egyik lap vörö-
seknek, azoknál is rosszabbaknak, a' másik absolutisták-
nak nevezi azokat a' nem világiakat ! 

Bartakovics Béla rosnyói püspök ő mélt. megyebeli 
papságához rendeletet bocsátott , mellyben minden, nem 
az ő tudtával 's rendeletéből hozzájok utasított hirdetmé-
nyeknek a' szószékeni fölolvasását egyenesen megtiltja. 
— Hisszük a' megyebeli papság készséggel, sőt hálával 
fogadja , ezen mindnyájunk által rég óhajtott rende-
letet. 

Romában kevés idő alatt két áldozár halt meg, külö-
nös tiszteletben tartatva életök' szentsége miatt. Az egyik 
páter Clausi , páli sz. Ferencz' szerzetéből, ki azelőtt ka-
tona volt. A' szent szerzetes' tevékenysége jótékony csele-
kedetekben olly roppant volt , hogy önmagát látszott felül-
haladni ; ő naponkint a' város' különféle részeit olly gyor-
sasággal jár ta be, hogy ezt a' nép csudának tartotta. Majd-
nem ugyanegy időben több helyen is láttatott , hol csak a' 
nyomornak enyhítésre vala szüksége. Egyszerű 's gyermeki 
szívességgel lépett a' palotából a' börtönbe , a' kunyhóból 
a' gyónszékbe, mindenhová segélyt és világosságot hozván 
magával. Szeme élénk, nyájas és keresztülható volt ; szavai 
olly erélylyel b i r tak , hogy sokszor a' keményszivüeket is 
könyekre indította. Egész valóján kedvesség és szeretetre-
méltóság ömlött el. — A' másik szent férfiú I 'alotta Vincze: 
cz mély gondolkozású, törékeny kinézésű vol t , keveset és 
halkan szólt. De szava ép olly hatalmas vala, mint Ber-
nardo atyáé. Különféle intézetek élére állíttatva, mellyeket 
bölcsen kormányzott, atyja volt az ügyefogyottak és árvák-
nak. Nyilvánosan ritkán lát tatot t , de mindenütt , hol a" 
szerencsétlenségen segíteni lehetett, 's noha szegény volt, 
mint páli sz. Vincze, mégis módot talált a' szegények' fel-
segitésére. Önsanyargatása hősies vala ; több évek óta csak 
gyökerek- és füvekkel táplálkozott ; soha sem feküdt le, ki-
véve betegség' esetében. Egész éjeket templomban töltött, 
's a' felkelő nap ugyanazon térdelési helyzetben lepte meg 
ő t , mellyben alkonyatkor áhítatosan kezdett elmélkedni.—• 
A' közvélemény számos csudákat és gyógyításokat tulaj-
donit e' két szent férfiú' imáinak, 's mondják, hogy ők több 
évek előtt megjósolták, miként az egyházat 's különösen 
Roma városát nagy sanyarok fenyegetik, mellyek azonban 
győzelemmel fognának végződni. 

A' Moniteur catholique mondja : hogy a' mult évben 
több mint 100 csudálatos gyógyítás történt La Saletteben 
szűz Mária' képénél. Mintegy 50,000 zarándok látogatta 
meg e' helyet. 

Mac Gettigon, Raphoe' püspöke, az irgalmas szerze-
tesnőknek ajándékozta lakházá t , melly 2000 fontjába 
került. 

Febr. 21-kén az angol lordok' házában választmány 
neveztetett ki azon eszközök' kiszemelésére, mellyeket 
Nagybritannia az afrikai rabszolgakereskedés' megszünte-
tése végett elfogadhasson. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomat ik Lukács Lászlónál . 
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A' hittan' előadása kath. gymnasiumokban. 

A' gyermekelméket jókorán kell a' ker. hittan' 
alaptanaival megismertetni. 'S hogy a' hi t tani ismere-
tek áldásthozók legyenek, nem elég, hogy a' hittan' 
kézikönyve egyedül az elmélettel , vagy is a' szoros 
értelemben úgynevezett hitágazatokkal beé r j e , hanem 
mulaszthatlanul szükséges, hogy a'hitágazatokkal egy-
befoglalt, mert azokon alapuló, belőlek kifolyó erkölcsi 
törvényeket is egész terjedelmükben tartalmazza ; ' s n e 
csak a' hiendőket, hanem a' teendőket is előadja. Nem 
akarom a' gyakorlat által támogatott itészet alá venni 
az eddigi modort , a' keresztény igazságróli fejezetet 
külön vá l t an , nem pedig , miként a' természetszerű 
összefüggés magával hozza , a' hitczikkekkel kapcso-
latosan előadni ; elég legyen e' t á rgyban , lendítésül, 
megemlí teni , hogy vajmi gyakran tör tén ik , hogy a' 
nagyobb szorgalmú tanoncz is, kikerülvén a' gyinnasi-
alis osztályokból, Jézusnak életrajzát csupán egyes 
szakaszokban ismervén , a' felebarátaink iránti köte-
lességekrőli tant nem képes a' hittan' lényeges része-
ivel, az összes Jézusi tanitás' oeconomiájával óhaj ta-
tos kapcsolatba hozni. Ezen catechetikai bajon mie-
lőbb segíteni kell. Megvallom, ha kath. iskoláinkba 
az egyháztörténet , különös tekintettel honi egyhá-
zunkra, a' szertar tások'magyarázata 's egyebek sikerült 
tankönyvek' nyomán fognának előadatni, a' fönebb 
legszélső vonalaiban érintett hiányon nagy részben se-
gítve leend : minda'mellett azonban kívánatosnak 
látszhatik a' hittant szorosb összefüggésben előadni. 
Mellőzve jelenleg ezt, kérdésül akarjuk fölvenni, vall-
jon a' gymnasiumok' számára írandó hit tan bokrosb 
hasznot ígé r -e , ha kérdő, vagy pedig , ha értekező 
modorban fogalmaztatik ? Érdektelennek látszhatik ta-
lán egy némellyik előtt e 'kérdés , de megvalljuk, hosz-
szabb elmélkedés vitt ennek bevitatására. A' kérdő mo-
dor szakadozottan nyúj t ja a' tárgyat , a'tanoncz' figyel-
me elszóratik, egyenes szakaszok' összekötése megne-

I. Félév. 

IX. Pius és a' romai lázadás. (Folyt.) — Egyházi tudósi-

hezül, a' feledés sokkal korábban ragadja ki a' meg-
tanultat az elméből, a' tárgy maga, a' kérdést is kell-
vén megjegyezni, haszontalanul megsokasodik ; de a' 
kérdő modor az értekezőnek ellenében megkönnyebbíti 
a' gépies tanítást és tanulást, 's ezen előnyét igazolt 
tapasztalásból készszivesen elismerjük. Nem is egé-
szen uj ezen szorosabb értelemben vett paedagogiai 
kérdés, a' német irodalomban Miller János és Müller 
József, Barthel és Schneider fölötte érdekes czikkek-
ben törekedtek, hol ezt, hol a' másik modort felvilá-
gositni, a' hiányokat az előnyekkel együtt kitüntetni. 
A' kérdő és felelő modor mellett ezen okokat sorolja 
fel Barthel : 1) A' kérdő modor arra szolgál, misze-
rint a' fődolgot kellőleg kiemelve, a' csak igy és nem 
másképen teljes határozottsággal formulázható hitigaz-
ságokat sikerrel tanitsuk ; 2) a' kérdő modor az egész 
előadást elevenebbé és szivrehatóbbá teszi ; 3) a' ta-
nodai katechismus hivatva van a' socratikai tanmodort 
elfogadni ; 4) a' kérdő és felelő modor mellett szól a' 
százados szokás, a' Catechismus Romanus 'stb. Elle-
ne és kedvező Ítélettel hajolván az értekező modorhoz, 
Schneider védveit mintegy ezekben öszpontositja : 1) 
a' kérdés és feleletek szerint fogalmazott tanodai ka-
techismus mellett szükségképen kell a' tanonczoknak 
magukat a' kérdéseket is, 's igy többet, mint a' czél-
hoz kivántatnék, megtanulniok ; 2) valamelly állít-
mánynak kérdés- és feleletbe való felosztása által 
megszakittatik a' tanuló' figyelme , a' könyvnélkül ta-
nult tárgynak fölfogása 's értelme megnehezittetik, a' 
betanultakból eredt tudomány hiányos, mert csak a' 
megelőző kérdés által nyeri kiegészítését; 3) vagy 
vezet a' kérdés a' feleletre, és az ennek szükséges előz-
ménye, vagy nem; ha az első áll. mi okon történik a' 
fogalomnak ketté szakítása? az utóbbi esetben épen 
szükségtelenek a'kérdések; 4) A'felnőttek alig olvas-
sák szívesen a' kérdés- és feleletekre oszló tanköny-
vet, pedig a' katechismusnak kézikönyv gyanánt kel-
lene a' keresztény embert az élet' minden napjain ke-
resztül vezetni; 5 ) a' kérdés és felelet, mint tanitás-
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modor, csak obiectiv tudományokban alkalmazható si-
ke r re l , illyen a' nyelvtanok' köre ; hitünk ellenben 
természetfölöttiek körül forog. Végre az ujabb irodal-
mat hozza fel védvül. Nagyára ezek képezik a' fegy-
vereket, inellyek a' kérdő és felelő modor mellett és 
ellen használtatnak. Magamat is a' paedagogiai t a -
pasztalás határozott a r r a , miszerint gymnasialis tani-
táskor sikerigérőbb a' vegyes modor, semmint a' tisz-
ta kérdő és felelő. Vagy nem tapasz ta l tuk-e , hogy a' 
hittan' magyarázatának alkalmával a' könnyebb ér t -
hetőség' tekintetéből, fölötte messze ragadó 's igy a' 
czélhoz kevésbé alkalmas kitérésekhez kelle folyamod-
nunk? Ki maradhatott meg hittani előadásokban az 
előirt kérdésrend mellett a' né lkül , hogy más ágaza-
tokat is be ne kever j en? Mi egyéb oka ennek , mint-
sem azon praecisionélküliség, melly a' kérdő és felelő 
tanmodornak elmellőzhetetlen következése ? É n a 'kér-
dő és felelő modort az értekezővel ugy óhajtanám ösz-
szekapcsoltatni, miszerint a' kérdések által előidézett 
tanitási elevenség a' tömött és szabatos értekezésekkel 
öszhangzóan biztosítsák a' hittani előadások' sikerét. 
Nézetemet ekképen formulázom : ,Az egyes liitczik-
kekrőli tudnivalókat értekező modorban előrebocsátani 
és betanultatni ; utánkapcsolni pedig feleletek nélkül, 
egymásból folyó és az értekező részben foglaltakat 
elemező kérdéseket, mellyekre önmagából feleljen a' 
tanuló.' Álljon itt például némi szabatos szakasz az 
imádságról. 

,Midőn lelkemet Istenemhez fölemelem, imádko-
zom. Ezt cselekszem, midőn Istent imádom, midőn 
Neki a' vett jókért hálát adok , és midőn magamnak 
vagy másoknak javát tőle kérem. Hogy ezen imádság 
sikeres legyen, annak ajtatosnak, vagyis szivből eredt-
nek kell lennie. Alázatos leend imádságom, ha mindig 
's mindenütt az Istent jelen lenni gondolom. Az imád-
ság által lehet az Isten iránti szeretetet és Istenbeni 
reménységet nyilvánitani. Imádkozni kell Jézus' szent 
nevében, mert e' név a' legszentebb n é v , melly előtt 
az ég és föld meghajol , 's mert maga Jézus mondá, 
hogy bár mit kérünk az ő nevében, az megadatik ne-
künk. A' leghathatósb imádság a' ,Mi Atyánk ' , mellyrc 
maga Jézus tanította apostolait ; az anyaszentegyház 
is ád imádságos könyveket , telvéket a' legszebb 's 
legalkalmasb imákkal. ' 'stb. 'stb. 

Ezen vagy hasonló szakasz után számos kate-
cheticai kérdés alakulhat , mellyekre maga a' tanuló 
az előrebocsátott magyarázat' nyomán vajmi könnyen 
meg is felelhet. Pl . Mit cselekszem midőn imádkozom? 
Miért mondjuk felemelni lelkünket ? Hányféle az imád-
ság ? Millyen legyen az imádság ? Elégséges-e, ha csu-
pán szavakban imádkozunk ? 'stb. 'stb. 

É n e' vegyes modort legalkalmasbnak gondolom 
hittanitásul gymnasiuinainkban. Vagy ekképen nem 
elégittetnék-e ki a' kérdő 's értekező modor ? Mi egyéb 

e z , mint a' hitczikkeket a' legpontosb határozottság-
ban előadni, kapcsolatosan kifejteni, az erkölcsi tanul-
ságokat lehozni? Mi egyéb ez , mint a' socraticai mo-
dort elfogadni természetfölötti tanban, mellyből a' ta-
nuló csak annyit adhat vissza, mennyit fogékony keb-
lébe csöpögtettél ? Mi egyéb ez, mint az értekező részt 
számnélküli kérdésekre fölelemezni a' nélkül, hogy 
a' tanuló szórói-szóra e' kérdéseket is sajátjává tenni, 
és a' pontos feleletekkel együtt emlékezetben tartani 
köteleztetnék? 'S ha a' pusztán kérdő modor unalmas 
a' tanulóra, fárasztó a' tanitóra nézve : akkor a' pusz-
tán értekező modor a' tanitót illetőleg kényelmes sine-
curává vál ik, inig a' növendék nagyon is hiányosan 
magolja be a' nélkül, hogy szivét, értelmét képezte 
volna. Annyi igaz, miszerint a' hitczikkelyek' előadá-
sában , a' tanodait akarom mindig érteni, az áldásos 
siker nem függ egészen a' kérdések és feleletek közötti 
legszorosb viszonytól, tehát nem a' kérdések és fele-
letek által emeltetik ki a' főtárgy, hanem egyedül a' 
szabatos kitétel segiti elő az értelmet és a' hittani fo-
galom' tisztaságát. Az illy vegyes modorról érthetjük 
legkönnyebben a' szent-irás' szavait is : I. Kor. 3 , 
1 — 2 ; és Zsid. 5 , 14. Olly módszer ez , mellyet a' 
szorgalmas hittanár, javitva tettleg a' kérdő modornak 
ebbeli hiányát, jelenleg is követ, 's mellyet gymna-
siumainkban a' hittan' előadásában a' legczélszerübb-
nek vélek. «S z a b ó к y A d o l f . 

IX. Pius és a' romai lázadás. 

(Folyt.) 

IX. Piusnak Roinábóli távozása szomorú vala 
ugyan Koma- 's az egész pápai birodalomra nézve, de 
egyszersmind elkerülhetlen. A' nov. 1 5 - és 16-kai 
merényekkel még nem volt mindennek vége. A' négy 
kivánat' elseje , mint fönebb emiitők , teljesíttetett 
ugyan, de még hátra volt a' többi három, mellyeket 
illetőleg a' parlament' határozatára történt hivatkozás. 
De ki állott volna azért jó t , hogy a' lázadók, kik 
már ennyire mentek, be várandják majd e' határoza-
tot , és nem fognak-e valljon, a' törvényesség' útjáról 
egészen letérve, ők magok e' fölött határozni akarni. 
Vagy ha a' gyűlésre hagyták volna is végzést hozni ez 
ügyben, ugyan mit várhatott volna a' pápa azon gyűlés-
től, melly rosszalással fogadta egy tagjának abbeli in-
dítványát, miszerint küldessék a' Quirinálba követség, 
melly IX. Pius előtt a'kamarák' jó akaratát 's azon kí-
vánságát jelentse ki, hogy a'statushatalmak egyetérteni 
akarnak, a' karzatok pedig, mellyek már rég megszok-
ták volt, tiszteletlen szertelenkedéseik által a'kamarák' 
tanácskozásai fölött uralkodni, kinevették ? ! Kibékü-



lésről többé már nem lehetett szó. Tudva volt az 
i s , miszerint nov. 27-kére a' 16-kaihoz hasonló, 
vagy még sokkal gonoszabb demonstratio készült, 
hogy az alkotmányozó gyűlés' összehívását 's az 
olaszszövetséget illető határozat a' pápától kierősza-
koltassék. 

Atalános vala a' zavarodás, mellyet a' pápa' el-
utazása előidézett ; 's nagyobb a' demagógok, mint 
a' jó érzelműek közt. Mert a' demagógok terveik' fo-
nalát ekkép elvágva látták ; ők jobban szerették vol-
na, ha a' pápa Romában marad, mert igy őt hatal-
mukban tartván, mint kezest czéljaik' kivitelére hasz-
nálták volna ; az nekik épen inyök ellen volt , hogy 
IX Pius szabadon és egy vagy több hatalmasság' oltal-
ma alatt legyen. 

Bár nem tudta még eddig senki, hová távozott 
légyen a' szent atya, azon még sein kételkedtek, mi-
szerint valamelly fejedelem vagy nemzet' oltalma alá 
menekült. Ezen a' jóérzelmüek örvendettek, mert ál-
tala egy , különben megoldhatlan föladat' megoldását 
várták. Többiben találkoztak, kik a' farkas és a' bá-
rány féle mesét fölujitva, állítani nem átallották, hogy 
a' pápának épen semmi oka nem volt a' távozásra ; 
hogy a' reactionariusok- és a' külpolitika' hálóiba en-
gedte magát bekerittetni ; 's a' november 15 — 16-ról 
már emlitést sem tettek, mintha akkor épen semmi 
sem történt volna. Ezen irányban kezdettek a' dulók 
a' sajtó által működni ; és Sturbinetti ügyvéd a' kö-
vetkamra' elnöke elég vakmerő volt egyik beszé-
dében azt mondani : , hogy a' nép nov. 16-án olly 
demonstratiót vitt végbe, mellyet a' fejedelemnek nem 
megvetéssel, de örömmel kellene fogadni.' 

I X Pius fölötte óhajtván, hogy távozta után le-
gyen Romában törvényes kormány, azonnal harmad 
napra Gaetába érkezése után e' végből bizottmányt 
nevezett k i , mellynek tagjai e' következők voltak : 
Castracane bibornok, Roberti, Barberini, és Roviano 
herczegek, Bevilaqua, Ricci marquesek és Zucchi tá-
bornok. E' hét férfiúnak kellett volna Romát a' pápa' 
távollétében igazgatni. Azonban ők a' megbizást el 
nem fogadták, és valóban, hacsak magukat a' legna-
gyobb veszély- és bajoknak kitenni nem akarták, el 
sem fogadhatták. 'S miként remélhettek volna gyako-
rolhatni valami hatalmat olly testület ellenében, mint 
a' gyűlés vala, mellynek egyik elnöke Sturbinetti, a' 
kinevezést tárgyazó pápai okiratot, imént emiitett 
beszédében merő papírdarabnak, a' statusjog elveibe 
ütközőnek, alkotmány ellenesnek mondotta ? ! 'S hogy 
ezen bizottmányi tagoknak erőszakoskodásoktóli félel-
me nem volt alaptalan, hamar mutatta a' következés ; 
Castracane bibornokot a' forradalmi párt' főnökei hatal-
mukba keríteni igyekeztek, Zucchi tábornoknak pe-
dig életére törtek, és őt Bolognából, hol az időben 
volt, futni kényszeritették. A' pápa még egy másik 
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bizottmányt is nevezett ki ugyan azon szándékkal ; de 
megbízását ez sem fogadta el. 

Megemlítendő még itt azon két küldöttség, mely-
lyet a' ministerium és a' gyűlés még decemberben egy-
másután Gaetába küldött azon czélból, hogy a' ka-
marák 's az egész nép' nevében kérnék a' pápát , térne 
vissza Romába, 's venné kezébe a' kormányt. A' kül-
döttségben, melly a' két kamara' legtekintélyesb tag-
jaiból á l lo t t , volt Corsini herczeg és Sturbinetti is. 
Sokan a' küldöttség' eredményében igen bíztak és mód 
nélkül dúltak és fú l t ak , midőn megtudták , hogy a' 
pápa a' küldöttséget el nem fogadta. De milly hiu 
ábránd volt egy illy küldöttség által jóvátenni akarni 
olly iszonyú igazságtalanságot, és orvosolhatni annyi 
ba j t ; hiu és gyermekes gondolat volt h inn i , hogy a' 
pápa a' küldöttség' egyszerű előterjesztésére vissza 
fog térni Romába, mellyből mintegy csuda által me-
nekült meg az őt fenyegető veszély elől ; és hogy visz-
sza fog térni akkor , midőn egy fegyverese sem volt , 
miután a' schweiziak is lefegyvereztettek, és fölosz-
lattattak : midőn hiv embereit ü ldözték, és azok' ke-
zében volt a' kormány, kik őt a' kormánytól megfosz-
tották. Mivel pedig a' küldöt tség, küldői' meghagyá-
sánál fogva, semmiféle alkudozásra fölhatalmazva nem 
volt, és mivel ezt Gaetában tudták, a' küldöttséget el-
fogadni czélszerütlen, és ámitás lett volna. 

Nehogy Romában anarchia támadjon, a' gyűlés 
s t a t u s j u n t a név alatt ideiglenes kormányt létesí-
tett , 's magát föloszlottnak nyilvánítván, azt a' végre-
haj tó hatalom' ideiglenes gyakorlásával megbízta. *) 
Ezen junta ' tagjaiul először Corsini Tamás herczeg, 
bolognai Zucchini Cajetán és gróf Camerata Fülöp 
neveztettek ; kik azonban nem sokára leköszönvén 
helyökbe Galletti és consortes léptek. A' junta fölál-
lításába, noha különböző okokból , mind az alkotmá-
nyos mind a' demokrata párt ' képviselői beleegyeztek ; 
azok, mert általa a' souverainitás' elvét remélték va -
lamikép föntar thatni ; emezek pedig , hogy előkészít-
sék az utat azon végső merényre , mellyet a' fölség 
ellen szándéklottak. 

Alig igazgatta azonban az ideiglenes kormány 
néhány hétig Roma és a' pápai birodalom' ügyeit, 
midőn a' dúló párt ' főnökeit egy alkotmányozó gyűlés 
„Constituatne Romana" összehívásának kívánsága szál-
lotta meg. E ' végből a' népet mint egy előleges t a -
nácskozmányra hivták meg január ' egyik napján, hogy 
a' dolognak azon szint adhassák , miszerint a' ,Con-
stituante' összehívása a' nép' közkívánata. Hogy lás-

*) A'junta, melly dec. 12-én decretáltatott a' kamarák 
által, három, a' képviselő kamara által, de nem maga 
köréből választandó tagból állott, és a' fejedelem' ne-
vében gyakorolta a' végrehajtó hatalmat. (Vö. Rel. 
és Nev. 1849. I. 78, 1.) 
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suk, milly csalárdsággal jártak el, kisérjük a: dolog' 
menetét : egyik meghatározott napon, januarban, tehát 
miután összehivatása el volt határozva , néhány 
polgárőrségi zászlóalj azon ürügy alatt rendeltetett a' 
sz. apostolok' terére, hogy Garibaldi tábornoknak, ki 
hivatva-e vagy hivatlanul néhány párthivével Romába 
érkezett, a' városbóli eltávolítását kívánja, minthogy 
jelenléte átalános aggodalmat és elégületlenséget szült 
a' romaiak között. A' polgári őrség' legnagyobb része 
tehát azt liivé, hogy összehivatásuk' czélja valóban ez, 
's megjelent bona fide. Voltak azonban köztök, kik 
tudták a' csalást. Hlyen volt kétségkívül több zászló-
alji főnök, és más elveik- 's nézeteikről már ismeretes 
tiszt. Ezek nélkül lehetetlen lett volna a' csint végre-
hajtani. Azon zászlóaljak, mellyek' főnökei a' com-
plottba be voltak avatva, a' téren állíttattak föl , a' 
többiek a' közellévő utczákban : a' íőutczák' nyílásaira 
ágyuk helyeztettek, bizonyosan nem Garibaldi és sa-
tellesei ellen, kik fegyver nélkül voltak, 's a' gyönyö-
rűséges szemfényvesztésen talán jóizüt nevettek. Az-
alatt estefelé a' párt' főnöke, Sterbini, egy a' térre 
nyíló palota' ablakából az összegyülteknek jelentette, 
hogy Garibaldi és társai késedelem nélkül parancsot 
kapnak a' városbóli távozásra ; azután észrevehetőleg 
hebegő és zavart hangon kérdezé az alant állókat : 
, A k a r j á k - e a' p a p i k o r m á n y t ? ' És miután 
erre a' kivánt feleletet megkapta, a ' , C o n s t i t u a n t e ' -
ra forditá beszédét, kinyilatkoztatván egyszersmind, 
hogy a' körülmények azt mellőzhetlenül kívánják, nincs 
tehát egyéb hátra, minthogy a' polgári őrség annak 
összehívását kikiáltsa. A' complottba avatottak ezt 
azonnal megtevék; sokan, kik nem tudták mi történik, 
vagy bámulásuk közben hallgattak , másnap csudál-
kozva kérdezték egymástól, miben állott tulajdonkép 
az a' tegnapi történet ? és valljon micsoda lény az a' 
C o n s t i t u a n t e ? ' — S t c r b i n í ' beszéde alatt egy 
valaki, kinek a' többinél nagyobb bátorsága volt, han-
gosan fölszólalt a' csalás ellen, és mondá : hogy ők 
nem azért jöttek össze, hogy Sterbininek imént fölho-
zott kérdéseire feleljenek ; azonban elnémittatott. Szinte 
találkoztak tisztek, kik a' Sterbini' beszéde után a' 
palotában aláirás végett előterjesztett, a' C o n s t i -
t u a n t e'-re vonatkozó iratot aláirni vonakodtak, de 
társaik által terrorisáltatva, engedtek. Néhánya mégis 

A Constituante Romana'-t a' kormányjunta már 
dec. 28-kán decretálta; 's 1-ször : Az összes biroda-
lom' 200 képviselőiből állott, kik közvetlen és átalá-
nos szavazattal választattak. 2-szor : Az alkotmány 
fölött vala tanácskozandó, és azt megalapítandó. 
3-szor : Febr. 5-ére volt összehiva. A' kormányjunta' 
ezen végzését a' pápáján . 1-én kelt manifestumában 
kárhoztatta, és mindazokat, kik az alkotmányozó 
gyiilésrei választásokban részt veendnek, egyházi átok 
alá vetette. (Rel, és Nev. 1849. I. 94. 1. 

állhatatosan vonakodott mind végig. 'S bár ezek igy 
történtek, másnap mindazáltal szokott szemtelenséggel 
hirdettetett a' kormányi hivatalos és más hírlapokban, 
hogy : ,Az egész dicső romai nép egyhangúlag kívánta 
a' Constituante Romana' kikiáltását.' 

Most a' dulók a' választásokra forditák minden 
gondjukat. A' clubbok bizottmányokat alakítottak, 
mellyeknek föladatuk lenne az alkotmányozó gyűlésre 
történendő választásokat akkép intézni e l , hogy kí-
vánságuk szerint üssenek ki ; hírlapi czikkek- és röp-
iratokat a' kitűzött czél' elérésére eszközül használni 
el nem mulasztották. Nevezetes egy a' népkör' (circolo 
popolare) leghíresebb tagjai által készített azon pro-
clamatio, mellyben tartózkodás nélkül kimondatott, 
miszerint ,a' választásoknál sem életkor-, sein nevelés-
sein tudományra nem kell tekinteni, hanem csak fiatal 
embereket, legyenek bár kicsodák, kell választani, 
mert, úgymond, Olaszhon' szabadsága- és független-
ségének érzete ezekben mutatkozik leginkább.' Ha va-
lamelly mérsékelt elvű férfiú' neve szóval vagy írás-
ban fölemlittetett, az indítvány kicsufoltatott, az irat 
szétszaggattatott, 's mind az indítványozó, mind az 
indítványba hozott' személyét veszélynek tette ki. Ja-
nuar' 1 5 - é n , ugyanazon napon, mellyen Romában a' 
választások voltak, a' ministeriuin kihirdette , hogy 
egy különös bizottmány van kinevezve, mellynek föl-
adata a: fölött őrködni, hogy senki se merészkedjék 
az alkotmányozó gyűlés ellen szólani vagy irni, vagy 
a' ministeri rendelmények ellen bármiképen cselekedni, 
különben kötelességök ezeket számadásra vonni. Ez 
vala azon szabadság, mellyet Romában az ugy neve-
zett legértelmesb és legemberibb kormány alatt élvez-
tek. (Vö. Rel. és Nev. 1 8 4 9 . I. 142.1.) Némelly püs-
pökök' neveit dicsérettel emlegették a' dulók, kik állí-
tólag a' pápai tiltakozással ellenkezőleg azt hirdették 
megyéikben, hogy az a' Constituante' valami igen 
szent dolog, és azok, kik a' választásokban részt vesz-
nek, épen nem esnek censura alá, miként IX. Pius 
excommunicatiojában áll. A' fondorkodások a' válasz-
tásokat közvetlenül megelőző napokban mindinkább 
növekedtek ; megvesztegetések, pénz- és választandók' 
kész névsorozatát tartalmazó czédulák' osztogatása napi 
renden volt. Minthogy pedig mindezen mesterkedések' 
daczára is igen számosan találkoztak, kivált a' va-
gyonosabbak , előkelő hivatalnokok és más tiszteseb-
bek közül, kik részint a' pápai tilalom miatt, részint 
egyéb méltányos tekinteteknél fogva, a' választások-
ban részt venni vonakodtak, a' proletariátus' minden-
féle nemeiből csődittettek össze a' választók ; a' lakta-
nyák és kórházak' lakóit sem véve ki. (Vége köv.) 

T. M. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
Pest, mart. 14-én. Primás ő herczegsége f. hó 11-én 

Bécsből Esztergamba szerencsésen visszaérkezett. Remél-
jük Bécsben létének az egyházra nézve kedvező eredmé-
nyeiről rövid időn értesíthetjük olvasóinkat. 

Bartakovics Béla rosnydi püspök ő mtga szinte Bécs-
ből visszajővén, Pesten keresztül ma (14-én) utazott me-
gyéjébe. 

A' nm. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele : Quae nobis ad vos Dilecti in 
Christo Fratres, et Filii! praesentibus verba facere tandem 
conceditur ; inter multifarias pro vobis, ac nobismetipsis, 
gravi rursum oculorum malo visitatis, sollicitudines, et 
angustias, tacitis gemitibus diu in pectore circumfereba-
mus. Belli nempe intestini tempestas, qua atrociorem divi-
nis, humanisque juribus exitiosiorem nulla vidit aetas, di-
vinis humanisque studiis, quae regnantes motus non redo-
lerent, ferale silentium indixit. Cum enim recessisset po-
pulus a legitimis Patrum suorum, et ad iracundiam provo-
casset Deum, cujus oculi gentes respiciunt : dimisit illum 
secundum adinventiones, et desideria cordis sui in opera-
tionem erroris, ut crederent mendacio, quod mentita est 
iniquitas sibi. Et facta est gens absque Consilio et sine pru-
dentia. Meditati sunt inania, et vana locuti sunt unusquis-
que ad proximum suum. Et cum concepissent laborem, pe-
pererunt iniquitatem, polluentes manus suas sangvine fra-
trum suorum, dicentes in corde suo : non est Deus ! et 
quis noster Dominus est? Et dissipaverunt legem Dei, et 
lapides Sanctuarii disperseront, et vos ipsos expetierunt, ut 
cribrarent sicut triticum. Propter quod avertit Deus faciem 
suam ab eis, et in furore suo conturbavit et subsannavit 
eos : et omnis sapientia eorum devorata est , et compre-
henderunt eos iniquitates eorum, et cum expectassent sa-
lutem, elongata est ab eis ; ac nisi breviati fuissent dies 
illi, in propriis exul, lugens luxisset civitas Dei, velut in 
terra alienigenarum vincta in mendicitate, et ferro; et non 
fuisset salva omnis caro. Numquid enim salva consistere 
potuisset religionis integritás, fides orthodoxa, et catholica 
unitas, dum per usurpatorium gubernium in potestatis di-
vinitus ad regendam ecclesiam constitutae subversionem, 
democratica', ut innuitur, ad conditionem profanorum ne-
gotiorum ,regiminis forma' in ecclesiam destinabatur inve-
henda, atque externa et interna ecclesiae llungaricae con-
s t ruc t s ,repraesentantium Cleri et populi' votis in conven-
tu die 20-a Augusti celebrando reformanda committebatur? 
0 infelicia, et prava hominum studia, qui, quod universis 
sub sole catholicis sanctissimum, et pretiosissimum, nefa-
riis suis finibus impiissimo ausu in sacrificium deposcere 
non verentur ! Nonne enim ecclesia catholica a Christo Do-
mino fundata, et Spiritus S aneti falli nescio ductu in ple-
num constructa, suam divinitus habet stabilitam in omne 
aevum constitutionem, 19-iin pene seculis illibate conser-
vatam; quam, si ecclesia quaepiam particularis cum alia, 
ad fallace s humani ingonii illusiones, et toties nutantem 
profanae reipublicae formam, composita, permutare, ac 
nominatim ecclesiam audientem, et discentem, in docentem, 
et regentem commutare attentet : ipso facto abscinditur a 
catholica unitate, et extra veram Jesu Christi ecclesiam 
constituitur? Generatim quam scelesta, quamve atrocia 

fuerint illorum de religione, et Ecclesia, ac ipso humano 
genere Consilia, calamus refugit adnotare. ,Religio' ita con-
so le s eorum in paginis publicis ,quam ex Societate huma-
na eliminare oportet, ex animis quoque mortalium eximen-
da est. Hoc revolutioni proprium est , quod dum spem ad 
superna, libertate et communi omnium in his terris pro-
speritate supervacaneam reddit, religionem universim ex-
stingvat. Quare nos attentionem nostram in studia, et con-
tentiones religiosas, in liberarum communitatum coalitio-
nem, etc. eatenus tantum extendimus, quatenus nomine 
libertatis religiosae, libertás ab omni religione intelligitur. 
Nos non libertatem fidei volumus, sed necessitatem incre-
dulitatis." Ac rursum : ,Beandae Europae brevi occipien-
dus labor forte duorum millionum capita depo'seet ; at 
quid haec ? ubi de 200 millionum salute agitur. En tem-
pus belli exstirpatorii : talionis solemnia exuviis millio-
num celebrare convenit. Reactionariis nullum in orbe ter-
raqueo azylum pateat.' An his crudelius et humano generi 
exitialius aliquid unquam mentes mortalium subire potuit? 
Sed ex fructibus quoque eorum, cujus patris progenies fu-
erint, sat superque cognoscere poteratis, cum non viduas 
tantum, et pupillos devorarent, sed omnia sibi praeter se-
metipsos in sacrificium deposcerent. 

Sed propter gloriam Omnipotentis breviati sunt dies 
tribulationum nostrarum, ne forte superbirent liostes ejus, 
et dicerent : „Manus nostra excelsa, non Dominus !" *) 
Dominus enim exercituum, qui respicit terram, et facit 
eam tremere, in cujus manu sunt omnium potestates, et 
jura regnorum; legitimi Principis Regis nostri Apostolici 
armis, in fortitudine brachii sui benedicens, equos , et a -
scensores eorum dejecit in mare, et eduxit nos in refri-
gerium. 

Demus igitur dilecti in Christo fratres, et fìlli ! glo-
riam Deo, qui magnificavit super nos misericordiam suam, 
et in spiritu humilitatis, et animo contrito benedicamus 
nomini Sancto e jus , quoniam dilectionis suae non casti-
gando solum, ut lethargum excuteret ; sed etiam a malis, 
quae in justam correptionem nostram immisit, clementer 
redimendo, super nos munera multiplicaverit ; et toto cor-
dis, ac mentis affectu ad Ipsum conversi, pangamus foedus 
sempiternum cum Eo , ad custodienda judicia justitiae 
Ejus, ut Ipse quoque convertatur ad nos, alliget contritio-
nes nostras, et auferat opprobrium nostrum. Demus glo-
riam Deo, et annunciemus opera eius in exultatione, qui 
electorum suorum clamoribus a somno suscitatus, in tam 
valido impietatis , ac irreligionis, naviculam Petri dire 
quassantis, turbine, ut novo documento testatum redderet, 
quia nobiscum est usque adhuc et usque ad consummatio-
nem seculorurn, ncque in lluxa humanorum consiliorum 
arena, sed super petram aedificavit Ecclesiam suam, cui 
nec portae inferi praevaleant, mari et ventis imperavit. 

In hac fide firmati, immobilem spei nostrae anchoram 
in Ipsum projicientes, qui noluit mortem nostram, sed ut 
convertamur, et vivamus, quod, retro delictum est , expiati 
ad futura nos Ipso duce, et auspice fidentius extendamus, 
ut quae adhuc nobis imminent discrimima, in nomine Ip-
sius praevertamus. Quamvis enim fluctus feri maris ad 
quietem compositi videantur : portae inferi in abysso pro-
fundi adusque fremunt. Itaque ,Confortate manus dissolu-
tas, et genua debilia corroborate', *2) et conduplicate vigi-
lias, qui super muros Sion nobiscum excubatis, et induti 

*) Deuter. XXXII. 27. 

« ) Jesaiae XXXV. 3. 



270 

armaturam fidei, quae vincit mundum, intendite, ne forte spi-
ritus immundus assumai secum septem alios spiritus nequio-
resse, etveniens faciat novissima pejora prioribus. Quapro-
pter primum quidem videte, ut vos ipsi sobrii sitis, et for-
tes in fide ; tum vero omni virium contentioae curate, ,ut 
arctissimo fidei, verba reddimus Beatissimi Patris nostri 
PÜ 9-ni*3) (pro cujus salute vestras meis preces conjun-
gere cum omni ecclesia pergite,) et observantiae vinculo 
Petri cathedrae obstricti, et perfecti in eodem sensu, et in 
eadem sententia, atque humanis quibusvis sepositis ratio-
nibus, et solum Deum ob oculos habentes, Ejusque auxi-
lium jugibus, et fervidis precibus implorantes, nihil vigi-
lantiae, nihil laboris unquam praetermittatis, ut pastorali 
fortitudine, constantia, prudentia praeliemini praelia Do-
mini, et majori usque alacritate dilectasoves curae vestrae 
commissas ab venenatis pascuis avertatis, ad salutaria 
propellatis, easque nunquam patiamini decipi doctrinis va-
riis, et peregrinis, sed strenue a rapacium luporum insidiis, 
et impetu defendatis, iteinque errantes in omni bonitate, 
patientia, doctrina, ad veritatis, et justitiae semitam redu-
cere contendatis, ut et illi divina auxiliante gratia occur-
rant in unitatem fidei, et agnitionem Filii Dei.' Et haec 
quidem tanto intensiore zelo, studiisque omnibus agite, 
quanto hostes Ecclesiae nervos omnes contra nos non de-
sinunt intendere; quanto item sanandis, quae nos undi-
que obsident, ac amplius imminent, enormibus malis, nor-
malia remedia minus habent efficaciae. Ideo nullis cedite 
adversis, sed inter maximas etiam, ut ejusdem Beatissimi 
Patris nostri verbis vos cohortari pergamus *4) angustias, 
difficultates, pericula, quae a gravissimo pastorali vestro 
ministerio, hisce praesertim temporibus, abesse non pos-
sunt, nolite unquam terreri, sed confortamini in Domino, 
et in potentia virtutis Ejus, „qui nos in congressione no-
minis sui constitutos desuper spectans, volentes corroborât, 
adjuvat dimicantes, vicentes coronat."*3) Hoc pacto fiet, 
ut quorum animas Deo primum lucrifeceritis, eorum fidem 
etiam Regi Apostolico, qui non sine causa portat gladium, 
Dei enim, ,non populi,' teste Apostolo, minister est , vin-
dex in i r a m é i , qui malum agit, *G) firmius adstringatis, 
velut qui eidem Apostolo monenti credant, quoniam omnes, 
qui resistunt potestati, Dei ordinationi resistunt, et damna-
tionem sibi aquirunt ; quod quavis oblata opportunitate 
inculcare satagite. (Folyt, köv.) 

Irodalom. 
Der geistige Kampf, dargestellt in Predigten von I g -

n a z F e i g e r l e , к. k. Hof- und Burgpfarrer, infulirtem 
Abte zur heiligen Jungfrau Maria in Pagrány, Doctor der 
Theologie etc. etc. (Der reine Ertrag ist dem ersten Kin-
derspitale zur heiligen Anna in Wien gewidmet.) Wien. In 
Commission bei Wilhelm Braumüller, к. k. Ilofbuchhänd-
ler. 1850. 8-adrét. 183 lap. 

A' titkosjelenési sas, melly Europa' egén szétröpdösve 
a' föld' lakóinak háromszoros jajt hirdetett, ugy tetszik, 

a 3 ) Allocutione die 17-a Decembris 1847. in Secreto Consistorio 
habita, et ad universos Ecclesiae Antistites transscripta. 

**) Encycl. in aditu Cathedrae S, Petri , dto. 9 -ae Nov. A. 1846 . 
* 5 ) S. Cyprianns Epist. 77. ad Nemesianum , et ceteros Martyres. 
e e ) Rom • XIII. 4. 

vajha örök időkre, elszállott ; a' gonoszok és sok ártatla-
nok' vérétől párolgó fegyverek hüvelyökben nyugszanak, 
's a' halandók' nyugtalanított seregei öröm és hálaadás 
között sietnek az óhajtott béke' karjai közé. De az ellenség, 
melly születésünk' napjától fogva ellenünk dolgozik, melly 
erkölcsi tökéletesbülhetésünk elé gátokat hány, 's melly 
csak akkor fog pihenni, ha a' kötelességfelejtőn diadalmat 
nyer t , ezen ellenség, a' bűnben fogantatott 's igy szárma-
zására nézve már romlott, a' gonosz szokások által pedig 
még inkább elvetemedett test, az aljas kívánságok, a' föl-
lázadt 's pánczélozott érzékiség, a' kételyek, hibák, előíté-
letek és szenvedélyek, ezek most is háborút viselnek 
az ész' törvényei ellen olly eredménynyel, hogy az ember 
hajlandóbb a' rosszra, mintsem a' jóra. A' szellemi ellenség 
ellen viselt illy küzdelem'szerencsés végezhetésének kiesz-
közlésére irányozá a' tudós szerző jelen munkáját , melly-
ben ügyesen ki van mutatva az ellenség' ereje, 's jelesen 
előszámlálva mindazon eszközök, mellyeket a' keresztény 
katholika egyház a' jó harezok' harczolására gyermekeinek 
kezeibe ad. Távol legyen tőlem a' már több jeles munkái 
által ismeretessé lett férfiúnak, a' bécsi császári egyetem' 
volt nagyérdemű tanárának, 's egykori igen tisztelt elöljá-
rómnak e' munkáját megbírálni akarni ; ezt tenni a' sze-
rénység tilt 's különben is , ha valahol itt bizonyára igaz, 
miszerint nem áll a' tanítvány tanítója fölött. Szándokom 
egyedül megismertetni a' jeles egyházi beszédeket, hogy 
hitrokonaim közül azoknak vezénylete után Isten' segítsé-
gével minél többen eszközölhessék ön és embertársaik' lelki 
üdvösségét. 

A' mü husz egyházi beszédből ál l , mellyeket 1846-
diki Advent első vasárnaptól kezdve 1846-diki húsvét ün-
nepeig minden vasárnap' délutáni óráiban a' császári vár-
lak' kápolnájában tartott az igen tisztelt szerző. Noha az 
egész gyűjtemény egy tökéletes egészet tesz, mégis az 
egyes beszédek is ugy vannak szerkesztve, hogy magán 
véve is egészen bevégezettekül tekinthetők. Az első hat 
beszéd tartalmazza a' lelki küzdelem' kellékeit és hasznait, 
az ezeket követő hét beszéd előadja a' kisértetek' különféle 
nemeit, mellyektől lelkünket óvnunk kell , a' többiekben 
pedig elszámlálvák a' fegyverek, mellyek által az üdves-
ség' ellenei megsemmisíttetnek. Az egész munkán az egy-
házi szónokhoz i l l ő , ' s hízelegni nem tudó 's nem akaró 
méltóság, 's a' legtisztább 's legelhatárazottabb katholikus 
élőhit egész teljében tündöklik ; 's e' tekintetben is bárha 
követéspéldányul szolgáljon olly egyházi hitszónokoknak, 
kik igen szép tehetségüket egy ujdonujan föltalált, vajha 
senkitől se utánzandó, 's katholikus egyházi szónokhoz 
épen nem illő minta szerint, egyes, különben bár mennyire 
tisztelt, de más téren dicsérendő férfiaknak a' valódiság' 
emberei előtt mindenesetre utálatot gerjesztő modorbani 
fölmagasztalására használják olly helyen, melly az Isten' 
szent igéjének, nem pedig az emberek' elmúlható dicsősé-
gének hirdetésére van rendelve ; de egyszersmind figyelem-
mel kisérhetik a' fönemlitett beszédgyüjteményt azok is, 
kik a' katholikus egyházi szónoklat' legszebb virágai 's 
legerősebb tárnokai, a' szent-irás, a' szent a tyák, a' szen-
tek' példái, 's a' positiv alapon épitett okoskodás helyett, 
holmi profán, de mi még botrányosb, protestáns irók' 
müveiből kölcsönzött nagy zajt ütő, semmi jót nem adó 
konkolyvirágokkal piperézik föl beszédeiket, magukat sze-
rencséseknek tartván, ha itt-ott egy kifagyott hitű em-
berke emelt szemölddel azt mondandja nekik : ha minden 
kath. pap igy prédikálna, ugy a' protestánsoknak nem vol-
na magán templomra szükségök ; melly dicsérés katholikus 
hitszónokra a' lehető legnagyobb meggyalázás. J ó , hogy 
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az illyenek' száma elég csekély. De térjünk vissza a' be-
szédgyiijteményre, mellyből legyen szabad néhány passust 
fölemlítenem, mellyek után az olvasó maga Ítélje meg a' 
mii' becsét. Az első beszéd szent Pál' e' szavai fölött : t u d -
játok, hogy ideje már az álomból fölkelnünk. Vessük el 
azért a' setétség' cselekedetit, ?s öltözzünk a'világosság' 
fegyvereibe' hatalmasan fölrázza a'különfélc bűnök' karjai-
ban szendergőket. Lelki szemeink elé állítja a' szónok a' 
fügefa' árnyékában magával sikernélkiil küzdő, azért kö-
nyöktől áztatott sz. Ágostont, hol az ismeretes ,Tolle, lege' 
hangok őt a' szent irás' olvasására utalák. A' beszéd' ele-
jén fönemlitett szavak' értelmezése után igy ir a' szerző : 
,Atyámfiai, hallván e' hangokat meg ne keményítsük szi-
veinket, oh ezek mennyei hangok, talán utoljára zendülnek 
füleinkben, talán utoljára érintik szivünk' húrjait. Bonta-
kozzunk ki a'hosszú álom'karjai közül, ébredjünk fel egé-
szen, tökéletesen a' lélek' életére. Öltözzünk föl a' világos-
ság' fegyvereibe, 's harczoljunk harczot lelkünk' üdvessé-
geért.' Azoknak, kik magukat tökéleteseknek ta r t ják , sa-
lesi sz. Ferencz' életéből illy történetet beszél el a' szerző 
a' 8-dik lapon : ,Salesi sz. Ferencz a' Faucigny hegységen 
tett egyházlátogatás' alkalmával hallá, miszerint egy pász-
tor eltévedt tehene után járván-kelvén kétölnyi mély-
ségbe zuhant, 's ott megfagyott. A' szent férfiú e' törté-
net után illyetén elmélkedést tartott : Istenem, e' pásztor 
embernek szeretete olly forró volt, hogy a' tél' fagya sem 
hültheté meg azt : én pedig milly hanyag vagyok juhaim' 
fölkeresésében ! Csuda dolgokat láttam én azon vidéken ; 
az alacsony völgyek telvék házakkal, a' magos hegyeket 
jég födi. Az alacson rangú falusi nők és özvegyek, miként 
az alacsony völgyek, gazdagon virágoznak mindenféle er-
kölcsökkel, inig a' püspökök, kik az egyházban olly magas 
állást foglalnak el , jég közt dermednek. Oh mikor fog föl-
jönni a' nap, melly elég hatalmas leend fölolvasztani a' je-
get, melly lelkemet födi. , Atyámfiai', mond a' szónok , ha 
a' buzgó Salesius illyetén szemrehányást tesz magának, 
mit mondjunk mi?' A' 84-dik és következő lapokon szent 
Pál ' e' szavai után : ,Vigyázzatok, hogy valaki titeket meg 
ne csaljon a' világbölcseség és hiábavaló csalárdság által ' 
igen tárgyavatottan figyelmeztetnek a'hallgatók azon vesze-
delmekre , mellyek a' gonosz tanok és elvek' mostanában 
igen divatos terjesztése által előidéztetnek., A'világ ugyan', 
mond a' szerző ,mindig ellenséges lelkülettel viseltetett 
Krisztus, és az ő szent tanítása iránt ; a' setétség mindig 
küzdött azon világosság ellen, melly Krisztusban megvilá-
gositá a' világot : de e' küzdelem soha nem volt tüzesebb, 
átalánosabb, 's veszélyteljesebb, mint az úgynevezett föl-
világosodott század' napjaitól fogva, azon napok óta t ud -
nillik, midőn az emberi ész azt hitte, miszerint most már, 
férfikoruságának képzelt elérése után, a' hit' igáját le kei-
lend ráznia; azon napok óta, mióta a' tudomány egé-
szen szabad mozoghatását 's innen, mint mondani szok-
ták , a' kereszténység' befolyása alóli emancipáltatását 
vette igénybe, 's a' helyett, hogy a' kereszténységnek 
szolgálna , azt kardjának minden élével ostromolja ; az 
időtől fogva, midőn a' por' gyermekei minden fölsőbb, is-
teni és emberi tekintélyt megvetettek, az imádságot meg-
utál ták, az egyházi és világi elöljáróság iránti engedel-
mességet fölmondták, 's az érzékiség és szenvedélyek' föl-
izgatására ujabb és ujabb gyönyöröket találtak föl 's tb." 
Ezután egyenkint tárgyalja a' materialismust , com-
munismust, pantlieismust, a' szentírás' ostromlóinak ta-
nait, az u j moral' apostolainak állításait, 's a' Rongeféle 
szemkápráztató világosságot. A' 120-dik laptól végig el-
számlálvák a' lelki küzdelmekben fölhasználandó fegyve-

rek, mellyek között első az imádság. Az imádságnak ere-
jéről a' többi között igy ir a' szerző : „Az imádkozó mel-
lette állni gondolja Istenét a' mindenható, a' fölöttébb jó, 
's mindentudó Istent, nem fog megijedni a' jónak akadá-
lyaitól, mellyek kőfalként emelkednek föl előtte (17. Zsolt. 
30.) nem remeg a' kisértetek előtt, mellyek utána lesel-
kednek, nem ijed vissza a' viaskodás elől, hanem, mint 
sz. Cyprián mondja, dicsőségének tar tandja , ha Istenének 
jelenlétében ütközhetik meg az ellenséggel. Az imádkozó 
föltürődzve az ütközetre 's védve Isten' malasztja által ret-
tenetes leend ellenfelére nézve, miként a' háborúknak el-
rendezett serege ; bátorság teljesen és lelkesedéssel fölki-
áltaná a' zsoltárok' írójával : ,Az Ur az én világosságom és 
üdvem, kitől féljek ? Az Ur az én éltem' védője , ki előtt 
remegjek ? Az ő erejétől segítve áspison és basiliskuson 
já rok , 's összezúzom az oroszlányok és sárkányok' fejét. ' 
A' többi fegyverek között kiemeltetik az imádság után a' 
keresztényi éberség ,az Ur Jézus' kínszenvedése- és halá-
láróli elmélkedés, az imádandó Oltári-szentség, az Isten' 
igéje, a' boldogságos szűz anyának példája és közbenjá-
rása , végre az örök élet' reménysége, meg annyi egyházi 
beszédekben, mellyeknek utolsója ezen, jelen ismertetést 
is befejezendő szavakkal végződik : ,Oh valódi szerencsé-
nek , 's kimondhatlan, és örökkétartó örömöknek órája, 
az Atya — az б egyszülött fia — és a' Szentlélekkeli örök 
egyesülésnek órája, mikor fogsz eljönni 's bévezetni minket 
az örök hajlékokba, az Ur' kedves lakóhelyeibe? Mikor 
fogod megmutatni nekünk Jézus Krisztust , a' mi Megvál-
tónkat 's üdvezitőnket az ő dicsőségében? Oh jöj j , jöjj 
forrón óhajtott óra, 's vezess minket Isten' fölséges váro-
sába a' szent Sionba, a' mennyei Jeruzsálembe; vezess 
minket az Ur elébe. — Addig azonban, mig fölvirradand 
a' nap , melly soha le nem fog hanyatlani, add, hogy rólad 
folyvást megemlékezzünk, és ezen emlékezés által föl-
fegyverkezzünk üdvösségünk' ellenségei ellen, hogy igy 
végre, miként az Ur Jézus , ugy mi is az ő példája, ereje 
és malasztja által tökéletes diadalmat vihassunk ki elle-
neink fölött, s elnyerhessük az örök életet. Amen.' 

Z a l k a J á n o s . 

Szép a' művészet, de ha az ember morális jellemére 
károsan hat, e' visszaélés vétkes lépés. Soha se rúgtak ki 
annyira a' Thalia' avatottjai, mint jelenleg. Pécsett egy-
mást érik a' botrányos darabok a' gyalázatos színpadon, 's 
a' könnyelmű nézők és lakók' majd minden neme még csak 
meg sem ütközik a' babyloni fertelemmel mérkőző, és 
gyomrot háborító, szivet mételyesitő darabok' megjelenésén. 
Illetők! Egykor számolni fogtok a' nagy napon. Febr. 19-
én Dr. Martin Luther játszatott el, a' zenét az itt fekvő 
konnyülovagok' ezredének zenekorps-ja vezeté, 's lön bot-
rány , lön isteni tanítás-, keresztény dogmák- és szentsé-
geknek szentségtelenitése 's káros hatású kigunyolása. 
Halljuk, hogy az itt szállásoló katonai parancsnok jöven-
dőre az illy szennyes föllépéseket letiltá. Isten áldja meg. 
Tehát ennyire jutottunk már, hogy egy színész már az Is-
tennel és annak mennybeli tanításával kénye kedve szerint, 
a' népnek, az ugy is vallásilag romlott népnek, hahotájára 
comédiázhat, 's pedig minden felelősség, minden praeventiv 
vagy követő birálat nélkül ? Ebben áll a' vallások' szabad-
sága, ebben a' religio' szentesítése, a' népnevelés, a' kiki-
áltott reform ? ! 
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A' köznevelés' kérdése mindenütt szőnyegen van. Po-

roszhonban kívánják, hogy vallásosabbá legyen. Ausztriá-
ban élénken foglalkoznak azon osztályrészszel, mellyet e' 
tekintetben a' papságnak kell engedni. A' josephisták, kik 
mitsem tanultak 's mitsem felejtettek, kik a' hont meg-
vesztegették 's forradalmi crisisbe sodorták, szokás szerint 
az oktatás' világiasitását követelik. Francziaországban el-
lenben ama' párt' felvilágosult férfiai, melly mindig a' vi-
lágiasitás mellett volt, nagyobb hatáskört követel a' pap-
ság' részére, mivel érzi Thiers úrral, hogy ez a' társadalmi 
rend' lényeges érdekében fekszik. 

Nekünk is vannak josephistáink , örökösei Vilmos 
király 'a amaz álszabadelvü kisebbség' hagyományainak, 
melly hires alkotmányozó gyülésiink' foltja volt. Ezek be-
törtek a' kormány' körébe, 'a áldozatul mindig a' papságot 
kívánják. Az egyházi ruha mindenütt sérti szemöket,hol 
vele találkoznak. A' társadalmat fenyegető veszély, szerin-
tök , egy egyháztól ered. Azért világiasitás' ürügye alatt, ki 
akarják küszöbölni a' papot, hol Europa' komoly statusfér-
fiainak Ítélete szerint jelenlétét és működését elkerülhetlen-
nek tartják. 

Angliában is van egy tanoda, mellynek kedvencz 
eszméje, megtörni a' vallásos oktatást. Tudjuk, hogy ott 
a' kormány semmikép' sem avatkozik ezen ügybe. Az angol 
egyháznak, melly a' leggazdagabb, legszámosabb és leg-
hatalmasabb , mindenütt vannak intézetei, mellyekbe csu-
pán hitsorsosai vétetnek fel. Mellette a' presbytcrianus fe-
lekezet szinte igy cselekszik a' legnagyobb áldozatokkal. 
A' máshitü községek nem nyitnak tanodákat, mivel nin-
csenek fentartási eszközeik, 's hiveik gyakran oktatás nél-
kül maradnak. A' bölcs és felvilágosult politikának feladata 
volna tehát segélyt nyújtani ama' hitfelekezeteknek, mely-
lyeknpk nincsen pénzforrásuk. *) így engeszteltetnének ki 
a' szegény osztály' szükségei a' szabadság és lelkismeret' 
iránti tisztelet' követeléseivel. De ott i s , mint mindenütt, 
vannak statusférfiak, kikben vagy semmi, vagy nagyon el-
tompult vallási érzelem van, 's kik minden vallási jellem-
től megfosztott közoktatás' behozataláról ábrándoznak, az 
az : ollyanról, mellyben mindnyájan ama' kis adagu hitet 
is elvesztenék, mellyet apáiktól öröklöttek. Igaz, hogy e' 
czélt be nem vallják 's csak tapogatva érendik el. (Journal 
de Bruxelles). 

Dingleben 70 személy tért vissza a' kath. anyaszent-
egyház' kebelébe, kik több évek előtt protestánsokká lettek. 
Lyne, a' legöregebb közülök, ki 12 év előtt pártolt el a' 
kath. hittől, ünnepélyesen jelentette ki az oltár előtt, hogy 
ezen egész idő alatt nem vett kezébe borotvát, félvén, ne-
hogy kétségbeesetten torkát vágja el, mivel lelkismerete 
egy perczig sem engedett neki nyugalmat. (Tablet.) 

Azon perez óta, midőn a' sz. Szék olly melegen aján-
lotta egy irhoni kath. egyetem' felállítását, meggyőződtem 
— mondja Kelly Vilmos a'Tablet' szerkesztőjéhez irt leve-
lében, — hogy sz. Patrick' fiai, kiknek a' romai pápáhozi 
ragaszkodásuk a' polgárisult világ' minden részeiben isme-
retes, megragadandják a' legelső kedvező alkalmat. E' 
czélra 10 fontot melléklek ide. Az álladalmi egyházhoz 
tartozó ifjak' nevelésére Angol- és Irhonban 3 egyetem 's 
különféle nyilvános tanodák állnak fen. Ezen intézetek' el-
nöklete és szabályzata a' törvényesen megállapított prot. 

*) Csakhogy aztán ne a' liit- és lelkismereti szabadság' rovására. 

Szerk. 

egyház' szolgáinak kezeiben van. Skócziának is megvannak 
presbyterianus intézményeire nézve saját nyilvános tano-
dái és egyetemei. Azért nem szülhet semmiféle politikai 
nehézséget a' kath. Irhonban egy kath. egyetem' intézete, 
'a remélhető, hogy e' munka egyetemes együttműködés ál-
tal dicsőségesen haladand elő. 

Telford János ugyan e' czélra 5 fontot küld, 's azt 
mondja, hogy Irhonban a' dolgok' folyama erisisnek indul, 
mellynek eredményeit lehetlen kiszámítani ; jók lesznek, 
ha a' vallásos, rosszak, ha a' vallástalan elv diadalmas-
kodik. 

A' spanyol országgyűlésen Donoso Cortes, valdega-
masi markgróf mély tudománynyal és nagy szónoklattal 
taglalta a' socialismust, mellynek okát az Isten' eszméjének 
eltűnésében keresi, minek következtében az anyagi világ 
csupa összhangzatlan erők', 's az erkölcsi és politikai vi-
lág összhangzatlan akaratok' összeségévé válik, 's a' te-
kintélyek- és hatóságoknak, mellyek Isten' képviselői, egy-
más fölötti ellenőrködésök elenyészik. — A' szónoknak kü-
lönös észrevételei vannak Angolországra, hol ő a' jövendő' 
csomóját látja. Monarchikus és conservativ irányai bepa-
lástolhatják ugyan a' bajokat, 'a elhalaszthatják darab idő-
re az európai társadalom' kitörését, de meg nem gátolhat-
ják, hacsak Anglia nem tér vissza a' kath. egyházhoz, 's 
el nem fogadja azon egyedüli tant, melly a' socialismusnak 
tökéletes ellenmondása. 

A' ,L'Alliance' czimü hirlap a' nantesi helyhatósági 
tanácsnak jan. 14-diki üléséről tudósit bennünket, inelly-
ből e' következőkot szemeljük ki : Lacombe Daniel, a' ke-
resztény iskolák' látogatása- és állásuk' megítélésével meg-
bízott választmány' nevében, ezen jelentését olvasta föl : 
Azon választmány, mellyet önök a' végett neveztek ki, 
hogy a' szegény gyermekek' nevelésével foglalkozó 'a 
,gondviselés'-nek nevezett társulat' működéséről adjon szá-
mot , lelkismeretesen látogatta meg ezen intézetnek min-
den osztályát, és észrevételei ezekből állanak : A' társulat' 
osztályai ez évben 3,564 részint gyermek részint koros 
növendéket számlálnak. Nevelésök az iskola testvérekre 
van bizva. Ezen 3,564 növendék hét tanteremre osztatik 
szét, mellyben 43 iskolatestvér működik. A' gyermekek' 
leczkéi nappal, a' korosoké este tartatnak. A' tanteremek 
mind tágasak, világosak, szellősek, kivévén a' Douard-
udvarit, melly némileg egy padlás-szobában van és nehezen 
szellőztethető. A' gyermekek' viselete j ó , mindnyájan tisz-
ták ; a' legnagyobb rokonszenv látszik köztök és az iskola-
testvérek közt virágzani. Legnagyobb érdekkel viseltettünk 
a' korosak' osztályai iránt, hol a'napszámosok- és kézmű-
vesek' nagy száma részesül a' nekik szükséges oktatásban. 
Szóval, a' ,gondviselés' társulatának a' szegény gyerme-
keknek szánt osztályait igen jó karban lévőknek és tagad-
hatlanul hasznosoknak találtuk. 3000-nél több gyermek 
szedetik föl ekkép az utczáról és jó kézművessé képez-
tetik.' 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' pest-ferenezvárosi pleb. helyettes által az ottani 
hivek a' komáromiak' fölsegélésére 29 frt 50 kr. p. p. tet-
tek le szerkesztői hivatalunkban. Ugyan e' czélra B á -
r á n y I s t v á n , veszprémi megyében nemes-vidi káp-
lán 1 frt p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 



RELIGIO. 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I ÉS IRODALMI LAP. 

Budapesten, mart. 19. 1850. Másodévi folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az előfizetési dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p . 
Előfizethetni minden postahivatalnál , Pes ten a' s zerkesz tőségné l (Országút , Kunewalderház) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : A' mult, példa legyen most. — IX. Pius és a' romai lázadíís. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A" mult. példa l e g y e n most . 

IIa a' Megváltó' eljövetele óta a' keresztényeket 
tekintik példánynépekiil : bizonnyára az őshajdankor' 
népei között illyenekiil a' zsidók tartattak. Es ezen 
magasztos előnyt egyedül csak religiojuknak kelle kö-
szönniük. Hogy a' religionak hajdanában minő befo-
lyása volt a' zsidó családokra, azt hithideg korunkban 
fölfrisiteni jónak véljük. 

Az álladalom' alapja a' család, mert a' polgár-
zat nem egyéb, mint az emberek' összesége. A ' csalá-
dokban atyai tekintély- 's hatalomnak kell lenni, melly 
erélyesen, okosan és jó l kezeltessék. Hajdanta a' zsi-
dóknál ez igy volt. Nem állott ugyan hatalmában az 
atya- 's anyának, hogy gyermekeit pogány szokás sze-
rint kitegye vagy eladja ; de halállal is büntethette azo-
kat , csakhogy mindig a' felsőbbség' közbejöttével, 's 
alapos okoknál fogva. Miután a' házi fegyszerek' okos 
használata kívánt sikert nem eredményezett, fölkeres-
ték a' szülék a' város' elöljáróit, és bepanaszolták ki-
csapongásnak indult, makacsul ellenszegülő magzatu-
kat. Ebbeli eljárásuk eme' régi törvényen alapult : 
,11a valamelly ember vakmerő 's engedetlen fiút nemz, 
ki nem hallgatja az a tyja- vagy anyjának parancsát, 
's megdorgáltatván nem akar fejet hajtani ; ragadják 
meg ő te t , vigyék a' város' véneihez, 's az itélet' ka-
pujához. És mondják azoknak : ez a' mi fiunk enge-
detlen és vakmerő, megveti a' mi intésünket, tobzódá-
sokat követ és paráznaságot és lakodalmakat. Kövez-
ze meg a' város' népe, ' s haljon meg, hogy elvegyétek 
a' gonoszt közületek.' (Mózs. 5 . k. 2 1 , 1 8 . ) E ' szerint, 
minthogy a' nyilvános hatalomhoz kellett folyamodni, 
egy részről korlátoltatott az atyai hatalom ; más rész-
ről a' magzat, nehogy szülei' méltó haragját magára 
vonja, folyvást félelem- 's teljalattvalóságban tartatott . 
Az magától értetik, hogy az illyen családi rendelke-
zés hathatós befolyást gyakorolt az álladalom' erősbi-
tése- és szilárdítására. 

Továbbá a' zsidóatyák- 's anyáknak nem esett 
I. Félév. 

nehezökre, ha sok gyermek volt a' háznál ; sőt ezt I s -
ten' különös áldása gyanánt tekintették, és boldognak 
mondották az ollyan egyént , kit számos magzat és 
unoka környezett. Édes kötelességöknek tartották gyer-
mekeiket isteni félelemben fölnevelni; mire nézve az 
atya igy szólott fiához : 

,Fiam igyekezzél gyermekkorodban valami ala-
posat t anuln i , 's összegyűjteni a' bölcseség' kincseit, 
magaddal a' sirba viendőket. A' bölcseség' kezdete az 
I V félelme. Féld azért az Urat teljes szivedből, 's 
papjai iránt viseltessél tisztelettel. Ne mondjad : én 
vétkeztem, és miatta lett-e valami bajom V Édes fiam, 
a' legfőbb valóság lassudan közelit a' büntetésre. IIa 
az Urnák házába mégy. gondold meg hová járulsz 
lépteiddel, 's iparkodjál megtudni, mit parancsol neked 
az Isten. Jobb az engedelmesség az áldozatnál. E l ne 
felejtsd, hogy az Ur' áldása az igazak' fejére száll. — 
Ne szoktasd szádat az esküvésre, mert a' szidalmazás 
által megbántod az Istent. Ha okos emberre találsz, 
keresd föl jókor őtet, 's lépj át gyakran ajtója' küszö-
bén. Ne kérdezősködjél ollyantól, ki közönyös a' h i t -
es jámborság' dolgában ; ne folyamodjál tanácsért 
igazságtalanhoz, sem bátorságért gyávához. Barátkoz-
zál a ' becsületes emberekkel, és a' hason érzelmitek-
hez szíts. Hallgass főleg lelkismereted' sugallására, 
ennél hívebb tanácsadóra nem találsz. Ne mondjad : 
én ezen egyénnel ugy fogok bánn i , mint ő bánt én-
velem. Civakodjál ollyasmit elkövetni máson, a' mi, 
ha veled tör ténnék, nehezedre esnék. Ha éhezik a -
tyádlia, adj neki enni , 's ha szomjazik, adj neki inni. 
Adj alamisnát, a' mint telik tőled. Ha neked sok lé-
szen , adj bőségesen ; ha neked kevés lészen, igye-
kezzél a' kevésből is örömest adni. Ki a' szegényt 
megszánja, az Urnák kölcsönöz. Figyelj a tyádra , k i -
nek köszönöd életedet ; meg ne utáld anyáda t , ha el-
aggott. A' ki atyját és anyját tiszteli, őtet is fogják 
egykor gyermekei becsülni. Szerezz jó napokat a tyád-
nak, ha elöregszik ; bocsásd meg nek i , ha megfogyat-
kozott értelmében, 's meg ne utáld a ' t e erődben: mert 
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nem lészen elfeledve az atyád iránti szereteted, és ha el-
tűröd békével az anyád' gyöngeségeit, megáld értté az 
Isten. ' 

I l j a ! de változik e' földön minden. Fájdalmas 
rezgés futja át valónkat elgondolván, hogy a ' j ó be 
hamar mulandó! .Damnosa quid non imminuit diesV' 
Szörnyű bünpéldák 's tévtanok által a' buján tenyésző 
konkoly elszaporodott, 's bemérgezé a' jámbor ifjúság' 
fogékony keblét. Most is, e' bajjal teljes jelenkorban, 
a' kimondhatlan hitbeli könnyelműség, a' mindinkább 
elterjedő vallástalanság' szapora fiai gonosz lélekkel 
fordulnak el minden jó - és szenttől, és daczolva nyil-
tan megtámadják sz. hitünket , ennek igazságait két-
ségbe vonják, iszonyú rágalmak és gonosz hazugsá-
gok által elferdítik, az egyházi szertartásokat ócsárol-
ják : arra törekedve, hogy a' gyöngék a' széltől lenge-
tett nádkint ide 's tova hányattassanak, a' hittől el-
pár to l janak, és igy hogy alapjában megrendítsék az 
erkölcsöt , a' vallásosságot és az emberi társaságban 
fenálló rendet. Ovid a' ,Vaskor' leírásában igy szól: 

. . . l'ugere Pudor, Verumque, Fidesque. 
In quorum subíere locum : Fraudesque, Dolique, 
Iusidiaeque, et Vis et Amor sceleratus habendi. 
Vivitur ex rapto, non bospes ab hospite tutus. 
Vieta iacet pietas . . . 

Mit tegyünk V A' keresztény leginkább az által 
mutatja k i , hogy élő 's munkás szeretete van , ha 
megtéríteni buzog a' vallástalanokat , hitbeli tévely-
gőket és a' bűnösöket. A' föltolakodó vallástalanság 
ellen — ugy szólván önmagától — keletkezett 1 8 3 8 -
ban Párisban a' bold, szűz Mária szeplőtelen sz. szi-
vének tiszteletében egyesült ima-társula t , melly miu-
tán czélul kitűzte a' bűnösök' megtéréseért buzogni, 
XVI . Gergely pápa ő szentségének apostoli áldásában 
részesittetett. Honunkban is van illyen ima-társulat, 
még pedig a' pannonhegyi főapátságban 1844- tő l . 
Most olly időt é lünk , melly zavarok- és tévelyekben 
fuldoklik. Imádkozzunk. 

Az élet egy végetlen nagy tömkeleg, mellynek csa-
varodó, tekervényes útjait, százszor eltéveszti az ember, 
ha a'nevelés az élettudomány' fonalát kezébe nem adta. 
A' nevelés vallásos elvek- 's alapokra legyen fektetve. 
Az ifjú főleg, ki jobbára még csak a' képzelet' tündér 
honában repked gondolatival, gyanútlan hajol a 'syreni 
csábhangokra, észre sem véve , midőn a' bűvös igék 
őt már a' hitetlenség és erkölcstelenség' rémséges mé-
lyeibe sülyeszték. A ' h i t - és erkölcsiséget kell tehát 
helyreállítanunk, ápolnunk és védenünk. Hic labor, 
hoc opus. ,Nekünk egyetlenegy mérlegünk van minden 
várható boldogság' kiszámolásához, 's az a : religio ; 
mert ha ez nem mérsékli a' vágyakat , nincs a' min-
denható alkotónak elég számos világa, mellyel az em-
beri szív' végtelen üregét betölthetné' (Religio 1 8 5 0 . 
2 . lap). Az Isten' igéjének hatálya különféle módon 

adatik elő a szent-írásban. Jeremiás próféta ,tűzzel' 
hasonlítja össze, melly erővel tör k i , és hathatós be-
folyást gyakorol, nevezetesen a' szalmát, vagyis a' ha-
mis próféták' álokoskodásait fölemészti ; azután .ka-
lapácscsal, 'melly a' kősziklákat szétrombolja, azaz, a' 
legkonokabb sziveket meglágyítja ' , érzékenynyé teszi 
az Isten és jó iránt. ,Vall jon az én igéim nem ollyanok-
e mint a' tűz, ugy mond az Ur, és mint a' kőszikla-rontő 
pőröly V' (Jerem. 2 3 , 29.) Sz. Dávid ,világosság'-nak 
nevezi, melly fény-árral özönli el az ösvényt, azaz a' va-
koskodás és tudatlanság'ködét eloszlatja, és az üdv' ve-
szélyeit megismerteti e' zarándok földipályán vándor-
lókkal. ,Szövétnek lábaimnak a' te igéd , és világos-
ság ösvényimnek.' (118-d ik zsoltár 105-d ik v.) Sz. 
Pál a zsidókhoz irt levelében ( 4 , 12.) azt. mond-
ja : ,Az Isten' szava élő és ha ta lmas , élesebb a' 
két élű kardnál , áthat a' csontokon és velőn, a' szív' 
rétegeit megsérti , bírája a' gondolatok és szívbeli ér-
zelmeknek: ' az az : Isten' igéjének ítélő fegyverével, 
melly a' legelrejtettebb titkokat is kifürkészendi . el-
választja a' velőt a' csontoktól, avagy mind a' testet, 
mind a' lelket az örök kárhozatra taszíthatja. Sz. J akab 
szerint . tükör ' , mellyben az ember megpillanthatja sa-
ját h ibái t , bünfoltjait. (1, 23.) Végre ,drága harmat ' , 
melly a' lélek alapzatát megnedvesíti termékenyíti 
(Isa. 50 , 10 . ) , és azon ,isteni m a g ' , melly ha jő 's 
kellőleg elkészített földbe esik, százszoros gyümölcsöt, 
hoz. (Luk. 8 , 8.) Sz. Ágoston'megtérését e' szavak esz-
közlék : . Jár junk tiszteségesen, nem tobzódások és ré-
szegségekben , nem szemtelenségek- 's versenygések-
ben. ' (Kom. 1 3 . 13.) Sz. Miklósban a ' t ö k é l y utáni 
vágyat fölkölté ezen tétel : ,Ne szeressétek e' világot, 
sem azt a' mi benne van. ' (I. .Ián. 2 , 1 5 . ) — Hogy 
Francziaországban az ifjúság közt észrevehető fordulat 
mutatkozik a' j ó r a , annak világos tanuságaul szolgál 
azon ünnepies tisztelkedés, mellyel a' bordói ifjúság 
közül mintegy tizenöt, százan hódoltak 1842-ben La-
kordaire dominikánus a tyának , kit az ifjak' nevében 
egyik közülök igy köszönte : ,Áldjuk az isteni gond-
viselést, mellynek sugallata szerint kegyed czéljaul 
k i tüzé , hogy a' franczia iljuságot a' vallási mivelő-
désben tökéletesitendi. Elég soká romboltunk, ideje, 
hogy már építsünk. Egész rokon érzelmünkkel csak 
azokhoz vonzódunk, kik az igenlés' éltető lelkét ellene-
állitják a ' tagadás 'szellemének. Örömest hallgatjuk önt 
jő a tyánk , avasson be minket tökéletesen Jézus ' reli-
giojába, melly az erkölcsi haladás és szabadság' for-
rása.' 'stb. Szó indí t , példa vonz. 

,A' hit- és szeretetet élesztő társulatokat keve-
sebb akadály nyomja, mint előbb. ' (Kel. 1 8 5 0 , 3 . lap.) 
,Ugyanazért mind a' felsőbb osztályokbeli gymnasis-
táknak, mind az akadémiai i f jaknak forrón ajánlanám, 
lépjenek kisebb társula tokba. mellyekben vallási tár-
gyak' kidolgozásában gyakorolják magukat ; és dolgo-
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tataikat egy , vallási tekintetben bizalmukra érdemes 
férliu, p. o. pap által biráltassák meg. Minthogy az 
Írásbeli feladványok' kidolgozása a' szellem és érzület' 
kimivelésének olly lényeges eszköze, bizonnyal sokat 
használand az illy társulatban magát gyakorló ifjúnál, 
ha talán a' vallás' szolgálatába l é p , hogy szellemének 
és érzületének ajtatos irányt adjon; a'visszaemlékezé-
sek pedig egy illy társulatra, mindig az élet.' legszebb-
jeihez tartozandnak. ' (Relig. 1 8 5 0 . 12 . lap.) Megem-
lítendő a' Pozsonyban jelenleg is íenálló ,sz. Alajos' 
társulat1, melly tagjai közt a' főgymnasiumból is szám-
lál néhány jobb deákot. A' társulat' élén egy lelkes pap 
á l l , ki a' jól kiszemelt elmélkedési tárgyakat iigy-
avatottan kidolgozván, sajtó alá bocsátá, 's ebbeli 
munkássága' szép eredményeiil tekinthető e' könyv : 
,Theophilus, oder des Jünglings erste Lebens-Weihe, 
von Joseph F e g e r , Vice-Reetor, Professor und Spi-
ritual im erzbischöfl. Seminaer zu Pressburg. Regens-
burg 1 8 4 8 . Verlag von G.Jos. Manz ,8r . 4 9 5 lap.— 
Nincs szentebb kötelessége a' kereszténynek a' szivbeli 
tisztaságnál, nincs ennél magasztosabb hivatása; a' sziv-
beli tisztaság már maga a' lélek' megszentülése, a' 
mennyei jövendő'sej teménye, 's boldog élet hajnalának 
fölsugározása. Boldogok a' tiszta szívűek, mert ők 
meglátják az Istent. Sz. Bernárd méltán mondja : 
,Valljon mi lehetne becsesebb a' szivbeli tisztaságnál, 
melly a' tisztátalanul szülöttből t i sz tá t , ellenségből 
családtagot, emberből angyalt képez ? Egy szűz em-
ber 's egy angyal különböznek ugyan egymástól, de 
csak a' boldogságra, nem pedig erényességre nézve. 
Boldogabbak ugyan a' tiszta angyalok, de erősebb 
lelkűek a' szűz emberek; a' szüzesség egyedül derít 
halhatatlan dicsőséget a' halandó életre.' Szűzi tiszta-
tág nélkül nincsen bölcseség. 

O t t , hol a' hit meggyöngült, a' béke tartós nem 
lehet. Ha békét 's nyugalmat óha j tunk , legyünk rajta 
hogy a' családi életben a' vallás' parancsolati t , szer-
tartásait és szokásait hiven kövessék. A' keresztény' 
kedélyre semmisem hat olly leverőleg, mint a' külön-
ben jeles tehetségű, de vallástalan if jú ' megpillantása, 
főkép ha ez a' kötelesség feledte szülék' gondatlansá-
gából történik, / fheoph i lus ' czimü könyv' 79 . lapján 
olvassuk : ,P városban — egy szemtanú előadása 
után — egyik előkelő polgár' házánál a' hivatalos ven-
dégek gazdagteritékü asztalhoz ülének. .ielen volt a ty-
jával a' körülbelől 8 éves L. csinos kis fiu is. A' többi 
közt szó volt a' városi színházban előtte való estve 
előadott darabról. A' kis L. legott beszédessé lett , 's 
élénkül tudta előszámlálni a' színészek és színésznők' 
ruháza tá t , deli , jeles ép termetét. — Ebéd után egyik 
a' vendégek közül , bizonyos papiszemély keresztet 
vetett magára , és hálákat adott a' mindenható ur Is-
tennek az ő jótéteményeért. A' kis L. (szinte ka-
tholikus) ezt észrevevé, elfakadt nevetve. Es te L . — 

kérdi a pap — nem szoktál imádkozni étel előtt 's 
étel után ? Nem, feleié némi elbizottsággal ; mert a' 
papa azt mondá : hogy nem divatszerü. ( ! ! ) Meglehet, 
édes fiam, viszonzá az elkeseredett szívű pap , hogy 
nem divatszerü , de mégis okosság és ugy illik ; mert 
ezáltal különbözik az okos evő ember az oktalan álla-
toktól. ' Természetes, hogy az atya irultpirult , és ko-
pasz mentségekhez folyamodott. Mit használ a' legjobb 
törvény, ha nem tiszteltetik V 

Egy mélyen sülyedt 's Istentől sokkép elpártolt 
népnek javítása csak lassan eszközölhető. Minélelőbb 
nyulunk a' kezeinkben létező üdvteljes gyógyszerek-
hez : annál korábban fognak behegedni sajgó sebcink, 
's annál hamarább leszünk képesek szellemileg orvo-
solni népünk' tátongó sebeit. A' papság' buzgósága, 
íopásztori erényes vezénylet alatt, át fog törni minden 
akadályokon, 's megmentendi e' honnak vallásosságát, 
's ve le , de csak vele, mindenét. Quod adest, memento 
componere aequus. Horat. ,Sic nos existimet homo, ut 
ministros Christ i , et dispensatores mysteriorum Dei. ' 
( 1. Cor. 4.) F á b i á n A m b r u s . 

IX. Pius é s a' romai lázadás. 

(Vége.) 
Illy előzmények után csudálni épen nem lehet, 

ha a' ,Constituante Romana' tagjai majdnem mind is-
meretlen, census-, tudomány- névnélküli, könnyelmű 
emberekből állott, ollyanokból t. i. a 'millyenekre czél-
jok ' elérésére a' pártvezéreknek leginkább szükségük 
volt. Egy két ismeretes, értelmes és higgadt megfon-
tolásu férfiú is megválasztatott ugyan , de csupán csak 
azért, hogy az egész ügy némileg jobb színben tűnjék 
elő. Többiben Romában a' szavazatképeseknek alig 
egy harmada szavazott ; illy arány mutatkozott más 
municipiumoknál i s , sőt voltak tar tományok, mint 
például Comarea, Maritima és Campagna, mellyekben 
senki sem szavazott. 

Ekkép alakult össze a' romai alkotmányozó gyű-
lés, melly 1849-d ik i febr. 6 -án összeülvén, negyed 
nap ra , 9 -én öt egész óráig tartó folytonos vitatás 
u t án , kikiáltotta a' köztársaságot, az alapelveket a' 
következőkben határozván meg : 1-ször : A' pápa' vi-
lági uralma a' romai birodalomban tettleg és jogilag 
megszűntnek tekintendő; 2 - szor : Egyházi 's lelki ha-
talma' gyakorlásának szabadsága és függetlensége azon-
ban teljesen biztosíttatik; 3-szor : A' romai biroda-
lom' kormányformája tiszta demokraticus, és ,a' r o -
m a i k ö z t á r s a s á g ' nevet viselendi ; 4-szer : A ' 
romai köztársaság a' többi olasz tartományokkal azon 
viszonyban ál land, mellyet a' közös nemzetiség' ügye 
kiván. Nevezetes szótöbbséggel *) mentek mindezek 

*) Az elsó czikk 149. szóval 5. ellen, fogadtatott el , a' 
harmadik 143-al 11. ellen. — Többiben megemliten-

3 4 * 



2 7 6 
• 

határozatba; min csudálkozni, tekintve az elemeket, 
mellyek a' ,Constituante'-t képezek. épen nem lehet ; 
voltak mégis a' képviselők közt néhányan, kik a' több-
ség' véleményét nem osztották, 's a' gyűlést oda is 
hagyták ; ezen utóbbiak közt volt a' hírneves Mamiani 
i s , nem mintha talán a' köztársasági kormányelvektől 
idegenkedett volna, hanem mivel azt hitte, miszerint 
az alkalmas pillanat a' köztársaság' kikiáltására még 
el nem érkezett , (mintha az Komában valaha elérkez-
hetendett volna) miként ezt ő maga egy az alkotmá-
nyozó gyűlésben mondott beszédében előadta. 

A' ministerium *2) még az nap szózatot bocsá-
tott ki a' néphez, mellyben neki jelenti, miszerint a' 
,k ö z t á r s a s á g' kikiáltatott, egyszersmind hivatalo-
san fölszólítja a' municipiumokat, hogy siessenek mi-
nélelőbb hódolatuk- 's ragaszkodásukat kijelenteni azon 
kormány iránt, mellyet, úgymond, a' nemzet' képvi-
selőinek szabad és közös akarata 's véleménye meg-
alapított. Az alkotmányozó gyűlés pedig a' végrehajtó 
hatalomnak az ő nevébeni gyakorlatával egy bizott-
mányt ruházott föl , melly ,v é g r e h a j tő l> i z o 11-
m á n y n a k ' hivatott, és három felelős, a'gyűlés'aka-
ratára elmozdítható, tagból állott ; ezek valának : Ar-
inellini *3) Saliceti és Montecchi. 

Hallván ő szentsége a 'pápa a 'Romában törvény-
telenül működő úgynevezett alkotmányozó gyűlésnek 

dönek véljük i t t , miszerint mind azt , mit a' romai 
köztársaság' ideje alatti eseményekből röviden elmon-
dandunk. leginkább e' czimü munkából szemeltük ki : 
, Actes officiels de la Republique Romaine, depuis le 
9 février, jusqu' au 2. juillet 1849.' 

*a) Ennek akkor a' következő fériiak valának tagjai : 
Muzzarelli, Armellini, Galeotti, Mariani, Sterbini. 
Campello. 

*;i) Armellini volt azon ügyvéd, kiről a' pápai allocutio 
mond ja, hogy a' gyűlésben tartott beigtatási beszédé-
ben kinyilatkoztatta, miszerint egy alkotmányozó 
gyűlés' összehívását a' haladás' parancsoló és hajtha-
tatlan törvénye követeli, és hogy az ő 's társainak 
már régtől fogva az volt. törekvése, hogy a' pápai 
kormányt megbuktassák. Armellini Károly mintegy 
73. éves férfiú, tudós jogász, de változékony és sophis-
tikus lelkületű, pénz- és dicsvágyó volt, ki ifjúságá-
tól fogva álliberalis elvekben nevelkedett föl, de egy-
szersmind rabja vala dicsvágyának is. Nem kcvésbbé 
igyekezett egykor XVI. Gergely alatt a' consistorium' 
ügyvédei közé juthatni, mint később arra, hogy a' 
köztársasági ministeriumba és a' triumvirátusba föl-
vétessék. Miután juniusban képviselőnek megválasz-
tatott, eleinte a' mérsékeltek' pártjához szegődött : 
később azonban, mint mondják, egoismusa sértve érzé 
inagát az által, hogy IX. Pius által ministerré nem 
neveztetett, midőn más nem nagyobb hirfi ügyvédek 
a' ministeri padokra följutottak, a' pápa' futása után, 
noha törvénytelenül a' belügyi tárczát, mellyel őt a' 
statusjunta megkínálta, elfogadta, és ministersége" 
ideje alatt mondotta a' fönérintett. beszédet. 'S a' be-
szédében fölállított elvekkel öszhangzásban volt 
mind az, mit később mint triumvir cselekedett. 

ama' határozatai t . kényszerítve érezé magát a' szent 
gyülekezet és diplomaticai testület előtt Gaetában febr. 
14-én ünnepélyes tiltakozását nyilvánítani olly tény 
el len, .melly, úgymond, a' világnak az igazságtalan-
ság , hálátlanság, esztelenség és istentelenség' sokszo-
ros bélyegével mutatja be magát ' ; és azokat semmit-
érőknek nyilatkoztatja. Egyszersmind a : hatalmassá-
gok' jelenvolt képviselőit ujolag fölkéré , hogy sérel-
meit 's tiltakozását udvaraik 's kormányaik előtt is-
mételni szíveskednének ; Antonelli bibornok által pedig 
az európai hatalmasságokhoz febr. 18-kán hivatalos 
jegyzéket bocsáttatott, mellyben az események' legpon-
tosabb előadása után Auszt r ia , Nápoly , Francziaor-
szág és Spanyolhon' közbenjárása a' legsürgetőbben 
kéretik föl. (Yö. Rel. és Nev. 1 8 4 9 . I. 1 9 1 . és 2 1 3 
— 2 1 5 . 1.) 

Azalatt Romában egyik törvénytelenség és erő-
szak a' másikat követte. Ugyanazon napon , mellyen 
IX. Pius Gaetában tiltakozását nyilvánította a' .Con-
stituante' törvénytelen végzései ellen, az azon indít-
vány fölött tanácskozott, melly minden egyházi ingó 
's ingatlan javak és alapítványok' lefoglalására téte-
tett , és előlegesen is azt határozta , miszerint azok' 
eladása és bárminemű elidegenítése azon naptól fogva 
a' clerusnak szigorúan raegtiltatik, megtétetvén min-
den rendelkezés, hogy az ingó vagyonból az egyhá-
ziak valamit alattomban el ne sajátíthassanak. Nemso-
kára az egyházi javak a'köztársaság' tulajdonává nyil-
váníttattak , 's határoztatott, hogy a' clerus illő dotá-
lásáról az állomány fog majd gondoskodni.*") A ' p ü s -
pököknek az egyetem-, 's a' birodalomban létező min-
den tudományos intézetekre ekkoráig gyakorlott tör-
vényhatósága, a' papneveldéket kivéve, megszüntetett, 
's a' végrehajtó hatalomra ruháztatott á t ; rendeltetett, 
hogy a' pápai paloták a közmunkák' ministeriuma ál-
tal elfoglaltassanak ; a' ,Tribunal s. officii' eltörülte-
tett 'stb. 

Megeralitendőnek véljük itt az alkotmányozó 
gyűlésnek martius' 2 -án költ 's Európa' népeihez in-
tézett szózatát, melly telve van a' pápai uralom elleni 
igazságtalan és sértő kifakadásokkal, 's mellyben a' 
pápaság ugy rajzol ta t ik , mint minden hátramaradás' 
oka ; és azon nyilatkozatot, melly a' hivatalos (Moni-
tore Romano) lap' martius' 5-diki számában tétetett 
közzé. Hallván t. i. a' p á p a , miszerint egy a' romai 
köztársaság által fölveendő kölcsön' biztosítására a' 
Vaticán' kincsei és emlékmüvei határoztattak liypo-
thecaul kijelöltetni, 's illv megbízással bizonyos ügy-

*4) Ezen ,illö dotatio' abban állott, hogy a' triumvirek-
nek apr. 29-én kibocsátott rendeleténél fogva, például 
a' lelkészek' évi dija 180, a'czimzetes kanonokoké 
144, a' püspököké 1000 romai tallérban —écus — 
határoztatott meg, egy romai écus mintegy 2 frt tevén 
pengőben. 
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nÖk valósággal el is küldetett Londonba, febr. 2 9 - é n 
Antonelli bibornok által valamennyi hatalmasságok' 
képviselőihez egy jegyzéket intéztetett, mellyben a' 
világ' minden nemzeteinek tudomására kivánja adni, 
hogy a' nevezett, vagy bármelly más a' pápai biroda-
lomban létező emlékművek' eladását, lezálogositását, 
és minden, ezekre alapitott szerződést semmitérőnek 
fogja tekinteni és tekinti. ' (Vö. Kel. és Nev. 1 8 4 9 . I . 
2 2 9 . 1.) A' hivatalos lap' emiitett czikkében a' romai 
köztársaság mindazt , mi a' pápa ebbeli óvását elői-
dézte, hazugság- és merő rágalomnak (?) nyilvánitja. 

Ez időkben a 'hős Radeczky' győzelmének mely-
lyet Carlo Alberto'seregei ellen Novaránál kivivott, csak 
hamar hire jött Romába , 's az alkotmányozó gyűlést 
nem kis aggodalom- és zavarba ejtette. Annakokáért 
a' hatalom' központosítása' szempontjából indulva ki, 
marczius' 29 -kén a' végrehajtó bizottmányt föloszlat-
ván , helyébe Triumvirátust létesített , 's azt korlátlan 
hatalommal ruházta föl mindazon ügyekben, mellyek 
a* háború' viselésére, 's a' köztársaság' jóllétének biz-
tosítása- 's eszközlésére vonatkoznának. Triumvire-
kiil Mazzini, Saffi és Annellini neveztettek. Apr . 5 - én 
adák ki a' triumvirek programmjokat , melly, mint 
gondolhatni, telve volt fényes és nagyszerű Ígéretek-
kel ; szabadság, e rény , testvériség vala nekik is jel-
szavok. ők, úgymond, ezekben majd jó példával men-
nek elő a' többi Európának, és megmutatják, hogy az 
ő művök eminenter vallásos, 's hogy müve a' mivelő-
dés- 's erkölcsiségnek, 's több efféle, mit ha létesitnek. 
az elvesztett paradicsomot varázsolandják vala vissza 
a' földre. Azonban az illy nagyszerű ígéretek több-
nyire csak is ígéretek szoktak maradni, 's mint a' kö-
vetkezés megmutatta, most is azok maradtak ! 

Nem akarván t. olvasóink' türelmével visszaélni, 
mellyet már eddig is elegendőkép igénybe vettünk, 
mellőzve a' triumvireknek leginkább a' háború' vise-
lése-, a' sereg' rendezése- 's a' pénzügyre vonatkozó 
többnemü rendeleteit, és más egyéb kisebb jelentőségű 
eseményeket, áttérünk azokra, mellyek a' romai köz-
társaságot. miután az alig öt hónapig l 'önállott, meg-
szüntették . 's igy egyszersmind a' romai lázadás-
nak is véget vetettek : ér t jük a' franczia és nápolyi 
közbenjáró seregeknek a' romai tartományokba bevo-
nulását. Mind a' két sereg april ' vége felé mutat-
kozott a' romai birodalom' határainál legelőször, és 
pedig nevezet szerint a' francziák Oudinot tábornok' 
vezérlete alatt Civita-Vecchiánál jelentek meg; mit 
megtudván a" t r iumvirek, azt a' tartományok' főnö-
keivel (praesidi) azonnal közölték , 's a néphez szóza-
tot bocsátottak, mellyben őt határozott és bátor ellen-
állásra buzdították. April ' 3 0 - k á n ütköztek meg elő-
ször a' romaiak a' francziákkal. Az ütközet nem volt 
eldöntő, 's eredménye volt néhány franczia harezos-
nak a' romaiak általi elfogatása is. Ekkor a' romai had' 

fővezére Avezzana volt, ki május' 13-kán hivataláról 
önként lemondván, helyébe a' triumvirátus Rosellit 
nevezte ki fővezérnek. Május' 17-kén az ellenséges-
kedések fölfüggesztettek. Ezen időt a' triumvirek arra 
használták, hogy Lesseps rendkívüli teljhatalmú fran-
czia követtel azon föltételek' megálapitásáról kezdettek 
alkudozni, mellyeknél fogva a' romaiak és francziák 
közötti ellenségeskedések teljesen megszüntetendők 
volnának. Hosszabb vitatás és több jegyzék és ellen-
jegyzéknek egymásközti váltása után a' föltételek 
végre megálapittattak. Azonban Oudinot tábornok 
azokba beleegyezni teljességgel nem aka r t , inert maj. 
31-én már Lesseps megszűnt volt lenni a' franczia 
köztársaság' felhatalmazott követe, mert az alkudo-
zás , a' kormánya által adott utasítással ellenkezik. 

Végre több kisebb jelentőségű csatázás után a' 
franczia sereg egészen Roma' falai alá nyomult elő ; 's 
a' várost junius ' elején ostromolni 's bombázni kez-
dette. Jun . 22 -én egy általok lerombolt fal utat nyi-
tott nekiek a' város' egyik részébe. Többiben , hosz-
szabb ideig tartván a' város' lődöztetése, és a' pusz-
tító golyók nem csak sok ártatlannak életét és vagyo-
nát ragadván el és emésztvén meg, hanem a' Romában 
találtató olly számos emlékek' néhánya tetemesen 
megrongáltatván, az idegen nemzetek' jelenlevő ügy-
nökei Oudinot tábornokhoz intézett iratukban őt a' 
város' lődöztetésérőli elállásra szólították föl jun. 2 4 -
én. Nem szabad itt elhallgatni, miszerint Oudinot a' 
bombáztatás, illetőleg ostrom alatt a' romaiakhoz ko-
ronkint fölszólitásokat intézett figyelmeztetvén őket 
azon fölszámithatlan károkra , mellyeket további el-
lenszegülésük eredményezend ; előterjesztette ő , hogy 
kormányának szándoka nem elnyomni, hanem inkább 
szilárdítani a' szabadságot ; de a' gyűlés, melly magát 
junius' vége felé permanensnek nyilatkoztat ta , és a' 
triumvirek egyszer kimondott szavukat visszavonni 

*5) Lesseps és a' romai triumvirátus niajus 31-én ezek-
ben állapodtak meg : 1-ször Frankhon' segítsége a' 
romai birodalom népei' részére biztosíttatik, s a' ro-
maiak ugy tekintik a' franczia sereget mint barát-
jokat. melly őket határaik' védelmében segíteni jött. 
2-szor : A' franczia sereg a' nélkül, hogy a' romai 
tartományok' igazgatásában részt venne, a' vidéken 
fog elhelyeztetni akként, hogy mind a' birodalom' ha-
tárainak védelmére lehessen, mind pedig hogy a' se-
reg semmiben rövidséget ne szenvedjen ; a' közlekedés 
szabad. 3-szor A' franczia köztársaság az általa el-
foglalt birtokot , minden idegen megtámadás ellen 
biztosítja. 4-szer A'szerződés'pontjai a'franczia köz-
társaság' kormányának jóváhagyása alá terjesztendők. 
5-ször A' jelen szerződés' hatása csak 15 nappal a' 
be nem egyezés' hivatalos jelentése után szünhetik 
meg. — Ezen szerződés, mint mondák, maj. 31-kén 
köttetett meg, tehát azon időben, midőn Lesseps, a' 
franczia külügyi ministernek május 29-én kibocsátott 
sürgönye által fölhatalmazott követi minémüségéből 
visszahivatott vala. 
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nem akarván, a ' romai seregeket és népet folytonos és 
kitartó ellenállásra nógat ták, még akkor i s , miután 
junius 3 -kán a' francziák a' szent pongráczi kaput el-
foglalták. A' triumvirek ugyan, látva a' francziák' 
győzelmes előnyomulását, jul . 2 -án önként letették 
hivatalukat, ele helyökbe a' ,Constituante' uj tr iumvi-
reket nevezett ki, Saliceti, Calandrelli 's Mariani sze-
mélyében; ezek azonban nem soká éltek a' rájok ru-
házott hatalommal, mert a' franczia sereg' egy része 
még az nap bevonult Komába, a' romai sereg pedig 
legnagyobb részt föloszlott és elszélyedt. T. M. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
Nagyhantos, martius' l-jén. — IIa korunkban a' val-

lástalanság' terjedéséről méltán lehet panaszolkodni : annál 
jobban esik az egyházát szivből tisztelő katholikusnak, lia 
ellenkező példákkal találkozhatik gyakrabban. Ennélfogva, 
csak örömöt vélünk e' lap' olvasóinál teremthetni, ha mlgos 
vásonkői gróf Zichy Károly urban is a' kath. egyház' egyik 
rendületlen buzgó fiát lehetünk szerencsések bemutatni. E' 
férfiú meg nem elégedvén azzal, hogy ő és uri családja 
példás magaviselete, szó- és oktatással jobbágyaiban az 
igaz vallásosságot előteremteni's föntartani törekszik;nem, 
hogy tisztjeinek kenyérvesztés' büntetése alatt az isteni 
tiszteleteni ájtatos részvétet meghagyta : ő e' fölött még az 
Ur' dicsőségét, és szolgáinak jobb elláttatását is egyik 
legkedvesebb gondjai közé számítja. Szentegyházunkat több 
gazdag öltözetekkel, mennyezettel, 's más az isteni tisz-
telethez megkívántató szerekkel gazdagította. 500 p. fo-
rintnyi alapítványt tett négy szent misékre, mellynek ka-
matjából nem csak a' plébános és templom szolgák, de a' 
szegények is a' meghatározott évfordulati napokon része-
sittetnek. A' roskadozó paplakot egy tágos 's pompás épü-
lettel cseréltette föl. Uj iskolaházat építtetett; 's jelenleg 
a' régi, még jesuiták által épített szentegyház' helyébe, 
egy tágasb' építéséről gondoskodik. Igy buzgólkodik az 
ajtatos gróf; 's mi reá, és uri családjára, hálás köszöne-
tünk mellett az Úrtól áldást és jólétet könyörgünk. Adná 
az ég, minél több követőkre találna hithideg korunkban 
ezen olly igen követésre méltó szép példa ! —. 

(A' nm. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele. (Folyt.) Quoniam vero eodem 
Apostolo teste : „non sumus sufficientes cogitare aliquid 
a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, 
qui idoneos nos facit ministros novi Testamenti non litcra 
sed spiritu ;" * ') certum tenete dilecti in Christo fratres 
et filii! tales, ac tantos vos futuros, qualis,et quanta fuerit 
Oratio vestra ; tantumque in animarum lucris profeeturos : 
quantum orationibus, et obsecrationibus, apud Deum, qui 
corda movet, institeritis. Sicut nempe terra, quanto libera-
lius vapores in coelum mittit ; tanto foecundiores recipit 
imbres : ita Deus, dives in omnes qui invocant ilium, ta-
lem se nobis exhibebit, qualem voluerimus. Cum igitur 

vox nostra mortua sit ; audiatur, sed non penetret, nisi 
huic vox Dei societur ; Deus autem non jungat vocem, nisi 
secum conjnnctis : orationi instate, ut spirituni vobis, ac 
nobis quoque, et omnibus in sorteni Domini vocatis, largi-
atur cogitandi, quae recta sunt propitius, et agendi, ac 
plantantibus, et rigantibua incrementuni ab alto impertiri, 
impugnantesque nos in virtute sua clementer expugnaro 
dignctur. Ita fiet, ut in causa Dei, sicut acus polaris, seu 
arrideant zephyri, seu tumultuentur boreae, in polum sem-
per intenta haeret : ita nos, Ipsi confisi, immoti, infractive 
persistamus, nec quidquani pensi habentes, si de nobis ii 
male loquantur, qui nihil bene agunt ; imo tanto plus in 
Deo sperantes, quanto res magis desperatae videntur; 
certi, quia semper gratia Dei daemone potentior, patrónus 
autem nobis sufficit unus, sine quo nihil omnes possunt. 
Speremus igitur multum dilecti in Christo fratres et filii ! ut 
multum obtineannis, imo vel contra spem in spem eriga-
mur. Spei enim magnitúdó est obtinendarum mensura gra-
tiaruni; cum ab adverso Dei diffidentia magis nobis ti-
nienda sit, quam impetus inimici. Qui namque timet, jam 
meliore sui parte victus est. Ut autem donum fortitudini3 
pastoralis, qua nunc, ut nunquam alias indigetis, exoran-
tibus clementissinius Deus aurem suam inclinare dignetur : 
Advocatam apud Ipsum una mecum adhibete Immacula-
tam Virginem Dei Genitricem Mariam, Apostoliéi hujus 
Regni patronam clemcntissimam , cujus mediatione ni-
hil apud Deum validius, nihil praesentius. Qua oppor-
tunitate piae quoque Sodalitatis ,de immaculato corde Má-
riáé' pro conversione peccatorum, in Arclii-Dioecesi no-
stra laete propagari coeptae inter fideles vestros pro-
motionem, vobis tanto impensius duximus commendan-
dam, quanto majore salutis animarum proventu per 
Universum, qua late patet, orbem haec Sodalitas florere 
dignoscitur. 

Ac ne vobis quidquani ut ilium subtrahamus, de eo 
quoque vos commoneri sinite, ut ante orátionem praeparetis 
animas vestras, et illud regii Psaltis : „Iniquitatem si a-
spexi in corde mco, non exaudiet Dominus,"*2) saepius 
animo revolventes, ad purum scorias cordis vestri exco-
quatis, utentes hoc mundo, velut non utentes, quibus et 
ceteros monere necesse sit : quoniam praeterit, figura hu-
jus mundi, in quem, cum nihil intulerimus, haud dubium, 
quia neque auferemus, praeter opera nostra, quae qualia 
fuerint, dies Domini rcvelabit. — Ut igitur habeatis fa-
cultatem mente, et spiritu Deum obsecrandi : renovamini 
primum spiritu mentis vestrae, et quaesursum sunt sapite, 
non quae super terram, si, quae de sursum sunt , a Pâtre 
luminum obtinerc desideratis. Ita sensu coelesti animati, 
damna quoque temporalia, quae plurimis vestrum belli ci-
vilis furor, pro maximo animi nostri mocrore, gravissima 
intulit, interea aequiore animo feretis, dum homagialium 
precum nostrarum coram throno Regis nostri Apostoliéi 
pro necessitatibus vestris expositarum, effectum, uti firmi-
ter speramus, consequuti fueritis : scientes, quoniam et 
Filius Dei non fuit sine cruce, ac una certi, quia neque 
crux erit sine Christo, si ejus imitatione feratur. Quod qui-
dem tanto altius mentibus, animisquc vestris imprimite, 
quanto munduni terreni sensus vertigine correptum, acri-
ores Deo justo vindice poenas de se dedisse cernitis; haud 
utique alio modo ad coelestia revocandum, nisi illos, quos 
sibi ad imitationem praepositos intuetur, dum coelestia 
svadent, quod verbis dicunt, operibus non contradicere 
compererit. Toties haec animo revolvite, quoties penuria, 

* ' ) 2 . ad Corinth. III. 5 - 6 . « ) Ps . 65 . 17 . 
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quam patimini, lacryraabilis catastroplien memóriám vo-
bis in mentem revocabit, altiusque semper animo infigite : 
quia sicut non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi Deus 
noster : ita bonis omnibus intime persvasum est : solam 
veram Jesu Christi Ecclesiam, cujus ministerio fungimur, 
tarn alte haerentibus, quae patimur, vulneribus, nostra 
opera, Deo auxiliante, medendis parent existere. Profecto 
desinet esse remedio locus, ubi quae fuerunt vitia nostris 
quoque exeniplis, qui sal terrae, et lux mundi ideo nomi-
namur, ut mundum condiamus , et tenebras ejus illumine-
mus, in mores abiverint. Quare purgamini pr ius , ut verbis 
S. Greg. naz. vos cohortemur, dein purgetis alios, sapientia 
instruamini, dein alios instruite ; lux fiatis, et dein alios 
illuminetis ; appropinquate ad Deum , tum alios adducite ; 
sanctif.camini prius, dein alios, potissimum pro S. Paeni-
tentiae Tribunali sedentes, sanctificare connitamini, illud 
Pii V-i Papae vobis quotidie ingeminantes : Dentur idonei 
confessarii, et ecce omnium Christianorum plena reformatio. 

Ut vero in fideli populo non tarn docendo, quam po-
tius pro temporum, in quae nostra potissimum culpa in-
cidimus, calamitate perniciosissima, quibus infascinatus 
est, opinionum monstra dedocendo, tanto expeditius ver-
semini : principales quospiam hujus temporis errores , ex 
quibus velut totidem plenissimis fontibus omnium , quae 
exantlavimus, et in presens patimur, malorum diluvium 
nos inundavit, et exitium usque adhuc comminatur, vobis 
indigitandos duximus. (Folyt, köv.) 

F r a n c z i a o r s z á g . 
(A' párisi érseknek az egyházi tanulmányokat illető 

rendeletei.) A'páris i érsek egy pásztori körlevelet bocsá-
tott ki, s kíséretében három, az egyházi tanulmányokat il-
lető rendeletet. Kezdetben az érsek arról szól, hogy a" 
zsinatok' korszaka az egyházra nézve mindig a' megujulás' 
korszaka volt. Midőn tehát látjuk a' püspököket ismét zsi-
natba összegyűlni, reméljük : hogy ismét olly pillanatot ér-
tünk meg, mellyben .felsőbb segítség, a' kegyelmek és ál-
dások' ajándoka, a' papság' részéről pedig a' buzgóság 's 
áldozatkészség' tökéletesb nyilvánulásai, erőkifejtés, mun-
kásság' a' népek' életében hathatós változást hozandnak 
titre. Mi azon forduló ponton állunk, hol az emberek ho-

mályban botorkálnak tele kínos aggodalmakkal szemközt egy 
kétes jövővel. . . . Egy boldogabb jövő iránti kérdés 
ugyanazonos a' kérdéssel : visszanyerendi-e vagy nem a" 
vallás az elmék fölötti uralmát? Már a' pap' befolyása 
kettős tényezőtől függ : a' tudomány- és ajtatosságtól, 
mellyek egy isteni lánggá olvadnak össze, melly egyszerre 
világosság és szeretet. Miután az érsek ezen igazságokat 
fejtegette, közzétett három rendeleteinek magyarázásához 
fog. Az első, öt év' lefolytán át az egyházi tudomány' főbb 
tételeiből szigorú próbatétet rendel azon fiatal áldozárok' 
számára, kik a' papnöveldéből legközelebb kiléptek. Bizo-
nyos, hogy a' trienti zsinat után a' papnöveldék' üdvös in-
tézményének köszönhető a' papság' ama' szent, bőséges és 
szembeötlő megujulása, mellyről szólottunk. Szinte olly bi-
zonyos, hogy az, ki a' papnöveldéből kilépvén, rá vissza 
sem emlékszik, kárát valja azon gyümölcsöknek, mellyek' 
zsengéit ott gyűjtötte. A' lelki élet' tanitói megvallják, 
hogy a' papra nézve mi sem hasznosabb. mint a' papnö-
veldei fegyelem' folytonos megtartása. Boldog az, ki ekkép 
ifjúságát 's papi buzgóságát egész a' sirig hosszabbítja, ki 
elméjét és szivét biztosítani tudja olly szabály' véd fala 
mögött , melly az élet' minden részleteit körül fogja. Ez 

igaz, tekintsük akár a' tudományt, akár az ajtatosságot. A' 
papnöveldében ezeknek csak elveit 's elemeit teszszük sa-
játunkká. De ha ezen mag ki nem fejtetik 's nem művelte-
tik , elvész. A' tanulmányok' tekintetéből legfőbb fontos-
ságúnak látszik tehát előttünk meghosszabbítani a' pap-
növeldei életet és munkásságot, "s megkivánni a' fiatal ál-
dozártól, hogy ne csak szabadon tanuljon, hanem adjon is 
számot fáradozásairól, előmeneteléről. — A' tapasztalás 
már megmutatta , milly üdvcssé válhatik e' rendelmény. 
Még üdvösebbé válhatik pedig i t t , a' tudományosság' ezen 
gyupontjában, hol olly könnyű, de olly szükséges is tanul-
ni : de hol , valljuk meg egyszersmind a' szórakozásra is 
olly sok tárgy találtatik, 's hol olly könnyű megfeledkezni 
a' tanulásról. Midőn ezen nagy megye' élére jutottunk, első 
gondjaink' egyike volt, ezen próbatétek' életbe léptetése. 
Az általunk fölszentelt áldozárok ezt már tudják. Ők előre 
ismerik azon kötelességet , mellyet tőlük megkívánunk. 
Buzgóságukban már alig várják az időt, hogy azt teljesít-
hessék. Nem késhetünk tehát tovább szándokunk' életbe 
léptetésével. Mi azt annál nagyobb bizalommal hajtjuk 
végre ; mivel a' párisi zsinat ezt különösen elrendelte, a' 
mint ez a' zsinati határozatok' kihirdetéséből kiviláglik. 
— A' második rendelet a'megyei tanácskozmányokról szól. 
A' pap nem csak fiatal korában tanul. Ezen munka 's kö-
telesség egész életében illeti öt. 'S íme ez az oka, hogy 
miért tartatnak mindenütt illyen tanácskozmányok, mellye-
ken a' papok közösen értekeznek már előre átgondolt kér-
dések fölött,'s egymásban a' tanulmányok iránti szent, buz-
góságot ébren tartják. Ezen tanácskozmányok Párisban 
nem hiányzanak. Boldogult elődünk azokat itt megalapí-
totta. Jelen rendeletünk csak némi módosításokat tesz raj-
tok, mellyeket szükségeseknek találunk, hogy ezen intéz-
mény üdves hatását gyakorolhassa. Ezen módosítások' el-
seje a' tanácskozó tagok' azon uj kötelességéből áll, hogy a' 
tanácskozás' tárgyát képző kérdéseket Írásban fogalmaz-
zák, hogy ekkép, ha fölhivatnak, képesek legyenek mun-
kájúkat felolvasni, 's a' titoknoknak átadni, ki fölötte szó-
beli értekezést tartand. A' tanácskozmányok csak akkor 
leendnek valóban hasznosak, ha azoknak tárgyai szorga-
lommal előre elkészíttettek. Különben az idő gyümölcste-
len beszélgetésekben vész el. Nem lehet beszélni, de fi-
gyelni sem haszonnal, ha csak a' tárgyat előre át nem 
gondoltuk. Csak minekutána valaki számot adott magának 
valamelly kérdés különféle oldalairól, 's miután azt ön-
erejéből meghányta, csak akkor képes felőle haszonnal ér-
tekezni, vagy más' értekezését meghallgatni. — A' máso-
dik módosítás a' t a n á c s k o z m á n y o k r ó l minden évben 
adandó átalános tudósításból áll. Ezen szokás majd min-
den megyében feltalálható. IIa törekvéseink komolyak : 
szükséges, hogy azoknak némi nyoma maradjon. A' tudó-
sítás elő fogja mutatni a' feladott pontoknak a' tanácskoz-
mányok által történt különféle megfejtését. Az el fog kül-
detni minden egyházinak, és számukra hasznos okmányok 
összegét képezendi. Sőt nekünk is papságunk' theologiai 
tudományosságának hévmérőjeül szolgáland. Mi boldogok 
leendünk, ha ezen hévmérőt évről évre emelkedni látand-
juk. A' mult milly fényes példákat mutat e' részben ne-
künk! A' párisi tanoda nem volt. e' vczércsillaga hosszú 
ideig a' theologiai tudománynak ? Igen az ő tanácsa a' vi-
lág' minden részéből kikéretett ; az ő végzetei gyakran jós-
mondatok gyanánt tekintettek. Végre Uraim, még egy har-
madik rendelvényt közlünk önökkel, melly pásztori gondos-
kodásunk" eredménye. Ha testvérekre nézve olly édes 
egyesülni, mért ne tennők mi ezt többször, mint egyszer 
esztendőn át ? A' mint tudjátok, valóban ünnepélyes kö-
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riilmény az, midőn a' püspök papi családjától magát kör-
nyezve l á t j a ; midőn az áldozárok összejönnek, hogy sze-
mei alatt az áhítatban megújul janak, 's vele értekeznek, 
mint a' gyermekek atyjukkal ; értem a' lelki gyakorlatokat. 
Mért ne élveznők esztendőn át többször azon édes gyümöl-
csöke t , mellyeket az nekünk n y ú j t ? Más megyékben a' 
pásztorkodó papságnak lehetlen egyszernél többször össze-
seregleni főpásztora körül. A' távolság, a' szétszóratott 
helyzet ezt nem engedi. De mi itt Párisban egyik a' másik 
oldala mellett élünk. 'S hogy mi egymást testvérileg egy-
begyűlve lássuk, nem kivántatik más , mint szilárd akarat. 
Mi ezt akarjuk , 's megvagyunk győződve, hogy önök, 
Uraim, szeretett munkatársaim' szinte a k a r j á k , 's ime ez 
az , mit lelkünk' vágyainak teljesítésére az Isten nekünk 
sugallott. Mi tehát esztendőn át négy összejövetelt rende-
lünk. Megyénk minden szerzetes és világi áldozára erre 
hivatalos. Mi közöttök leendünk. Ezen gyülekezeteinket 
valamcllyik egyházunkban tartandjuk meg, 's két részből 
fognak állani. Az elsőt valamelly lelkismereti eset fölötti 
vita képezendi ; tárgya leend az erkölcstannak egy neve-
zetes pontja. Valamelly pap általunk előre meg fog bizatni 
annak alapos meghányásával. A' tárgy azután közvitat-
kozás alá fog bocsáttatni. A' második rész lelki tanács-
kozmányból fog ál lani , 's valamelly egyházi erény körül 
forogni. Az áldozár, ki ezen tárgy' meghányásával megbi-
zatik, általunk fog kijelöltetni. Ezen intézkedés, noha olly 
könnyű, olly annyira megegyező gondolkozásmódunkkal, 's 
miránk nézve olly könnyen kivihető, mind a' mellet nem a' 
mi buzgóságunk' találmánya. Romában már régtől fogva 
létezik az. Mi soha sem felejtendjük el azon mély benyo-
mást, mellyet reánk te t t , egy illy félig tudományos, félig 
ajtatos tanácskozmány, mellyen egy templom' csarnokában 
Isten' szine előtt az egyház és tudományosság' képviselői-
nek jelenlétében, a' szerzetes rendi főnökök 's romai clerus' 
legkitűnőbb 's legtudósb részének közepette mi is jelen 
voltunk, 's milly tanácskozmányt mi is rendszeresitni aka-
runk. Itt különösen szembe tűnik az ajtatosság 's a' tudo-
mány' azon szép egysége, melly az áldozár lelkének az 
igazi alakot megadja , 's őt képessé teszi, hogy itt e' 
földön küldetését betöltse. De ha Romában illyen ta-
nácskozmányok jelenleg is léteznek, valljuk meg, hogy 
hajdanta némileg nálunk is divatoztak. Paulai szent 
Vincze' tanácskozmányai , mellyek a' párisi clerus* 
számára olly kitűnő gyümölcsöket hoztak , szinte ezen 
jellemmel b i r tak , ha nem is azon ünnepélyességgel. 
Itt tanulták az illetők a' szentek' tudományát , 's ennek 
magukra való alkalmazását is itt kezdették meg. íme, 
uraim 's szeretett munkatársaim a' szabályok' azon össze-
ge , mellyek' segedelmével, mi fontolóra vévén az egyház' 
szellemét, mi és önök kötelességeit, a' jelen' kivánatait 's 
a' jövő' szükségeit, ki akartuk jelölni a' tudomány' azon 
körét , melly könnyen egész életöket átkarolhatja. Nem ké-
telkedünk , hogy legtöbbnyire egyetértendnek tanácsaink-
és rendeleteinkkel ; de nem kevesbé hasznos megtartani 
egy közös szabályt, és Isten' nagy kegyelmekben részesi-
tendi mindazokat, kik azt hiven végrehajtandják. Uraim ! 
ne tekintsenek jelen rendeleteimben mást azon égő kíván-
ságunknál , mellyel virágzásában szeretnők látni a' tudo-
mányt ., mellynek őrei 's közlönyei a' pap' a jka i , egyetem-
ben azon áhítat tal , melly a' tudománynak legszebb ékes-
sége, 's melly csak egyedül teszi azt hasznossá e' földön, 
's gyümölcsözővé az égben. 

A" hires Rosmini két iratának az indexbe tétele miatt 
bizonyos lapok illetlen kifejezésekre vetemedtek a' szent-
szék irányában, mi a' tudós é3 istenfélő szerzőt a' turini 
,Armonia' czimü laphoz intézett következő nyilatkozatra 
birta : ,Nagy volt az én fájdalmam, midőn különféle lapok' 
czikkjei kezembe kerültek, mellyekben a' romai sz. gyüle-
kezet , mert két munkámat elt i l tá, vakmerő szemrehányá-
sokkal illettetik. En a' sz. gyülekezet' közzétett Ítéletének 
magamat tisztán és egyszerűen 's mindazon kül- és belső 
engedelmességgel alávetettem, melly minden, egyházát 
benső szeretettel ölelő fiúnak kötelességében áll ; mindenki 
előtt tisztán kell tehát ál lani , milly fájdalommal töltenek 
el engem az érintett czikkek. Mindazonáltal szükségesnek 
vélem a' leghatározottabban kijelenteni, hogy én azokat 
rosszalom 's a' magasztalásokat, mellyekkel elborítanak, 
vissza utasítom. Mi pedig azon hírlapírókat illeti, kik en-
gem , mert az emiitettem kárhoztató Ítéletnek magamat 
alávettem , szemrehányásokkal 's gunynyal tetéznek, mint-
ha valami gyalázatos tettet követtem volna el , azokhoz 
semmi szólásom, kivéve, hogy szivemből szánom és meg 
is vetném őket , ha nem tudnám, hogy senkit sem szabad 
megvetnünk.' Mennyire különbözik az ezen feleletben föl-
tűnő s osztatlan csudálkozásunkat biró alázatosság 's bá-
torság bizonyos német tudós eljárásától, ki tévelyeinek 
kárhoztatását nem kézzel fogható botlásának, hanem elle-
nei rágalmainak tulajdonítja 's elbizakodottan kérdezi : 
valljon m i l l y j o g g a l tiltatott el röpirata ? ! 

Lyonban a' 9-dik dragonyos ezred Bellecour-piacza 
felé kanyarodván összetalálkozott egy pappal, ki az Oltári-
szentséget vitte egy beteghez. Az ezredes azonnal megál-
lítja az ezredet, s' a' zenekar által mindaddig játszatott el 
egy hiressé vált simphoniát, miglen az Oltáriszentséget 
vivő pap a' szem elől el nem tiint. E' vallásos tett mélyen 
hatotta meg a' számos sétálót, kiket a' kellemes idő hozott 
össze a' téren, 's az ájtatos népesség' ujabb rokonszenvét 
nyerte meg a' dragonyosok' számára. Hlyen példák' haté-
konyabban járulnak a' társadalom' üdvéhez, mint a' legre-
mekebb beszédek 

Mirebeauból Díjon megyéből írják, miszerint két apácza 
a' szokott csütörtöki sétán volt , midőn egy gyalog zászló-
alj jött elibök fenhangon énekelve. Mazarin szívesen hallotta 
énekelni a' francziákat. Mindamellett kételkedünk, hogy 
két apáczánk is a' boldogult minister' nézetében osztozott 
volna. Ok a' zászlóaljjal találkoznak, 's ime szent ruhájuk 
láttára az ének elhallgat, a' tisztek leveszik a' süveget, a' 
katonák liadiasan üdvözlenek; 's csak akkor hangzott ismét 
az ének, midőn a'két apácza már távol vala. Helyes, hogy a' 
franczia katona, ki előtt az engedelmesség' szentsége soha-
sem volt ismeretlen, a' jótékonyság' isteniségét is felfogta. 
Mi örvendünk, hogy városunk ez olly keresztényileg udva-
rias katonák' zászlóalját birandja , kik útközben, egy v ö-
r ö s polgármestert szégyenitettek meg, ki kevés nappal 
előbb ugyanezen két apáczát , egy általuk közmegelége-
désre igazgatott községi tanodából a' legnagyobb durva-
sággal kiűzte. 

Kegyes adományok ' jegyzéke . 

A' Haynau alapra ft. Molnár Péter nagyváradi kano-
nok, kisprépost és debreczeni plébános ur 100 p. ftot. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál . 
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L e g y ü n k k ö v e t k e z e t e s e k . 

Nem szenved többé kétséget , mikép a' társadal-
mat végveszélylyel fenyegető anarchico-communisticus 
népmozgalmak' okai , nem ez, vagy amaz alkotmány-
forma' hiányosságában, avagy a' népjogokat tiprő ab-
solutisticus kormányok' zsarnokságában , hanem az Is -
ten és öröklét iránti, élő hit és igaz keresztény vallá-
sosság' megfogyatkozásában rejlenek. Ezt tanusit ják 
a' kormányformák' változtatásában eddig tett minden-
féle kísérletek, mellyeknek sikere nem felelt meg a ' v á -
rakozásnak, sőt a' baj még inkább meggyűlt, és a' he-
lyett, hogy a' nép kielégíttetett volna, még megelégedet-
lenebbé lön. És ezt tekintve valóban igaza van a ' , t á r -
sadalmi bajaink és gyógyszer' *) í ró jának , mikép a' 
jelenkornak feladata : megmutatni a' vi lágnak, hogy 
semminemű államalak sem képes az emberi boldogsá-
got megállapítani; hanem, hogy erre más magaszto-
sabb erő kívántatik, és ezen erő a' langresi püspök' 
szavai szerint nem m á s , mint őszinte visszatérés a' 
hit ' azon feltételeihez és szokásaihoz, mellyek az em-
beri társadalomra az életnek egyedüli kutforrását al-
kotják. 

Minden hit és erkölcsi romlottság közönségesen 
a' rossz elvek' terjesztéséből, az ezeket megczáfolni 
kellő alapos oktatás' elhanyagolásából, és a' tanitók 's 
más tekintélyes egyének' rossz példaadásából, követ-
kezetlenségéből szokott eredni. 

Ha az emberiség fölött h i t - é s erkölcsi tekintetben 
szemlét t a r tunk , azt fogjuk találni , hogy a' jó elvű, 
a' hit 's erkölcs' eszméit ajkaikon hordozó emberek' 
száma jóval felülmúlja azokét, a' kik hitetlenségök-
és erkölcstelenségöket elvben is vitatni elég elveteme-
dettek. De ezen szemle' alkalmával azt is fogjuk ta -
pasztalni, hogy a' mennyivel kisebb a' rossz elvű em-

*) F. é. Rel. 16. sz. 
* 2 ) Rel. m. év. II. 8-dik sz. 

I. Félév. 

berek' száma, annál nagyobb a' jó elvű következetle-
nek' sokasága. Az ember átalán rosszabb szokott len-
ni elveinél; és az a' velünk született rosszra való ha j -
landóság' tulnyomóságának természetes következése. 
E' miatt gyarlósága' érzetében, maga az Isten' válasz-
tott, edénye sz. Pá l apostol is eme' szavakra fakadt : 
,Látom a' jobbat és helyeslem, mégis a' rosszat kö-
vetem.' Az ember' tökélyének hévmérője , jó elveinek 
tetteiveli kisebb-nagyobb öszhangzásában nyilvánul. 
Es annál tökéletesebb valaki, minél kevesbbé követke-
zetlen. Maga a' bün is mi egyéb, mint következetlen-
ség , annyiban, a' mennyiben ez, vagy az erkölcsileg 
jónak vallott dolognak elmulasztása, vagy a' rossznak 
ismert ténynek elkövetése. Innen következik, hogy va-
lamint azt, hogy az ember minden legkisebb bűntől, 
ugy azt is, hogy minden legkisebb következetlenség-
től ment legyen, tőle követelni nem lehet. 

A ' mindinkább növekedő hit- és erkölcsi romlott-
ságot tekintve, vagy azt kell áll í tani, hogy azok, a' 
kik ezen bajoknak orvoslására hivatvák, még nem is-
merték meg a'nyavalyát, és gyógyszerét ; vagy hogy az 
erre iidvesnek talált speciíicum' alkalmazásában hanya-
gok, legalább is nem eléggé erélyesek. Az első any-
nyiban nem áll, mennyiben az ő és u j szövetségben 
foglalt isteni kinyilatkoztatás sokkal világosabban és 
körülményesebben tünteti elő ezen bajoknak genesi-
sét, és gyógyszereit, hogysem azt egy, magát arra 
szentelő lelkiorvosnak onnan megérteni ne lehetne. 
Igy tehát a' másodiknak keilend állani. A' hi t - és er-
kölcsi bajok' orvosai hivatásuknál fogva azok, a' k ik-
hez Üdvezitőnk ezen szavakat intézte : ,Menjetek az 
egész vi lágra , tanítsatok minden nemzeteket ; valamit 
megkötöztök a' fö ldön, meg leszen kötözve a' meny-
nyekben is, és valamit feloldoztok,fel leszen oldozva; 
a' ki titeket hal lgat , engemet hal lgat , a' ki titeket 
megvet, engem vet meg; ' 'stb. és ezek az apostolok, 
a' tanítványok, és utódjaik a' püspökök és a' papok, 
szóval az egyházi férfiak. 

Valamint mikor ragályos nyavalya kezd ural-

35 



2 8 2 

kodni, ennek lehető megszüntetésére és orvoslására az 
illető orvosok' szorgalma és ügyessége vétetik igény-
be. és ha a' baj idővel nem csak hogy nem szűnik, 
hanem még mindinkább dühöng, közönségesen az or-
vosokat szokták e' miatt okozni : ugy igen természe-
tes, hogy a' mindinkább terjedő hit- és erkölcsi rom-
lottság miatt is, főleg az ennek orvoslására hivatott 
egyháziak tétetnek felelősekké. Csak az a' kérdés : 
miben és mennyire lehet a' hitetlenség- és erkölcste-
lenség miatt az egyház' szolgáit vádolni? Talán az 
Isten' igéje hirdetésében, a' hit és erkölcs' czikkeinek 
fejtegetésében, és a' szentségek' kiosztásában erélytele-
nek és hanyagok ? De ezt átalánosan épen nem lehet 
mondani, és ha itt-ott találkoznak is e' tekintetben 
kelleténél hanyagabb egyesek, az összes testületet véve, 
a' mennyire nekem tapasztalásom van, a' lelkipász-
torok ezen kötelességöket sokkal pontosabban telje-
sitik . semhogy ezt a' hitetlenség és erkölcstelenség' 
főokának mondani lehetne. Es ha többek közt talál-
koznak is a' hit és erkölcs' dolgaiban járatlan, vagy 
a' szentségek' kegyeiben nem részesülő keresztények : 
ezt nem az illető lelkész' hanyagságának, hanem a' 
lelki oktatások, és a' kegyszerekbeni részesülés' al-
kalmát minden áron kikerülő hithideg keblüek és ál-
felvilágosodottak' vétségének kell tulajdonitani. 

De ha igy áll a' dolog : honnan van tehát, hogy 
a: hithidegség és erkölcstelenség mindinkább terjed V 
Talán bizony az Isten' igéjének kettős élü fegyvere a' 
százados használatban már annyira eltompult , hogy 
annak csak uj aczélozás, akarom mondani ujabb ki-
nyilatkoztatás és csudatételekkeli inegerősités által 
lehetne egykori hathatósságát visszaadni? Távol le-
gyen; hiszen az igazság, és igy az Isten' igéje i s , a 
melly maga az igazság, soha el nem avulhat. ,Verbum 
autem Domini inanet in aeternum.' Az ég és a' föld 
elmúlnak, de az én szavaim soha el nem múlnak, ugy 
mond Üdvezitőnk. 

Es itt elmélkedésem' fonala azon ponthoz jutott, 
a: hol ama' keserű ugyan, de czáfolhatlan igazságot 
kell kimondanom, miszerint a' következetlen, 's sza-
vaikat tettel megczáfoló lelkészek és egyháziak' rossz 
példája az, a' mi a' hit és erkölcs' terén mindenek fö-
lött a' legnagyobb pusztításokat szokta előidézni. Ez 
azon veszélyes ragály, a' melly a' nép' hitét és erköl-
csiségét leginkább megmételyezi, és a' lélek- és igaz-
ságban hivő őszinte kebleket, az undok képmutatás" 
bemeszelt koporsóivá változtatja. Ugyanis látván a' 
nép, hogy a' pap, a' kiről felteszi azt, hogy a' hit és 
erkölcs' dolgaiba tökéletesen be van avatva , és tud 
különbséget tenni a' jó és a' rossz között, ellenkező-
jét teszi annak, a' mit prédikál, kezdetben csak meg-
botránkozik tettén, többszöri látás után hitében is in-
gadozni kezd. mig végtére igy okoskodik : annak vagy 
épen nem kell igaznak lenni , vagy ha valami igaz 

van is benne, az nem olly lélekben járó dolog, hogy 
a' miatt kárhozattól kellene félni. És ez az egyháziak' 
következetlenségéből eredő hit- és erkölcsi romlottság-
nak természetes genesise. 

Minden oktatás már azon tapasztalati köz példa-
beszédnél fogva i s . miszerint a' szó indi t , a' példa 
pedig vonz, sikerét és nyomatékát az oktató' példájá-
tól kölcsönözi. Minél következetesebb előadott elveihez 
a' tanitó, annál hathatósabb az ő tanitása. Es bár mint 
meginditsa is valamelly pap' ékesszólásával hallgatóit, 
ha a' köz életben mondatait 's javallatait tetteivel ösz-
hangzásba hozni elmulasztja, nem csak, de azokat el-
lenkező magaviseletével meg is czáfolja, az illyen nem 
csak hogy nem ép i t , sőt ron t , és hogy sz. Pál apos-
tollal szóljak , hasonló a' hangzó érczhez, és a' pengő 
czimbalomhoz. 

,Ti vagytok a' föld' sava, ti vagytok a' világ' 
világossága, — azért ugy fényljék a' ti világosságtok 
az emberek előtt , hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 
dicsőitsék a ty jokat , ki mennyekben vagyon', igy szól 
Üdvezitőnk apostolaihoz. (Máté 5. r. 13 —16.) Az 
apostolok' fejedelme (1. L. 5. r. 3. v.) inti a' lelkipász-
torokat : hogy a' nyájnak elejébe t e t t , minden tette-
téstől ment tükörképei legyenek : ,Forma gregis facti 
ex animo.' A' nemzetek' apostola ismételve ügyelmez-
teti kedvelt tanitványát : ,Minden jóságos cselekede-
tekben önmagad szolgálj tükörképül , a' vallástudo-
mányban tökéletességet, és megértséggel egybekötött 
méltóságot nyilatkoztass. Tanításod okos és feddhetet-
len legyen, hogy az, a' ki ellenünk feláll, megszégye-
nül jön, nem tudván rosszat bizonyítani felőlünk.' (Tit. 
2. 7 — 8 . ) Szent Jeromos unoka öccsének a ' jó példa' 
szükségét szivére kötendő ezeket mondja : ,Tetteid 
szavaidat meg ne czáfolják, ne hogy a' midőn a' tem-
plomba szólandasz, hallgatag mindenki azt felelje : 
tehát mért nem teszed magad azokat , a' miket mon-
dasz ? Az Isten' papjának szája , esze és kezei ösz-
hangzásban legyenek.' Salézi sz. Ferencznek ked-
vencz mondása volt : ,hogy nem kevesbé kell a' szem-
nek, mint a' fülnek prédikálni; az elsőt példával, a' 
másikat szóval.' Ugyan ez volt meggyőződése arany-
szájú sz. Jánosnak is : ,Neni annyira tekintetnek azok 
u. m., a' mellyek általunk mondatnak, mint azok, a' 
mellyek tétetnek.' (Homil. XV. in Math.) P^lvégre 
ezt tartotta Paulai Vincze i s , a' ki mondani szok-
t a , miszerint Krisztus' példájaként szükséges a : tet-
teket előre bocsátani a" szavaknak : .Kezdett Jézus 
cselekedni és tanítani.' (Apóst. csel. 1.) 

Mindezektől indíttatva a' trienti sz. zsinat XXII-
dik ülésében ezeket mondja : ,Nihil est, quod alios 
magis ad pietatem etDeicultum assidueinstruat. quam 
eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio de-
dicarunt, cum enim a rebus saeculi in altiorem sublati 
locum conspiciantur, in eos tanquam in speculum, re-
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liqui oculos conjiciunt, ex iisque sumraunt, quod irai-
tentur. Qua propter sic decet omnino clericos, in sor-
tem Domini vocatos, v i tám, moresque omnes suos 
eomponere, ut habi tu, gestu, incessu, sermone, aliis-
que omnibus rebus nil nisi grave, moderatum ac Re-
ligione plenum praeseferant, levia etiam delicta, quae 
in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones 
cunctis afferant venerationem.' 

Innét kitetszik, mikép a' tanitók' következetes-
sége vagy következetlensége, jó vagy rossz példája az, 
a' mi a' tanitás' sikerét főleg biztositja, vagy meghiu-
sítja. Es ennek oka magában az emberi természetben 
rej l ik , a' mellyet is érzékiségének tulnyomóságánál 
fogva, az ez alá eső indokok' segedelmével, mindig 
könnyebben lehet valamiben capacitálni, mint a' pusz-
ta elméleti argumentumok által. 

Már mennyire felelnek meg sok lelki tanitók ezen 
fő kötelességöknek, avagy nem ennek mulasztása-e 
az, a' mi által illiacos inter muros peccatur et extra? 
Meg fog engedni a' nyájas olvasó, ha erre vonatkozólag 
felhordható, számtalan tapasztalati esetek helyett csak 
néhány észrevételt teszek. Ne mystificáljuk, ne ámítsuk 
magunkat, hanem kezünket szivünkre tévén, minden 
tettetéstől ment őszinteséggel gyónjuk meg, és ne ta-
gadjuk , hogy a' jó példa és a' következetesség az, a' 
miben igen, de igen hátra vagyunk; gyónjuk meg és 
ne tagadjuk, hogy rossz példánk és következetlensé-
günk a z , a' mi az általunk hirdetett Isten' igéjének 
sikerét megsemmisíti ; gyónjuk meg és ne tagadjuk, 
hogy ez érdemben elkövetett bününk szolgál a' nép' 
hi t- és erkölcsi romlottságának főtényezőjeül. Előre 
bocsátám, mikép embertől, és igy a' paptól i s , a' ki 
szinte csak ember, mindenben tökéletes következetes-
séget követelni nem lehet. De ha valakinek, bizonyára 
Krisztus' szolgájának és Isten' titkai osztogatójá-
nak csak annál szorosabb kötelessége, a' következetlen-
ségtől óvakodni, minél kétségtelenebb, hogy az ebből 
eredő botrány, híveinek hitét és erkölcsiségét, miről 
egykoron számot adand az Istennek, leginkább meg-
vesztegeti. 

Es mégis fájdalom, milly számtalanok találkoz-
nak a' lelkipásztorok közt , a' kik nem mondom go-
noszság-, vagy rossz szándékból, mint inkább könnyel-
műségből, híveiket nyilvános következetlenségök által 
lelki veszélybe ejteni, lelkismeretes dolognak sem tart-
j ák? Es ezek azok, a' kikre annak idejében Üdvezi-
tőnk által a' botránkoztatókra mondott büntetésnek 
egész sulyja nehezedni fog, és méltán ! mert ha valaki 
bizonyára a' lelkipásztor ki ezen bünt illetőleg 
legnagyobb imputatio alá esik. 

Egyebeket mellőzve, nemde az imádság az, a' 
minek igazság szerint, egy pap' mindennapi kenyeré-
nek kellene lenni. Paulai sz. Vincze azt mondja : Ad j 
nekem egy imádkozni szerető papot , és egy minden 

jóra alkalmatos férfiúval ajándékoztál meg, a' ki az 
apostollal bátor lesz elmondani : mindent tehetek ab-
ban , a' ki engem megerősít. Azon lelkipásztor, a' ki 
az imádságot nem gyakorolja, minden gyümölcs nél-
kül tanít, és prédikál; senkit meg nem indít, mert maga 
sem indul meg; a' mit mond, azt kenet és velő nélkül 
mondja , mert az indok' erejét , mellyel állításait tá-
mogatja, önmagában nem érzi. Abban ugyan nincs 
hiba, hogy a z t , miszerint az imádság mindenre hasz-
nos , és hogy szükséges mindig imádkozni, és soha 
meg nem szűnni, előadott alkalommal a' hivek' szivére 
kötni elmulasztanák. 

De micsoda példával megyünk e' tekintetben 
előre? Az ugy nevezett angyali köszöntés- és asztali 
áldásban, mint meghatározott időben nyilvánosan vé-
gezni szokott könyörgésekben öszpontosul minden, 
mivel ezen kötelességet illetőleg híveinknek lelkiépü-
letére szolgálhatnánk ; de ezt is sokan hogy végzik ? 
.judicet Dominus'. A' breviáriumról, a' mellyről a' 
népnek, mig t. i. ezt a' pap'kezében olly gyakran fo-
rogni szemlélte, annyira magasztos képzete volt, sokan 
mint a' jelen felvilágosodott kor' igényeinek többé 
meg nem felelő, elavult miiről többé hallani sem akar-
nak. Mennyire felel meg a' breviárium a' mostani kor' 
igényeinek, mennyire nem, azt nem vitatom, csak 
annyit mondok, hogy annak a' meghatározott rubri-
kák szerint napontai elmondását a' papoknak, és 
pedig sub mortali, az e g y h á z teszi kötelességökké, 
és ez e l é g . En szeretem hinni , hogy azok, a' kik 
a' breviariumi zsolozsmákat el nem mondják, egyéb 
privát ajtatosságaikat pontosan végezhetik ; de meg-
vallom, egy kis anomaliát látok benne , hogy valaki 
azt, a' mire kevesbé köteleztetik, pontosan végezze, 
azt pedig, a' mit positive tenni tartozik, teljesíteni el-
mulasztja. Egyébiránt a' ki mit nem ért, azt megveti ; 
fogjon csak amúgy lélekigazán a' breviariumozáshoz, 
's olvassa iigyelmetesen a' lélekható szép zsoltárokat, 
a' tanulságos bibliai mondatokat, meg a' classicus ke-
netteljes homilíákat, és biztosítom őt , hogy meg fog 
változni véleményében; experto crede Ruperto. 

Ezeket olvasván sokan mondani fogják : Bará-
tom, evvel bizony semmi ujat nem mondottál, ez min-
dig ugy volt, és ugy is lesz ; azután, ha szabad kérde-
nem : ki vagy te, hogy illy szigorú catói hangon me-
red megitélni az idegen szolgát? nem jobb volna-e 
előbb tulajdon szemeidből kivenni a' gerendát, az-
után ugy nyúlni a' felebarátod' szemében lévő szál-
ka után?! Igaz , hogy semmi ujat nem mondottam, 
de még is megmondottam azt , a' mit sokan tud-
nak ugyan, de egymásiránti álkiméletből nyilván 
kimondani tartózkodnak. És mert valami soká rosz-
szul történt, abból még nem következik , hogy már 
annak mindig ugy kellene történni. A' mi csekélysé-
gemet illeti, gyarlóságom' mély érzetében nem taga-

27* 
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doni, hogy engem több következetlenségről lehet vá-
dolni, mint bárki mást ; de azért ha ez igy volna is, 
mindig igazak maradnak azok, miket ezen bün' veszé-
lye« következéseit illetőleg jelen igénytelen soraimban 
előadtam : a' recriminatio által valamint a' bűntényt 
megczáfolni , ugy az ezt kárhoztató elv' igazságát is 
megdönteni nem lehetvén. 

Igen , bármit mondjunk is, az mindig állani i'og, 
hogy a' mi következetlenségünk, a' né}» hit- és erköl-
csi megvesztegetésének legfőbb előmozditója. Es a' 
meddig íölebb nem bővelkedik e' tekintetben a' mi 
igazságunk a' pharizeusokénál és Írástudókénál, addig 
ezen bajok' gyökeres orvoslásának reményével ne is 
ringassuk magunkat. Azért mit az apostol mondott 
Krisztus' feltámadására vonatkozólag, ugyan azt mon-
dom én is némi tekintetben a' következetességet ille-
tőleg : inig minden kitelhetőkép következetesek nem 
leszünk, és a' hiveket nem annyira szóval, mint jő 
példával oktatni nem fogjuk, haszontalan minden hi-
tünk, minden prédikálásunk. Es csak akkor , ha az 
Isten igéje' magvának földét , következetességünk és 
jó példánk által fogjuk mivelni és termékenyíteni, 
csak akkor várhatjuk az abban elhintett magnak szá-
zados gyümölcsét. ,Dixi et salvavi animam meam.' 

—ml — 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

(A' um. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele. Folyt.) Ac inprimis capitalis, 
quae aetatein nostram depascitur , pestis , 11011 jani 
indiílerentismus , sed incredulitas est , et irreligio , 
quae paganismo quain ehristianismo orbis christiani 
faciem similiorem reddidit. Christus iiempe crucifixus 
sicut olím judaeis et gentibus ; ita nostris quoque 
humani generis sine Deo beandi magistris, eorumque se-
(juacibus, scandalum et stultitia reputatur : cum tarnen 
scriptum de Ipso sit : ,,Hic est lapis , qui reprobatus est 
a vobis aedificantibus, qui factus est in caput anguli, et 
non est in alio aliquo salus, neque enim aliud nomen est 
sub coclo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos 
fieri."*) Hinc evenire necesse fui t , ut qui fidem in Uni-
genitum Dei Filium ex infinita vi divinae in genus huma-
nuni dilectionis infirmitatibus nostris compassum , et ut 
sedentes in tenebris et in umbra mortis illuminaret, ac ab 
interitu vindicaret, langvores nostros in corpore suo cir-
cumferentem, egentem. neque, ubi caput reclinaret, liaben-
tem ; in Christum cruceni suani pro nobis alacriter baju-
lantem, opprobrium hominum, et abjectionem plebis pro 
fratribus factum ; cum benediceret nialedictum, cum bene-
faceret omnibus, opprobriis saturatum ; in Christum despec-
tum et humiliatnm, crucis patibulo pro nobis confixum, 
adhuc tarnen pro crucifixoribus suis orantein, et talem sui 
in nos dilectionein pro tessera nobis quoque pari lege in 

*) Actor. IV. 1 1 — 1 2 . 

omnes assignantem , abnegassent ; evenire inquam necesse 
fuit, ut qui Christo crucifixo abrenunciassent, iidem simul 
efficacissimum non imparis in commortales amoris et be-
neficentiae motivum, quo uti pauperes et humiles egesta-
tem et incommoda cum prona in Dei voluntatem resigna-
tione aequo animo ferre, divitibus fortunas hujus seculi 
non invidcre, et rapere, si possent, concupiscere, si non 
possent,—sed cruccm suam patienter bajulare : ita divites 
hujus seculi humanis miseriis compati, humilibus coae-
quari, egenis subvenire, esurientes cibare, hospites colli-
gere, nudos cooperire, algentes fovere, omnibus denique 
omnia pro Christo fieri, ac Dei quodammodo vices in 
amandis, beandisque fratribus sustinere, ipsius Unigeniti 
Patris exemplo, discerent, traherenturque, e medio suffe-
rentes,—pro decantata prosperitate ruinam, et luctum ab 
se beandis compararent. Caput enim malorum nostrorum 
est, quod refrixerit Charitas divitum, et abundaverit. impa-
tientia , et iniquitas pauperum. Haec profecto omnium, 
quae nos coeperuut, calamitatum maxima, haec nefastarum 
convulsionum causa prima, et principalis est : defectus 
fidei in Christum crucifixum, mortales ad caelitus cuique 
destinatam conditionein alacri animo aniplectendam, sua 
in voluntatem Patris ad mortem usque crucis resignatione 
invitantem. Exaltate igitur vocem vestram dilecti in Chris-
to fratres, et filii ! ut Christum crucifixum non vocis modo, 
et lingvae, sed praecordiorum quoque, et ,vitae totius elo-
quentia' praedicetis. Christum in Ecclesiis, Christum in 
Seholis, Christum in plateis, et per domos opportune, im-
portune annunciate. Christum Dei filium in praesepio re-
clinatum, egentis l'abri filium reputari ferentem, et piis 
discipulorum suorum stipendiis, quibus victum transigeret, 
comparantem.*a) Christum crucifixum, non divites hujus 
seculi. sed pauperes sibi coaequantem, et Lazaros, non 
epulones, beatos praedicantem, pauperibus et necessitate 
pressis,—Christum cum potestate magna, et majestate in 
nubibus coeli ad judicium venientem, et rationem villica-
tionis deposturum divitibus hujus seculi in memóriám re-
vocate : ut et qui egent , Ei sortem suam commendent 
emendandani, cjui vestit lilia cam pi, et pascit volatilia 
coeli : et qui habent substantiani hujus mundi, in nudis 
et indigentibus fratribus membra Christi recognoscant, di-
cereque iam desinant : ,Ite in pace ! calefacimini, et satu-
ramini' : *3) sed dilatent viscera misericordiac suae, et 
quidquid superfluit in gazophylaciis, non suum, sed pau-
perum Christi Patrimonium aestimantes, non jam sint ex 
alieno illiberales, sed faciant sibi amicos de mammona 
iniquitatis. Hanc ,operosam' Fidem, si in crucem Christi 
instauraverinius , nusquam amplius mortales, qui crucem 
Christi adorent, suam violenter excutere attentabunt. 

Cum vero facilis sit descensus averni, et defectionis 
a Deo natura id secum ferat, ut homines in reprobum sen-
sum traditi proficiant in pejus, errantes, et in errorem mit-
tentes : Christo crucifixo, qui solus verba vitae aeternae 
habet, abnegato, homines omni vento doctrinae circumferri, 
et perniciosissimorum errorum sco])ulis illidi oportuit. Ilu-
jus certe incredulitatis fructus est , quod plurimi sibi per-
svadeant, vitam hanc mortalem, ab omnibus miseriis, et 
incommodis immunem esse debere. Vetus nempe Creatoris 
in rebelleni creaturam pronunciata sententia:„maledicta terra 
in opere tuo; in laboribus comedos ex eacunctis diebus vi-
tae tuae . . . et in sudore vultus tui vesceris pane, donee 
revertaris in tcrram, de qua sumtus es ; quia pulvis es, et 

* 2 ) Joannis XII. 6. 
* 3 ) Jacobi II. 16. 
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in pulverem reverteris", * 4 ) ab aliis oblivioni tradita est, 
pernegata ab aliis. In hoc profecto maledictio Dei super 
nos aggravatur, quod homo, quam in se , et t e r ram, quam 
operaretur, provocavit Creatoris sententiam agnoscere, se-
que redemtionis, et divinae opitulationis indigum nolit jam 
profiteri : sed deplorando protoparentum exemplo, rursum 
aequare Deum, si posset, negare, si non posset, stultissima 
temeritate attentet. Hinc es t , quod numerus illorum in 
dies minuatur, qui in sudore vultus victum sibi parare, 
quam alieno sudore comparatis suam desidiam pensare ; 
obvias, quae ipsos gravius forte premunt , liujus vitae mi-
serias, seu naturae et societatis humanae conditioni, seu 
suae forte pravitati, seu immoderatae temporalium cupidi-
tati, aut plane ell'roeni concupiscentiarum suarum libidini 
potius, quam alioium, sudoribus et vigiliis sibi partae 
prosperitati, velut aliéna fortuna infelices, imputare ma-
lint : neque vim adhibere perhorrescentes, quo jure naturae 
sibi, ut putant, debitam hujus vitae asserant prosperitatem. 
E t bis Christum Crucifixum annunciate , qui postquam 
formam Dei cum forma servi commutasset, simul omnes 
vitae humanae miserias , dolores et langvores, nec sup-
plicio propudiosissimae mortis excepto, in vita sua exant-
lavit, liquido monstrans a jus ta ilia Creatoris sententia 
adeo nullam in humanis dari exceptionem, ut nec Filius 
Dei se posset ab illa in humanae naturae forma expedire. 
Fidem igitur in peccatum protoparentum, ex quo omnes 
cum morte, vitae humanae miseriae indesinenter proger-
minant : fidem in justam Creatoris sententiam revocate ; ut 
se rebelles in Deum ipsum agnoscant, qui justo Dei judi-
cio destinata cuique peccati originális stipendia a se amo-
liri impie connitantur. Sed et. peccata actualia in censum 
revocate, quae utpote originem ex illo protoparentum tra-
hentia , quid aliud possunt , quam eandem damnationis 
sententiam exasperare : nullis usquam aliis , quam virtutis 
christianae contentionibus alleviandam; ut qui hujus vitae 
miseriis expediri, aut illas aequo animo ferendo elidere cu-
p iunt , id assequi unius virtutis christianae ope tantum 
possint. 

Non minus perniciosa incredulitatis progenies est, 
quod homines rationibus divinae oeconomiae in immissione 
malorum non attentis imo pernegatis , quot adversitates et 
incommoda, totidem injurias sibi illatas existiment. Aetas 
parentum pejor avis, et in hoc tulit nos nequiores. Patres 
quippe nostri, quorum animis fides in Christum crucifixum, 
et divinam providentiam altius haerebat , vitae humanae 
miserias et adversitates, velut justa peccatorum stipendia, 
eorumque expiandorum, virtutis vero exercendae occasio-
nes , et media, — velut a Deo immissas probationes, quae 
patientiam operarentur, per patientiam autem spent, quae 
non confundit, et totidem divinae bonitatis munera non 
aequo solum, sed alacri qnoque animo de manu Dei sus-
cipiebant, scientes quia D e u s , quos diligit, castigat, fla-
gellai autem omnem filium, quem rccipit. * 5 ) Ast ex quo 
fides in Christum crucifixum inter homines exulare coepit, 
vix paucissimi jam reperiuntur, qui credant Apostolo af-
firmant! : quia „non sunt condignae passiones hujus tem-
poris ad futuram gloriam , que revelabitur in n o b i s * f i ) 
hacque fide suffulti, adversa, quibus prae aliis visitantur, 
velut totidem injurias a fortunatioribus in se derivatas, 
aut velut studiosam pauperum et debilium per divites et 
et potentes oppressionem, vei destinata plane legum civi-

« ) Gen. III. 1 7 — 1 9 . 

* 5 ) Hebr. X f l . 6 . 

*") Rom. VIII. 1 8 . 

lium ad certain hominum classem subjugandam et exsu-
gendam consilia, coeci denique fati lusum non abhorreant, 
et diei nativitatis suae maledicentes, furorem suum contra 
illos exerendum puten t , quos meliore fortuna uti conspici-
unt. His quoque Christum crucifixum praedicate, qui cum 
esset Filius Patris, in quo sibi bene complacuit, tamen ca-
licem adversitatum et miseriarum humanarum usque ad 
fundum ab Eodem hauriendum accepit ; aperte compro-
bans : non aliud spectare D e u m , dum calamitatibus visi-
tât, quos amat, quam ut delicta expiandi, et subjectionem 
ac obedientiam, quam centuplo remunerando s i t , compro-
bandi copiant tribuat, a terrenis ad coelestia er igat , eoque 
animum sustollat, ubi neque luctus , neque clamor, neque 
dolor erunt amplius. 

Late grassantis incredulitatis propago est ilia quoque 
erronea persvasio , qua homines non jam in Deo ponentes 
fiduciam, sed confidentes in semetipsis, exoptatam prospe-
ritatem paternarum traditionum abolitione, veterum legum 
abrogatione , jurium et correlationum socialium radicali re-
formatione, totiusque reipublicae a fundamentis conversio-
ne tantum putant efficiendam. Hinc insana novandi, a t -
que innovata rursum renovandi libido, ipsa lluctuatione et 
perpetua reruin incertitudine in dies calamitosior, atque 
ad animos tranquillandos hoc minus comparata, quo minus 
humana instituta numeris omnibus absolvere mortalibus 
concessum est. Mutare quidem leges, et temporum exigen-
tiis ap ta re , humanarum vicissitudinum cursus historica 
quadam necessitate deposcit ; mutare nempe literani, non 
commutare spiritum legum : ast ipsa legum fundamenta, 
queis omnis Societas civilis perenni quadam naturae lege 
innititur, subruere nunquam impune fas erit, Ceterum, et 
commutatae legum ])ublicaruni tabulae peroptatam baud 
afferent prosperitatem, nisi ,homines ipsos in meliores' do-
cuerint, fecerintque commutari : superbos quippe, et ambi-
tione tumentes liumilibus et modestis deleetari; — avaros 
et feneratores divitias possidere, non ab ipsis possideri ; 
viduarum et pupi Horum oppressores, iisci publici, credito-
rum et niercedis operariorum defraudatores, conscientiae 
religione teneri ; duros et inexorabiles, viscera misericor-
diae dilatare ; inimites et violentos mansvetudine , et in-
jur iar um oblivione mitescere ; Virgines castam pudieitiam 
aemulari : uxores viris suis non ad explendam libidinem, 
sed ad propagandam prolem et rei familiaris societatem, 
casta et fideli obedientia snbesse ; viros conjugibus non 
ad illudendum imbecilliorem sexum , sed sinceri anioris 
legibus praeesse ; filios parentibus libera quadam Servitute 
subesse; parentes filios pia dominatione moderari; servos 
dominis non tam conditionis necessitate, quam officii de-
lectatione adhaerentes, non ad oculum, sed propter con-
scientiam fideliter servire ; dominos servis summi Dei, com-
munis Domini consideratione placabiles, et ad consulenduni, 
quam coercendum propensiores semet exhibere ; cives ci-
vibus, gentes gentibus non sociotate t an tum, sed quadam 
fraternitate eonjungi ; — Reges et, Magistratus prospicere 
populis : — populos se subdere regibus et magistratibus ; 
denique et non omnibus omnia, et omnibus chari tatem, et 
nulli deberi injuriam docuerint, persvaserintque, quae to-
tidem sunt elogia ecclesiae catholicae jam a s. Augustino 
ei jure optimo attributa. Non igitur leges et instituta so-
cialia prolapsis publicis , privatisque aevi corruptissimi 
moribus acconiodandae ; sed perditi mores ad sempiternas 
naturae et societatis humanae leges revocandi ; ,delicta 
namque maiorum immeriti, imo meriti, luemus, donee tem-
pla refecerimus, aedesque labantes deorum, et focda, ni-
gro simulacra fumo', quod jam Horatius suos admonuiU 
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Quid enim juvat agnoscere : neque civitatem integram 
sine integris civium moribus ; neque mores integros sine 
religione posse consistere ; nisi duobus his, summis omnis 
societatis humanae principiis, tertium quoque, et momento 
compar, et rei natura correlatum, accesserit, nempe : ne-
que religionem esse integram sine libertate ecclesiae, ne-
que mores posse sine practica ad vitam publicam et pri-
vatam religionis applicatione in melius commutari. Quid 
enim religio aut ecclesia possit, dum ne nimium religiosi 
inveniamur, christiani reputari formidamus ? Hocne mores 
in melius emendabit, si externis et obviis quibusdam religio-
nis exercitiis, quae ipsa opinioni vulgi magis, quam Deo 
debeantur, peractis, quidquid ultra religio et ecclesia de-
poscit, in abusuum superstitionumque classem relegetur ? 
Magna sane pro civibus et civitate calamitas, ubi recepti 
mores et opinio publica plus religioni et morum integri-
tati favent, quam leges ipsae consulunt : ast extrenram 
certo instat exitium, cum seculi genius vel infra leges jam 
prolapsus est. Firmius namque moribus respublica et con-
sistit, et regitur, quam legibus. Itaque non tam legum ta-
bulae innovandae ; quam lex digito Dei descripta in tabu-
lis cordis nostri instauranda, et ad usus vitae applicanda 
est. Hunc nempe modum Christus crucifixus quoque in 
beando humano genere adhibuit, u t divinae missionis 
suae non ab excutiendo gravi licet romanorum jugo , sub 
quo contribules sui gemebant, sed a praedicatione poeni-
tentiae, qua homines, suorum quique tyrannorum primo 
jugum exuerent, seque invicem ambitione, fastu, avaritia 
desidia, usuris, fraudibus, luxu , libidine, detractionibus, 
mendaciis, invidia, duritia, rapinis, caedibus, et quae sunt 
alia hujus vitae calamitatum instrumenta, in servitutem 
redigere, exspoliare, devorare, inque suamet viscera desae-
vire desinerent, fecit exordia. Christum igitur crucifixum 
verum novum legislatorem his quoque annunciate , et se-
curim non contra ramos humanarum miseriarum, sed ad 
radicem ipsam in intimis cordis humani recessibus laten-
tem mittere docete ; ut novas pro suo quisque vitae insti-
tuto ,sibi prtmum' leges rogandas esse intelligat, qui me-
liores sibi commortalibusque suis dies cupiat illucescere. 
(Folyt, köv.) 

Poli t ikai S z e m l e . 
Császár ő felsége f. é. martiushó' 12-diki határozatá-

ban rendelni méltóztatott, miszerint a' nemzetőrök, akár 
ki voltak inditva a' cs. seregek ellen akár nem, a' cs. had-
seregbei besorozástól fölmentessenek. Továbbá ugyanazon 
napról kelt határozmányában a' cs. hadseregbe sorozott 
vagy még besorozandó volt honvédekre nézve elrendelte, 
hogy a' katonaságból a z o n n a l elbocsáttassanak: 1-ször: 
Minden nem tökéletesen szolgálatképes egyének ; 2-szor : 
Kik a' 38. évet meghaladták, ha különösen terhelve nin-
csenek; 3-szor : Minden vallásbeli papok.— Tanácskozás' 
utján bocsáttassanak el 4-szer : A' bel- és külügyminis-
terium közti megegyezés után a) a' házasok, kiknek két 
gyermeknél többről kell gondoskodniok, 's földbirtokuk 
nincsen ; b) 70 éves szülők' egyetlen gyermekeik, kiknek 
ők egyedüli istápjuk ; c) azok, kiknek apa vagy anya' hi-
ányában nagyapát vagy nagyanyát kell eltartaniok ; d) árva 
egyének, kiknek egy vagy több kisebb korú keresetképte-
len testvéreik' ellátásáról kell gondoskodniok. 5-ször:Ezen 
felszabaditási, illetőleg elbocsátási okok azon honvédekre is 
alkalmazandók, kik ezentúl soroztainak be. Minek folytán 

az I. és 2. osztályzatuak csak az emiitett esetben, a' 3. és 
4. a, b, c és d osztályzatuak pedig semmi esetre sem soro-
zandók be. 6-szor : A' honvédeknek az átalános 8 évi szol-
gálat-idő engedendő. 7-szer : A' dicséretes önviseletü hon-
védek, kik vett tudomás szerint felette terhelve nincsenek, 
fölterjesztés' utján elbocsáttatásukért 1. f. kegyelemből folya-
modhatnak , mi iránt a' hadügyministeriumnak tartatik fen 
az elhatározás. 

Ezen kegyelem-rendeletek fölötti méltó öröm-ömlen-
géseiben, a' ,Pester Morgenblatt' mart. 19-diki számában 
a'következő végmegjegyzést teszi (adjuk eredetiben, mert 
nem szeretnők, ha a' P. M.-nak a' kegyelemtények'végfor-
rásukrai ezen reductiójában nyilvánuló magasztalási oeco-
nomiája a' fordításban bármi piczinyben is vesztene az 
eredetiből): hogy ,jede strenge Massregel ausschlieszlich 
in Namen unseres Armeekoinmandanten, jede milde Be-
stimmung aber ausschlieszlich in Namen des Monarchen 
vor das Publicum hingestellt wird, und doch w ä r e e s 
U n s i n n zu glauben, dass nicht, wie das lieblich-murmeln-
de Bächlein dem Felsen entsprudelt, all diese Gnadenakte 
in jenem eisernen, strengen Manne ihre U r q u e l l e ha-
ben, . . . .' 

Minélinkább közeledik az erfurti gyűlés' megnyitása, 
annálinkább növekszik azon államok' aggodalma, mellyek 
eleve az erfurti szövetséghez szegődtek. Ezen fölakadni 
nem lehet, mert hisz bizonytalan jövőnek mennek elébe, 
melly minden számítást meghiúsíthat. Különösen az apróbb 
államok a' kérdést intézhetik önmagukhoz, valljon felle-
lendik-e az erfurti alkotmányban azon garantiákat, mellyek 
megígértettek ? IIa a' saját kebelükben tett tapasztalásokra 
visszatekintenek, nem igen bizhatnak azon szerencseigére-
tekben, mellyek az annyi elemekből összeállítandó parla-
menttől tételeztetnek föl. Az emberi szenvedélyek kicsiny-
ben ollyanok mint nagyban, és épen azért a' parlamentben 
is csak amúgy gyakorlandják hatásukat, mint eddig a' ki-
sebb gyűlésekben történt. Az apróbb államok nem nyugod-
hatnak meg a' kilátásban, mintha az erfurti alkotmánymü 
egész Némethonon át utat törve magának, közönséges és 
átalános törvénynyé emeltetnék. Mert e' tekintetben uj meg 
uj kételyek emelkednek, mellyek mindaddig lecsillapulni 
nem fognak, mig az erfurti k ü l ö n - s z ö v e t s é g ' esz-
méjében megsemmisülve, a' r é g i N é m e t h o n ' összes 
tagjai egy nagy oszthatatlan szövetséggé nem egyesü-
lendnek. 

Mindinkább bebizonyul az állítás1 alapossága, misze-
rint Ausztria és Poroszhon mitsem kívánnak inkább, mint 
összehangzással együtt munkálni, mert tudják , miként 
Némethonnak egységre van szüksége. Ezen állitás' bizo-
nyitmányaul szolgálhat a' tény, miszerint Ausztria, da-
czára annak, hogy a' bajor különegyezkedést tekintélyével 
támogatta, a' liozzácsatlakozásra magát elhatározni nem 
tudja. Ausztria nem akar kötelező viszonyba lépni, melly 
által a' Poroszhonnali egyesülés és kiegyenlítés' ut ja meg-
szakasztatnék. Ugyanazért a' két kabinet közti tárgyalások 
már megkezdődtek, mellyekre az erfurti gyűlés' megnyitta-
tásának három hétrei fölfüggesztése csak kedvezőleg hat-
hat. Most többé nincs arról szó, hogy az erfurti különszö-
vetség meggátoltassék, hanem hogy azon képviselői formák 
zárattassanak k i , mellyek a' demokratia' kifejlődését az 
által előre segítenék, hahogy a' különállamok és a' szövet-
ség-állam között ellenmondásokat idéznének elő, 's az utób-
binak közérdekét az előbbiek' magánérdekeinek alárendelni 
törekednének. 

A' müncheni febr. 27-rőli háromkirály-egyezkedés' 
tartalmát a lapok már közlik. Az első czikk a' közönsé-
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ges szövetség' teendőit jelöli k i , millyenek : Némethon' 
képviseltetése külhon ellenében: háboru-izenet és békekötés; 
a' fegyveres erőnek tenger- és szárazföldöm vezetése; a' 
benső békének föntartása; a' közönséges kereskedelmi in-
tézetek, a' hajókázás, posták, vaspályák, telegraphok 
fölötti őrködés ; a' pénznek előteremtése ; a' törvények7 el-
rendezése, 'stb. A' második czikk a' szövetség' organumait 
határozza meg, 's ezek : a' szövetségkormány, a' nemzeti 
képviselet, és a' szövetségi biróság. A' harmadik czikk a' 
szövetségi kormány hét tagjait nevezi meg, 's ezek : Ausz-
tria , Poroszhon, Bajorország, Szászhon, Hannover, Wur-
temberg és hesseni herczegségek. A' szövetségi kormány, 
a' 4-dik czikk szerint, Frankfurtban fog székelni. A' nem-
zetképviselet, a' 7-dik czikk' értelmében, 300 tagból álla-
n a , mellyek közül százat Ausztria, 100-at Poroszhon, és a' 
többi államok egyesülve ismét 100-at választanak. A' 17. 
czikk szerint a' szövetség-kormánynak föladata ezen, szám-
ra 19. czikkek' nyomán egy szövetségi alaptörvényt al-
kotni, melly rendeltetésénél fogva az 1815-diki németszö-
vetség' alapszabályait helyettesítené . . . Ezen nagy nyo-
matékú szerződés' tartalma az ausztriai és porosz cabine-
tekkel hivatalosan közöltetett. 

Berlini lapok panaszolva emlegetik, miként a' Po-
roszhonban újra felmerült egyházi mozgalom nem egyéb, 
mint a' radikalismus' teremtménye , melly az utczai 
mozgalmak' legyőzetése és a' politikai clubbok' korlátoz-
tatása óta visszatér régi operatioi mezejére, 's az egyházi 
téren kisérti meg az államokat fölforgató terveinek kolio-
lását. Ezen nézet megerősitésetil szolgálhat a' tény, miként 
legközelebb déli Némethonban az ugy nevezett ,martiusi 
egyletek', mellyekben tavai is a' fölforgató párt' legfőbb 
elemei voltak öszpontosulva, vették át a' s z a b a d e g y -
h á z i k ö z s é g e k ' képezését és vezetését. Porosz honban 
a' régi v i l á g o s s á g - b a r á t i mozgalom' agitátorai mű-
ködnek ismét. A' magdeburgi és hallei hitetlenségi aposto-
lok újra nagy szerepet játszanak. W i s l i c e n u s és Uli-
I i c h' körutazása, az általok alakított uj szabad községek, 
mindenütt pazar kezekkel széthintett irataik, nem hatás 
nélküliek. Ide já ru l , hogy Silesiában vallástalan egyletek 
emelkednek, mellyek az egyházi szokások' kigunyolásával 
kezdik meg működéseiket. A' kormány, ugy látszik, nem 
akarja e' kicsapongásokat még tovább is elnézni. Az áta-
lános clubb- és egylettörvényeken kivül különös rendeletek 
által korlátoltatnak az egyházi egyletek. Mindenki, ki va-
lamelly uj egyletbe kiván lépni, bizonyítványt köteles 
hozni azon egylet' elnökétől, mellyhez előbb tartozott; 
továbbá minden uj egjlet ' tagjai, ha kormányilag fölszó-
littatnak, kötelesek egyletüknek dogmatikai tartalmáról is 
fölvilágosítást adni. A' községek' elnökei és papjai híveik' 
erkölcsiségéről kezeskednek, 'stb. 

Francziaországban mart. 10-ére volt kitűzve a' kie-
gészítő követválasztás azon 30 's néhány socialista képvi-
selő' helyébe, kik vagy a' külföldre menekülve, vagy a'bör-
tönben lakolnak bűnös merénylőtökért. Idáig csak a' párisi 
választások jöttek tudomásunkra, itt az átalános szavazási 
jog megtenné burjánját, három túlzó socialista választa-
tott el. Napjaink' szomorú tapasztalásainak könyve ezáltal 
egy fekete lappal gazdagabb lett ugyan, de nincs ok az el-
csüggedésre. Isten ollykor a' veszélyt egész iszonyatossá-
gában tünteti az emberek elé, hogy a' szunnyadó elméket 
fölrázza, a' félénk kebleket neki bátorítsa, 's a' hatalmasok' 
karját izmosítsa. 

Az orosz czár' parancsára gr. N e s s e l r o d e febr. 
19-kéről hivatalos levelet irányzott a' londoni orosz követ 
B. Brunovhoz. Mindjárt a' levél' kezdetén megemlittetik a' 

kellemetlen és fájdalmas benyomás , mellyet az angol 
escadre' Göröghon ellenében elkövetett méltatlansága tőn 
a' czárra. Angolhon illyetén bánásmódja megmutatja, milly 
kevés tekintettel van a' más két hatalmasság iránt, mellyek 
szinte Göröghon' oltalmazói. Göröghon fön nem állhat saját 
ereje által : 1827-ben három nagy hatalom által alapítta-
tott , és azóta oltalmaztatott is. 'S igy Angolhon' köteles-
sége leendett Orosz- és Francziahont eleve értesíteni szán-
dékáról , hogy barátságos közbenjárásuk által Angolhon' 
követeléseinek elég tétetett, Göröghontól pedig a' veszély 
elhárittatott volna. A'két kérdésben forgó szigetet illetőleg, 
ugy mond a' depesche, Angolhonnak nincs joga elfoglalá-
sukra; mert e' kérdést az 1827-diki tárgyalás'pontjai sze-
rint csak a' három hatalom egyesülve döntheti el. Miért is 
Oroszhon ünnepélyes óvást teszen Angolhon' eddigi bitor-
lásai ellen. Csak nem rég, ugy mond Nesselrode, tevé 
Palmerston az orosz kabinetnek az ünnepélyes nyilatkoza-
tot , miként mitsem kiván inkább, mint Oroszországgal a' 
legtökéletesebb öszhangzásban lenni, miben a' különböző 
kormányformák akadályul épen nem szolgálhatnak, és ime 
majdnem azon pillanatban rendeletével az emiitett kabine-
tet a' legérzékenyebben sérti. A' czár az emiitett depeche 
által követének parancsot ád mindezen okokat azonnal Pal-
merston elébe terjeszteni. Milly sikere volt az orosz czár 
ezen valóban méltányos nyilatkozatának , mindeddig nem 
tudhatni. Mert mindeddig Angolhon nem sziint meg zsaro-
lásaival e' szegény népet zaklatni. Az ,Allg. Zei t / utolsó 
száma emliti, miszerint Francziaország' közbenjárására 
a' révzár megszüntetett volna ; de méltán tarthatunk tőle, 
nehogy ezen óhajtott hir , mint már többször történt, ismét 
visszavonattassék. A' görög kérdés mindenesetre európai 
jelentéssel bir. Minden európai állam komolyan fontolóra 
veheti, milly veszedelemnek vagyon kitéve, lia az angol 
hajóhad egy tengerparttól a' másikhoz evezhet, hogy min-
denütt vagy pénzt zsaroljon, vagy forradalmat terjeszszen. 

A' berni szövetség-tanács köriratot bocsátott a' kan-
tonkormányokhoz , mellyben tudomásul adja , miként fára-
dalmainál és erőködéseinél fogva sikerült a' franczia kabi-
netnél kieszközleni, miszerint a' Schweizban tartózkodó 
szökevények az Algierba küldendő idegenseregbe fölvétet-
hessenek. Reményli a' főtanács, miszerint azon szökevé-
nyek , kik hónukba vissza nem térhetnek, Schweizban pe-
dig foglalkozást nem találnak, ezen alkalmat megragadva 
a' franczia köztársaság' szolgálatába lépendnek A' kantoni 
kormányok fölszólittatnak ezen nyilatkozatot az illetőkkel 
közleni, és martius' 8-dikáig azok' névjegyzékét beküldeni, 
kik az adott engedelmet használni kívánják.'S igy Schweiz 
rövid idő alatt kellemetlen vendégeitől megszabaduland, 
miután különben is sokan Amerikába költöznek. Többen 
a' szökevények közül engedelemért esedeztek a' főtanácsnál, 
tovább is Schweizban maradni, de tagadó válaszszal lé-
pették meg. — A' radikálok Schweizban nagyszerű lako-
mákat rendeznek, mellyek azonban nem olly népesek, mint 
tán a' rendezők szeretnék. Az itt előforduló áldomás- és 
fölköszöntések között H e n n e tanár toasztja lön neveze-
tessé. ,Ugy látszik , ugy mond , miszerint a' conservativek 
a' radikalok' malmáról a' vizet elvonni akarják : ám legyen ! 
de akkor majd a' vízhiányt vérrel keilend pótolni, a' kere-
keket vér által hajtani, a' kontyok helyett a' fejeket levágni. 
Ha poroszok akarnának jönni, Schweizban lelendik föl sir-
jokat , és késő századok után a' kecskeőr-gyermek a' ván-
dornak fogja mutatni koponyájuk' temetőjét e' szavakkal : 
itt a' porosz halom !' — Martius 5-én halt meg Freiburg-
ban a' nevelés és tanitás körüli érdemeiről nevezetes G i -
r a r d atya, szent-ferenezrendü áldozár. Még életének alko-
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nyán is nagy érdekkel kisérte az emberiség' mozgalmait a' 
tudományos élet' terén. Utolsó munkája ezen kitűnő gyer-
mekbarátnak, ki majd kisdedeket oktatott , majd ismét a' 
philosophiát értelmezte, következő czimet visel : ,A' házi 
és iskolai oktatásról anyai nyelven. 'A' munka sokáig szol-
gáland a' népnevelés' irányául. 

A' ,Monitore Toscano' a' toskanai kormány' hivatalos 
lapja mart. 9-kéről mint bizonyost hirdeti , miszerint Por-
ticiben mart. 5-kén consistoriuin tartatott, mellyben a'szent 
atyának Romábai visszaköltözése a' húsvéti ünnepek utáni 
első hétre határoztatott meg. — A' franczia Constitutionnel 
szerint a 'Nápolyba várt franczia hajóhad már itt találandja 
a' parancsot , hogy a' szent atyának Civita-Vcchiaig 
kiséretiil szolgáljon. 

Egyike a' legfontosabb kérdéseknek, miket megoldani 
kell, hogy a' pápának világi uralma minél inkább szilárdit-
tassék, ha valljon külsegély nélkül, saját ereje által is fön-
tartathatik-e a'romai birodalomban a' béke és rend. A' pápai 
sereg' reorganisatioja tehát egyike azon kérdéseknek, mely-
lyek leginkább foglalkoztatják az elméket, és mellyek nagy 
óvatosságot és megfontolást igénylenek. Az ,Osservatore 
romano' az egyházi lovagrendek' helyreállítása mellett küz-
dött, e' tervet azonban most egy másik váltotta föl, melly-
nél fogva a' hadsereg a' romai népből alakíttatnék , 's az 
újonnan állított seregek külhoni gyakorlott tiszteket kap-
nának. A' terv sokaknak tetszik, mert a' romai nép szereti 
a' kétszeres főméltóságtól ragyogó fejedelmét, csak legye-
nek vezérek, kik az állított népet katonaivá alakítsák át . 

A' ,Pesti Napló' 9-dik száma meghozta a' már előbb 
hirdetett választ azon rövid megjegyzésre nézve, melly la-
punk' 32-dik számában a' Vegyesek között olvasható. Mi 
azt hittük, hogy e'válasz valami nevezetes adatokat, fog nap-
fényre hozni, annak bebizonyítására , miszerint a' magyar 
és cseh főaristokratia' némeliy férfiai, és. ezek' élén a' h e r -
c z e g - p r i m á s , vagyis, miként a' P . N. mondja, egy, a' 
mostani kormány által fő (nein világi) méltóságra emelt 
egyéniség, az 1848. előtti absolutismus' visszaállításán fá-
radozik ; azonban az egész czikkben egy illy adatocskának 
még csak morzsájára sem akadtunk. Vagy talán elég volna 
egy illy vádnak bebizonyítására csak amúgy ,in genere' 
azt mondani : ,Hiszen ők voltak leginkább azon, hogy n á -
lunk a' nép jogokban 's ők viszont a' nép'terheiben ne része-
süljenek ; hogy a ' f é n y e s s i n e c u r á k hazánkban egye-
dül számukra biztosítva maradjanak, 's előttök a' n é p ' em-
b e r e , bár ész, tudomány és szorgalom' dolgában jelesked-
nék, folyvást p á r i á i c s ú s z á s s a l jelenjen meg?' En-
gedje meg a' Pesti Napló, de i l ly , egyenesen a' vörösek' 
mind szótára mind logikája szerint szerkesztett bebizonyi-
tási modorra nézve ,az illetlen gyanúsítgatás' féle kifejezés 
a' legszelídebb megtorlás, mellyel csak élhettünk. Higyje 
el a' P. N . , hogy midőn valaki a' politikai vélemények' 
közvetítésén, főleg a' jelen pil lanatban, midőn hazánk' el-
határozó organisatioja keriil szőnyegre, fáradozik, 's nem-
zeti institutioinkból annyit , mennyit a' monarchia' egysé-
gének sérelme nélkül lehet , mint szent ereklyét a' hajdan 
őskorból, megmenteni kíván; higyje el , mondjuk, hogy az 
még, sem az absolutismus' visszaállítását nem sürgeti, sem 
fényes sinecurákra nem számit , sem pariai csúszást nem 

igényel a' nép'~ emberétől, sem végre bizonyos személyes-
ségek' mellőzésével a' monarchiát eventualitásoknak ki-
tenni nem akarja. — l ia a' P. N. nekünk engedi át az ab-
solutismus' hirdetését : megvalljuk, miszerint arra nem 
szorultunk, hogy tőle működési tért vásároljunk 

A' ,Magyar Hirlap1 mult keddi számának fővárosi nap-
lójában ezt olvassuk: ,Az elitélt nagyváradi püspökBémer 
helyébe Ranolder János neveztetett ki.' Kár, hogy a' nap-
lóiró a' forrás' szavait szórói-szóra nem adta, igy a' közlés' 
hitelessége még kézzelmarkolhatóbb leendet tü 

Montefeltreben a' C i c e r u a c c h i o név alatt isme-
retes B r u n e t t i A . , Anconában pedig R o s s i minister' 
gyilkosa hurokra kerültek. 

Az angol kormány eltörülni szándékozik az irhoni al-
királyságot; ez ellen O'Connell János kérvény' benyújtá-
sára szólítja fel a' repealgyülést, mivel az alkirály mintegy 
20,000 fontnyi sterlinget költött el évenkint Dublinban. 

A' Britannia-hid egyik csöve mult héten készült el, 's 
nyittatott meg a' közlekedésre. Egy 500 tonnával terhelt 
vonal ment ra j ta keresztül a' csőnek legkisebb megingása 
nélkül. És Stephen ur azon megyőződését jelentette ki, 
hogy ha egy hadi sorhajót , egész felszerelésével (mintegy 
3000 tonna) akasztanának a' csőre, ez mozdulatlanul állna 
mintegy kőszirt. 

A' Dingleben megtért 70 protestánsok' száma ismét 
34-gyel szaporodott. 

Dr. Murphy cloynei püspök, megyéjének híveihez in-
tézett pásztori levelében kárhoztatja az irhoni álladalmi 
collegiumokat. Ugyanezt tette a' cashei érsek, megparan-
csolván , hogy minden lelkész a' szószéken olvassa el hivei 
előtt e' kárhoztató pásztori levelet. 

Egy Ferus megyei áldor 3 0 , 's bizonyos Maxwell 25 
font sterlinget küldöttek az irhoni kath. egyetem' javára. 

A' legközelebbi repealgyülésben O'Connell többi kö-
zött ezeket mondá : ,Társulatunk kath. részét érdekelni 
fogja a' parlamentben szőnyegre került törvényjavaslat, 
miszerint az özvegy férj elhunyt feleségének nővérét ve-
hesse nőül. E' rendszabályt több kath. püspök rosszalta, 
mivel féltek ama' rossz erkölcsi eredményektől és a' családi 
élet' viszályaitól, mellyeket e' törvényjavaslat' foganatosí-
tása szülne. Midőn e' javaslat a' mult parlamentben hoza-
tott szóba, tanácskoztam fölötte néhány, épen Londonban 
találkozó, kath. főpapokkal, kik ugy nyilatkoztak, hogy 
ügytársaik' többsége ezt veszélyesnek tar t ja . ' 

Kegyes adományok ' j egyzéke . 

A 'Haynau-a lapra : Veszprim megyéből a' p a l o t a i 
kerület 13 frtot 24 k r t : szombathelyi kerület 20 ; igali ke-
rület 12 ; Iliros Bertalan tihanyi helyettes 2 ; Vidák István 
páhoki plébános 2 frtot 43 krt p. p. 

A' dunavizár által károsultaknak : Simor János cs. 
kir. udvari káplán 1 0 : Turcsányi Mátyás pest-józsefvárosi 
káplán 2 frtot p. p. — Egy valaki a' tarnoviaknak 1 ; 
ugyanaz a' guttaiaknak 1 frtot p. p. 

M e g j e l e n t : ,A' jó 's olcsó könyvkiadó társulat" 
névkönyve 's alapszabályai' 12-rét 73 lap. Kapható a ' t á r -
sulat' titoknokánál. (Pest-belvárosi plébánián.) B l ü m e l -
h u b e r F e r e n c z , titoknok. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál . 
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Budapesten, mart. 24. 1850. 3 0 . Másodéti folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon . Az e lőf izetés i dij f é l évre postán 6 ; he lyben à Irt p. p . 
Előf izethetni minden postahivatalnál , Pesten a' s zerkesz tőségné l (Országút , Kunewalderház ) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

TARTALOM : Kiengesztelő jubilaeumi buesu. — Nyilt kérelem. — Nyilt levelezés. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

K i e n g e s z t e l ő jubi laeumi buesu . 

A' kiilbéke csak akkor lehet sz i lárd, akkor te-
remhet óhajtott boldogító gyümölcsöket, ha a' szelle-
mi békén nyugszik, mint ingatlan alapon. A 'kü lbéké t 
a' kard, a' szellemit a' kétélű kardnál is hatékonyabb 
isteni igének ereje szerzi meg. Az ál ladalmak, mely-
lyek csak békében állhatnak erősen, az emberek , kik 
csak békében élvezhetik a' polgári jóllét' áldásait, 
mindenesetre hálával tartoznak az egyháznak , midőn 
az, Istentől nyert hatalma' eszközeivel a ' szellemi bé-
ke' helyreállításán 's megszilárdításán munkálódik. 
Hiszen a' kard nem villoghat mindig hüvelyén k ivü l ; 
's igen szomorú alakot öltene az élet, hacsak erőhata-
lom tarthatná fön a' rendet. í rva van : ,Ha csak az 
Ur nem őrizi a' várost, hasztalan v igyáznak, kik őri-
zik azt.' A' rend az elöljárók' igaz ságszeretetén 's 
jogérzetén, 's az alattvalók' engedelmességén nyugszik : 
és mindezek a' ker. vallás' gyümölcsei. É p azért, 
őszinte köszönettel tartozunk mindnyá jan , e' sokat 
szenvedett hazának bármilly sorsú polgárai , o r s z á-
g u n k' f ő m é l t ó s á g u h e r c z e g - p r i m á s á n a k, 
ki, mióta főpásztori székét elfoglalta, meg nem szűnik 
oda fordítani minden törekvéseit, hogy a' vallás' jó té-
kony áldásait e' hazára kitérj eszsze, 's az által hívei-
nek a' lelki békeséget meg- és visszaszerezze. Több-
ször olvashattuk e' lapokban , miszerint az apostoli 
buzgalmu főpap egészen akkép gondolkodva, mint Sy-
nesius i r ja (Epist. 1 0 5 . ad fra t rem): ,a' püspöknek az 
isteni dolgokban nem csak a' maga, hanem mindnyá-
jak ' javát kell tekinteni ; neki kell a' törvény' tanító-
jának lenni. . . . Szükséges, hogy ő annyi dolgot vi-
seljen egymaga, mint a' többi egyetemben. Mert neki 
mindazt meg kell tennie, mi mindnyáját jámbor-
ságra vezérli, vagy felelnie mindnyájok' kárhozata-
é r t ' , — csakugyan ra j ta van, hogy tanítsa a' törvényt, 
's annyi dolgot végezzen egy maga, mennyit a' többiek 
egyetemben. Egészen magáévá tevé ő Salvian' elvét 
(Libr. 2 . de Eccl. cathol.) : ,Azoknak, kik a' szent ol-

/ . Félév. 

tár ' magas fokozatán állnak, szolgálataik által ugy ki 
kell tűnni, mint a' fokozat által, mellyen állnak' ; és 
a' mi főpapunk valóban azt teszi : á m , noha gondjai 
az egész magyar egyházra kiterjednek , 's állásánál 
fogva a' teendők' roppant halmaza fekszik vállain, 
nem mulasztja, el a' n y á j n a k , mellynek kebelében él, 
személyesen hirdetni az örök élet' igéit , személyesen 
osztogatni az angyalok' kenyerét , melly mennyből 
szállott alá. Legközelebb pedig, hogy apostoli buzgal-
mának szent tüzét az egész magyarhoni katholikusok-
ra kiterjeszthesse, IX. Pius szentséges atyánkhoz fo-
lyamodot t , tőle a' magyarhoni katholikus híveknek 
.kiengesztelő jubilaeumi bucsut ' kérve ; mit meg is 
nyert. Ezen jubilaeumi ajtatosság' kellő elrendezése 
végett sietett ő Bécsből Esztergomba, 's íme, noha itt, 
mint hiteles kútfőből tudjuk, a' primatialis szent-szé-
ken e' hó' 1 3 - , 1 4 - és 15-d ik napjain elnökölt, a' 
jubilaeuinot is elrendezé, miként azt az általa kiadott, 
('s nem is kételkedünk szerkesztett) itt előttünk fekvő 
könyvecske hirdeti. Czimje a' könyvecskének ez : 
,Kiengesztelő jubilaeumi buesu , mellyet, ő szentsége 
IX. Pius pápa a' magyarhoni ker. kath. híveknek en-
ged 1 8 5 0 . évben. Esztergomban, nyomatott Beimel-
nél.' Reméljük, kedves dolgot teendünk kath. hitroko-
ninknak , ha ezen könyvecske' kapcsán az apostoli 
ajándékról részletesebben szólunk. 

A' könyvecske' (mi magyar szövegűt bírunk) ele-
jén azon indokokat adja elő a' lopap, mellyek őt a' ju-
bilaeumérti folyamodásra bírták : ,Nincs — ugy mond 
— ez országban ember, ki nyugodt, megelégedett na-
pokat élne. Az elaggottak ugy mint a 'növendékek ; 
a' miveltek ugy mint a' miveletlenek ; a' férfiak ugy 
mint a' nőneműek, aggodalmaktól lesújtva , busulva 
járnak, kelnek, följajdulnak, nyilvános panaszokra fa-
kadnak, keseregnek, és akaratjok' hajlama nélkül is 
Jeremiassal (Jer. Sir. 5, 1.) fölsóhajtanak : Ur Is ten! 
emlékezzél meg, mi történt velünk ; nézz és figyelmezz 
nyomoruságunkra. Nem is lehet ez máskép, ha visz-
szaemlékezünk hazánk' anyagi és szellemi jóllétének 
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legujabbi földulatására, lerombolására. . . . Vétkez-
tünk — mondá alább — Istenünk ellen, kinek szent 
törvényeit kevesebbre becsültük a' csábítók' alaptalan 
Ígéreteinél ; imádandó nevét, mellyre minden térdnek 
meg kellene hajolni, átkokkal, eget hasogató káromlá-
sokkal becstelenitettük, becstelenittetni engedtük, 'stb. 
Vétkeztünk anyaszentegyházunk ellen, mellynek öt 
parancsolatait megszegni, 'stb. közönyösnek tartottuk. 
Vétkeztünk legkegyesebb fejedelmünk ellen, ki előde-
inek nyomán e' hon' népét szelid és bölcs kormány-
zása által a' polgári miveltségnek azon fokára emelte, 
mellyen soha sem volt. Vétkeztünk szeretett honunk 
ellen, ezt sok nyomorúságnak, szegénységnek örvé-
nyébe sodorván; vétkeztünk utódaink, maradékaink 
ellen, nekik jobblét helyett házaink' romjait , üres 
kamrákat, elpusztult földeket, lerombolt erdőket hagy-
ván örökségül. Vétkeztünk kisebb-nagyobb mérték-
ben mindnyájan. Nincs (ah nincs kedves hiveim!), mit 
e' siralmas helyzetünk' enyhítésére tennünk lehetne, 
mint bánatos szívvel, töredelmes künyek közt a'meny-
nyei atyához visszatérni, a' sz. iróval felkiáltani : i r -
galmasságnak Istene ! nagy szomorúságunkban hozzád 
emelkedik lesújtott lelkünk!1 Szükségesnek mondja 
továbbá, hogy Istennel kibéküljünk, mert ugy várhat-
juk áldását. És erre szolgáló eszköznek mondja a' ju-
bilaeumot, mellyet alázatos folyamodására szentséges 
atyánk következő apostoli levélben enged : 

,IX. P i u s p á p a. Az apostolok' szent fejedel-
mének fönséges székébe bizonyára nem tulajdon ér-
demeink , hanem az isteni gondviselés' megfoghatlan 
tanácsa által helyeztetvén, 's épen azért az Ur' nyá-
jának gondviselésünkre bizott üdvéről aggodalmasan 
gondoskodván, örvendve teljesítjük azon kivánatokat, 
mellyek különösen ezen zavaros és viszontagságos idők-
ben szentséges vallásunk' javát, és a' keresztény lel-
kek' üdvességét előmozdítani képesek. -Miután tehát 
tisztelendő testvérünk S c i t o v s z k y J á n o s eszter-
gami érsek mihozzánk ajtatos indulatánál fogva folya-
modott , miszerint e g é s z M a g y a r o r s z á g n a k ju-
bilaeumi bucsut engedni akarnánk, hogy az ugyan-
ezen országbeli keresztény hivek szentséges vallásunk' 
mennyei malasztjai által megerősödvén, lelki üdves-
ségöket minél hathatósabban eszközölhessék : mi ugyan-
azon érsek' ajtatos kívánságára készséges és szíves 
akarattal hajolni jónak láttuk. Miért isa'Mindenhatónak 
irgalmasságában, szent Péter és Pál apostoloknak te-
kintélyében bízván, azon megkötő és oldó hatalomnál 
fogva, mellyel minket az Ur , jóllehet méltatlanokat 
megbízott, jelen levél által valamennyi és minden egyes, 
mindkét nemű keresztény híveknek, kik azon ország' 
minden megyéjének tulajdon püspöke vagy főpásztora 
által, a' jövő nagyböjtben vagy böjt utáni időben, de 
nem hat hónapon tul meghatározandó, 's a' püspök 
vagy főpásztor által kijelölt naptól számítandó tizenöt 

nap alatt, vétkeiket alázatosan és ezek' őszinte meg-
utálásával meggyónják, és a' poenitentia-szentségben 
nyert föloldozás által kiengesztelődvén, az Oltári-
szentséghez ajtatosan já ru lnak , és a' megyebeli püs-
pök vagy főpásztor által kijelölendő három egyházat, 
vagy azok' egyikét háromszor meglátogatják, ott egy 
ideig buzgón imádkozni fognak, 's az isteni fölséget 
az anyaszentegyház- és apostoli szent-széknek szeren-
csés boldog állapotjaért és fölmagasztalásaért, az eret-
nekségek' kiirtásaért, a' keresztény fejedelmek' egyes-
ségeért, és az egész keresztény népnek békeségeért 
kérni fogják, e' fölött ugyanazon idő alat t , valamelly 
napon böjtölendnek, és tulajdon ajtatos szándékuk 
szerint a' szegényeknek alamisnát nyuj tandnak, t e l -
j e s j u b i l a e u m i b u c s u t a d u n k é s e n g e -
d ü n k . Azonkívül minden keresztény híveknek sza-
badságot és engedelmet adunk, e' czélra maguknak 
akármelly gyóntató a tyát , ki mégis tulajdon püspöke 
által a' gyóntatásra fölhatalmazva legyen, választani, 
ki őket minden büntetéstől és bármelly terhes és ször-
nyű vétkektől, ha mindjárt azok a' helybeli püspö-
köknek , vagy nekünk és az apostoli szent-széknek 
föntartvák is, mellyektől egyébiránt föl nem oldozhat, 
most az egyszer föloldozhassa, és azonkívül a' foga-
dástételeket más ajtatos iidvességes cselekedetekre át-
változtathassa; ugy mégis, hogy a' híveket illy esetben 
a' gyóntató atya belátása szerint üdvességes elégtételi 
cselekedetekre kötelezze. Kelt Nápoly elővárosában 
Porticiben, a' halászgyürü alat t , 1850-dik i boldog-
asszonyhó' 25-dik napján , pápaságunk' negyedik 
évében.L 

Az apostoli levél' íme' tartalmához képest, az 
esztergomi főmegyében a' jubilaeumi ajtatosság követ-
kező, ő hge által megállapított, 's az idézett kis könyv-
be foglalt rend szerint fog megtartatni. 1-ször : Szom-
baton (Húsvét' 2-dik vasárnapja előttin, april' 13-án) 
estve 6 órakor a' Szentlélek' segítségül hívásával (Veni 
Sancte) az Oltári-szentség'kitétele mellett a'jubilaeumi 
ajtatosság megnyittatik, és elmondatnak a' délutánra ren-
delt könyörgések. A' délesti ajtatosság' részletei ezek : 
elénekeltetik 3 — 4 vers ,a' könyörülj Istenem én bűnös 
lelkemen' énekből ; ezt rövid oktatás követi, bünbánatrai 
intések- és buzdításokkal; ennek végeztével énekel-
tetik :,Szent vagy urain', 's az Oltári-szentséggel áldás 
adatik. Ezt követi a' Jézus' szent nevéről való litania ; 
ezután : ,Mi Atyánk, Üdvezlégy', a' könyvben talál-
tató VII. imádság ; ezek után énekeltetik : ,Szent vagy 
Uram', és adandó áldással az ajtatosság befejeztetik. 
2-szor : Reá következő vasárnapon (april' 14-én) reg-
geli 8 órára összegyülekeznek minden hivek a' szé-
kesegyházban , honnan az é r s e k vezetendi a' pro-
cessiot a' v á r o s i t e m p l o m b a . A' szent menet 
alatt énekeltetik a' minden szentek' litaniája anya-
nyelven. Beérkezvén a'templomba elénekeltetik 3 — 4 
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vers a ' , k ö n y ö r ü l j I s t e n e m ' énekből; követke-
zik ezután a' predikátio, mellyet az é r s e k mondand ; 
predikátio után ezen ének énekeltetik : .Szerettél en-
gemet , szeretlek Tégedet én Jézusom ;' következik a' 
nagy sz. mise kitett Szentséggel; alatta áldoznak a' 
gyónók ; áldozás előtt a' közgyónás fog anyanyelven 
énekeltetni, vagy fentebb hangon elmondatni ; a' mise' 
befejezésével elmondatnak a' bucsu' elnyerésére ren-
delt könyörgések ; utolsó áldás adatik, 's visszamegy 
a' processio a' székesegyházba, énekelvén a' lauretomi 
litániát. A' jubilaeumi szigorú böjt ezen első hét' szerdá-
jára, april' 17-dik napjára van kitűzve. 3-szor : Húsvét 
után 3-dik vasárnapon (apr i l '21-dik napján) ugyan e' 
renddel fog vezettetni a' szent menet a' sz. ferencziek' 
templomába, és az egész ajtatosság mint a' mult vasár-
napon végeztetni. 4-szer : Húsvét utáni 4-dik vasárna-
pon (april. 28-án) a' belvárosi, és a' sz.-györgymezei 
hivek processioval jönnek (8 órakor indulván) a' szé-
kesegyházba , hol az ajtatosság a' már leirt rend sze-
rint fog tartatni. 5-ször : Ezen negyedik vasárnapon 
estve 6 órakor a'befejező háladó ajtatosság (Te Deum) 
a' székesegyházban leend, hova minden hivek meg-
hivatnak. A' két fővárosban ő hge által következő tem-
plomok jelöltetnek k i , Budán : a' várbeli főtemplom, 
a' vizi-városi sz. Anna, és a' krisztina-városi plébá-
niai templomok ; Pesten : a' belvárosi plébániai, a' 
szent ferencziek és serviták' egyházai. A' két főváros' 
többi parochialis templomaira nézve rendeltetik, hogy 
mindegyik egyszersmind a'búcsúra kijelölt templomok 
közé tartozik ugy, hogy mindegyikben egyszer tar-
tassák jubilaeumi ajtatosság, kétszer pedig járuljanak 
más kijelölt templomba processioval. A' mindennapi 
esteli ajtatosságok pedig minden parochialis, sőt más 
tágasabb templomokban is tartathatnak. Ollyvárosok-
és falukban pedig, hol csak egy templom van, elmon-
datván a' templomban a' predikátio, kétszer vezettes-
sék a' processio kápolnába, vagy sz. feszülethez, vagy 
szent szoborhoz : hol elvégződvén a' bucsu' elnyeré-
seért kiszabott könyörgések, visszatér a' szent menet 
a' templomba, 's végeztetik a' sz- mise kitett szentség 
előtt. Ezen renddel fog a' közeledő jubilaeumi ajtatos-
ság az esztergomi főmegyében tartatni. Óhajtanok, bár 
az idő és rend is ugyanezen egy legyen minden 
magyarhoni püspöki megyében. Hadd legyen ezen rend-
kívüli ajtatosság is, lélekragadó kinyomata a' katholi-
kus egységnek. Óhajtanok továbbá, bár az idéztük 
könyvecske minden püspöki megye' részére a' szük-
séges nyelveken kinyomatnék, hogy minden, az ajta-
tosságban részt venni kivánó katholikusnak kezébe 
lehessen egyet adni. Nem kételkedünk, hogy ezen ked-
vező alkalmat mindenki fölhasználandja lelki sebeinek 
gyógyitására, 's fölélesztésére azon egykor e' hazában 
olly átalánosan virágzott kath. hitbuzgalomnak, melly-
nek szomorú napjainkban csak egyes példányaira ta-

lálunk. Az egyház bizonynyal követendi VIII. Orbán 
pápának, az általa adott jubilaeum' kihirdetésekor a' 
püspökökhez intézett ezen szavait : ,Tanitsátok meg 
a' népet, miszerint hasztalan remél valaki a' bucsu' 
szent kincseiből hasznot nyerni, lia arra töredelmes 
és alázatos szivvel el nem készül, 's a' keresztény jám-
borság' cselekedeteit nem gyakorolja.' Csak a' hivek 
is rajta legyenek, hogy a' szent atya által kitűzött föl-
tételek' buzgó teljesitése által magokat, és átalában 
egész hazánkat Istennek a' bucsuk által osztogatni szo-
kott kegyelmeire méltóvá tegyék. Záradékul a' fm. hg 
primás' atyai szavait irjuk ide :,Jöjjetek — ugy mond 
ő — kedves hiveim, Krisztusban szeretett fiaim! jöj-
jetek mindnyájan e' szent napokra rendelt nyilvános 
ajtatosságokra. Ah de m i n d n y á j a n jöjjetek, mert 
mindnyájan vétkeztünk, és szükségünk van az isteni 
kegyelemre és vigasztalásra. Jöjjetek kedves hi-
veim ! gyülekezzetek csoportosan az Isten' házába, és 
megtörődött szivvel arczra borulván az Ur' malasztinak 
oltára előtt, bűnös melleiteket vervén, égre függesz-
tett szemekkel 's fölemelt kezekkel ismét és ismét fo-
hászkodjatok : .,Ellened Istenünk — megvalljuk — 
vétkeztünk; a' te szent szined előtt gonoszt cseleked-
tünk. Oh kegyelmes Ur Isten mi hasznod vesztünkön ? 
Irgalmazz, könyörülj mi bűnös lelkűnkön." 

Nyilt kérelem 

ô h e r c z e g s é g é h e z , M a g y a r o r s z á g ' m é l y e n 
t i s z t e l t f ő m é l t ó s á g u p r í m á s á h o z . 

Mély alázattal fordulunk a' lelkipásztorság' sze-
rény köréből herczegségednek magasan ragyogó sze-
mélyéhez , keserveinket elpanaszolandók, erősen meg 
lévén győződve arról : hogy ha herczegséged sajgó 
sebeinkre gyógyszert nem találand, akkor sóhajtásaink 
hasztalanok, 's panaszaink eredmény nélkül hangzan-
danak el. 

Az alig bevégzett szerencsétlen forradalomban 
majd nem mindenünket elvesztettük, a' mi elveszt-
hető vala. Elvesztettük kitűnő alkotmányos állásun-
kat, 's vele ezer éves kiváltságainkat. A' jobbról bal-
ról minduntalan reánk parancsolt beszédek és felolva-
sások által eljátszottuk nagy mértékben tekintélyünket, 
népünk 's királyunk' bizalmát ; a' minden szentnek és 
tiszteletre méltónak romjain szabadságfát emelni ké-
szülő, ugy nevezett népszónokok, maszlagos előadásaik 
által megrázkódtatták alapjában hiveinknek vallásos-
ságát, a' lelkipásztorok' ezen egyedüli örömét. Mind-
ezekhez hozzágondolva még az anyagi érzékeny vesz-
tességeket, a' mindkét felekezetű katonaság által kö-
zülünk történt elfogatásokat, csúfos hurczoltatásokat, 

3 6 * 
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elitéltetéseket és örökké gyászos kivégeztetéseket. meg 
kell vallani, hogy bár a' vérengző lázadás' ágyumoraj-
jai között a' hazának minden felekezetű polgárai vesz-
tettek és szenvedtek légyen, de mégis a' csapások' oliv 
összege egyet sein ért, mint a' katholikus clerust. És 
valljon. miért vesztette és szenvedte mindezt V Egy 
forradalomért, mellynek előidézője nem volt , 's mely-
Ivet megakadályozni hatalmában nem állott. 

Azonban a' szomorú múltnak nehéz napjai már 
elvonultak fejűnk fölött, a' béke' angyala mindinkább 
gyógyítgatni kezdi a' sebeket, mellyeket a' polgárhá-
boru iszonyatosságai szegény hazánkon, és szeren-
csétlen lakosságán ejtettek. A' polgárság' nagy része 
fájdalmait és vesztességeit feledve, örömmel tekint a' 
drága áron szerzett békeség' olajága után, mellynek 
árnyékában megnyugodva, élvezhetni reményli végre 
az olly sokáig nélkülözött csend és rend' jótévő' ma-
lasztját. Egyedül a' clerus az , a' ki e' szebb jövő' re-
ményében még mindeddig nem osztozhatik, a' múltból 
fenmaradott komor fellegek bus egéről még mindeddig 
nem készülnek távozni. A: szegény falusi lelkészek 
azt hitték, hogy a' haza' békeségének visszatértével, 
ha elvészett javaik nem is, legalább a' régi nyugalom 
csak visszatérend szerény hajlékukba. A' katonai be-
szállásozás már a' forradalom' folyama alatt érzéke-
nyen sújtott bennünket; de ekkor ezt , tudván, hogy 
az egész haza velünk együtt szenved, békével tűrtük, 
annál is inkább : mert a' kard' csattogásai, a' golyók' 
füttyei, és az ágyuk' moraja közt, kiméletről, jogról, 
vagy méltányosságról csak álmodni is merő képtelen-
i g lett volna. Néni panaszkodtunk senkinek, hanem 
fájdalmas sebeinkre önnön kebelünkben kerestünk irt. 
's mint minden más bajainkra, ugy erre nézve is hat-
hatós gyógyszert az áldott békét meghozandó időtől 
vártunk. A' béke beköszöntött, de a' várt gyógyszert 
fájdalom, nem hozta meg, a' plebánialakok jelenleg is 
ott, hol a" katonaság állandóan letelepedik, állandó 
katonai laktanyákká fordíttatnak. 

És ez az főméltóságu herczeg, a' mit már tovább 
feljajdulás nélkül tűrni nem tudunk ; ez az a' miért 
atyai szine' elébe egész bizodalommal folyamod-
ni bátorkodunk, alázatosan esedezve : méltóztatnék 
hatalmas közbenjárása által bennünket, ha lehetséges, 
az állandó katonai tartás' terhei alól kegyesen felmen-
tetni. Ha a' közös teherviselés' elve ezen egy kivált-
ságot sein engedné meg számunkra, ugy méltóztassék 
legalább annyit kieszközleni, hogy ezen terhet fillér-
jeinkkel megválthassuk, mert bár most is szegények 
vagyunk, de készebbek vagyunk mégis utolsó kraj-
czárunkat is a' kormánynak tetszése szerinti rendelke-
zése alá bocsátani, mintsem ezen uton házi nyugal-
munktól végképen megválni, mellyben az imádság a' 
katonai foglalkozásokkal, a' fegyvercsörgés a' breviá-
rium igényelte csendességgel , a' harczias lárma és 

folytonos ki- és belovaglás egy lelkészi lakot illető 
szerény nyugalommal botrány nélkül soha megegyez-
tethető nem lesz. Többire herczegségednek főpásztori 
áldásáért könyörögve, 's magunkat atyai kegyeibe 
ajánlva, szentséges kezeit csókoljuk és maradunk. — 
Adonyban, böjtmáshava' 2 7 - é n . főméltóságu herczeg-
ségednek legalázatosabb szolgái : több fehérmegyei lel-
készek' nevében K o l l e r J á n o s , 

Adony m.-városa plébánosa. 

\ y i l l l e v e l e z é s . 
Tisztelt Szerkesztőség! Sokkal jobban tudok ugyan 

a' drága idővel élni, mint hogy üres óráimat olly birlapnak 
rendes olvasására vesztegessem, millyen az ismeretes ,Pester 
Zeitung ;' de mivel hivatalos kormánylap gyanánt adatik 
ki, hébe korba csak beletekintek; 's valahányszor azt te-
szem, annyiszor meg is bánom, mert el nem mulasztja, a' 
hol csak lehet, légből szedett okoknál fogva, minket katho-
likusokat vagdalni. Illy piczinyes incselkedésekre felelni 
nem érdemes ugyan, de talán épen ezen részünkrőli hall-
gatás bátorította ezen Pester Zeitung-ot, hogy 47-diki szá-
mában = ? = alatti rendes levelezője a' katholika anya-
szentegyházat világos szavakkal mint veszedelmes „staats-
gefährlich," és „Feindin des Staates" gyanúsítani, sőt de-
nunciálni merészkedjék, és pedig azon oknál fogva, mivel a' 
brüni püspök bátorságot vett bizonyos Z a s k a által egy-
házmegyéjében kiadott bibliai történetet rosszalni, és ki-
adóját arra birni, hogy könyvecskéjében előforduló hibás 
állításait visszavonja, 's mivel ebből egynéhány egyházi 
szónok alkalmat vett erre vonatkozó beszédeket „Asceti-
sclie Vorträge" tartani. Illynemü, egy magát hivatalosnak 
kijelentő lapban tett egyházellenes kifakadás mélyebben 
vág, sem hogy ezt némán elnézni lehetne, különben a' 
messzebbre nem látókban azon gyanú fészkelhetné meg 
magát, minlha az illy lapok'kifakadásai a'kormánynak is, 
legalább hallgatag egyezését birnák. Nem minden olvasó 
érti, vagy akarja érteni a' hivatalos és nem hivatalos ro-
vat közötti különbséget. Ugy látszik, hogy az egyetemes 
egyház ellen illy kifakadásokat merészlők abból indulnak 
ki, hogy a' magyar- és olaszországi kath. papok között ta-
lálkoztak, kik a' forradalom' szele által elsodortattak. Ez 
alapra fektetik a' kath. vádaskodók insinuatióikat, 's nem 
messze állunk már attól, midőn az egész szerencsétlen for-
radalmat a' katholicismus' szüleményének fogják mondani. 
E' tekintetből jó lesz emlékezetbe hozni, mit egy szemta-
nú az olasz nép- és papságról a" forradalom' irányában 
tavai novemberben a' Ilist. Pol. Blätter 24 köt. 601-, 
2 -és 3-dik lapjain közrebocsátott, hol egyenesen kimonda-
tik : ,Misdennek egyszerű oka a' josephinus rendszerben 
rejlik, melly támadást intézett az egyház ellen, és épen a' 
legjobb és legbuzgóbb papokat hitnélküli másodrendű sta-
tushivatalnokok' pajkos faggatásainak ejté áldozatul. Mint 
egy készakarva és mesterileg idegenittettek el azok, kik 
mitsem kívántak volna inkább, mint az ausztriai ház' tá-
maszai, és baráti lehetni. Erre legnagyobb bizonyság a' mo-
denai lierczegség. Itt tudvalevőleg a' kormányrendszer az 
egyház' irányában nem josephinus; és ime sem a' nép,sem 
a' papság nem csatlakozott itt a' forradalomhoz. Csak 
igen csekély számú, rosszabb szellemű pap compromittálta 
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magát, és az is csak saját személyére nézve, a' nélkül, hogy 
különös párt képződhetett volna; pedig a' jobb érzelem itt 
sem csekély próbát állott ki. A' lázadási proclamatiók a' 
modenai lelkészeket mind a' p á p a ' e l l e n s é g e i n e k 
nyilatkoztatták ki , mert a' népet a' szabadsági harcztól 
visszatartóztatják, mialatt a' pápa egész Európában a' lá-
zadási párt által mint ollyan állíttatott elé, ki a' mozgalom' 
élére lépett. Midőn ezen fogás nem sikerült, és a modenai 
jultramontanok' és ,jezuita párt ' a' forradalomhoz ezentúl 
sein hajlott, Gavazzi tartózkodás nélkül arra izgatá a' né-
pet, üsse agyon papjait, mivel olly kevés rokonszenvet mu-
tatnak a' szabadság iránt; de ez sem fogott a' népen. Mo-
dena volt Olaszországban az első, melly törvényes uralko-
dóját vissza kivánta, és az osztráksereget segítségül hívta, 
melly diadalmenetben fogadtatott a' minden részről oda 
tóduló, és az osztrákot mentő angyal gyanánt üdvezlő mode-
nai népségtől. Honnan ezen példátlan hivség mind a' nép-, 
mind a' papságban? A' válasz igen egyszerű. Már 1841-
ben e' tartományban az egyház teljes szabadságot nyert ; a' 
herczeg eltörlötte az egyház elleni törvényeket; a' lelké-
szeket m i s s i ók ' t a r t á s á r a buzdította, mellyek'be-
csét. és hatását elismeré, és e' czélra a' ,Redemtorista Con-
gregatio' behozatalát elősegité, melly mindenütt szúrós tö-
vis a' revolutio' szemében ! Igy szabad mozgása lőn Mode-
nában az egyháznak, és épen ezért a' status az egyházban 
erős horgonyra talált a' viharban, támaszra a' vész' idején. 
A'clerus sympatizált a' törvényszerű kormánynyal; a' nép 
pedig finom és ügyes tapintattal a' legbiztosabb garantiát 
részére is, azon őszinte pártolásban leié, mellyben a' kor-
mány az egyházat részesítette. Ha az ausztriai kormány-
nak Lombardiára (nem kevesbbé Magyarországra és az 
egész birodalomra) nézve tanácsot adhatnék, ez abban áll-
na : e n g e d j e n a z e g y h á z n a k s z a b a d m o z -
g á s t , é s m i n d e n e k e 1 ő 11 ne akadályoztassa a' nép-
missiókat, mint leghathatósb eszközt az erkölcsi élet' eme-
lésére a' népnél ; ha ezt megtevé , a' többit nyugodtan biz-
hatja a' jövőre.' 

Ezt tudni nem ártana az = ? = féle ,Pester Zeitung' 
levelezőjének is , ki minden alkalommal pöffeszkedik a' 
„clericalische Partei" ellen. f . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarl iö i i . 
(A' jó és olcsó könyvkiadó társulat' martiushó' 14-

dikén tartott választmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata.) 
Mélt. Fogarasy Mihály püspök 's elnök ur által a' társu-
lathoz beküldött következő uj munkák mutattattak be : 
,Esterka, oder Bekenntnisse einer Proselytin am Kranken-
bette', von S c h m e l z ; ,Értekezés a' kötelességekről' Sil-
vio Pellico után C s á s z á r F e r e n c z t ő l ; ,A B C-és 
's olvasókönyv' S z a b ó k y Adolftól ; ,A B C- és 's olvasó-
könyv' M a r k l i képezdei tanártól ; , Embertan' szinte at-
tól; ,A' kereszténység' eredményei' francziából fordította 
Sch r e i b e r László ; ,A' könyvek olvasásáról' R e i n e s s 
Lászlótól ; jMellyik az igaz 's igy egyedül üdvezitő egy-
h á z ? ' C s a j á g h y Sándortól; ,Rózsafüzér's néhány igen 
szép imádság' V a j k i Józseftől; ,Piros tojások' S c h m i d 
Kristóf után S o m o g y i Károlytól. Ezekenkivül örömmel 
vette a' választmány nt. K o v á c s József , egyetemi tanár 

ur' azon ajánlatát , hogy ó a' társulat' mélt. igazgatójának 
közremunkálása mellett P á z m á n Péter' munkáiból kivo-
natot készíteni, 's igy a' magyar egyházi irodalom' ezen 
dicső előharezosának müveit, szellemét 's irányát az olvasó 
közönséggel megismertetni hajlandó ; valamint R ó d e r 
Alajos, felső-ludányi p lébános , ' s E g y e d Antal, duna-
földvári plébános urak' tudósítását, kik közöl az első két 
rendbeli bibliai történeteit a' társulatnak átengedni, a' má-
sik pedig a' bibliai történeteket versekbe foglalni Ígérte. — 
A' mélt. elnök' indítványára szinte kimondatott ez ülésben, 
miszerint a' társulati tagok olly munkákban, mellyek a' 
szerzőkkel a' tiszta haszon' bizonyos részének átengedése' 
fejében történt egyezkedés után adatnak k i , nem részesit-
tethetnek. — Végre a' választmány fontolóra vévén azon 
nagy lelki hasznot, melly a' szent képeknek a' nép közötti 
terjesztéséből származik, 's igy azok' kiadását kitűzött 
czéljához szinte illőnek találván, elvileg elhatározta : nt. 
M a j er István ur 'hazaszerte ismert képeinek lemezeit 
magához váltani, azokat a' társulat' erejéhez mérten ké-
sőbb szaporitni, az alku 's a' kivitel' módjára 's részleteire 
nézve a' mélt. igazgató urat intézkedésre kérvén föl. Mire 
az ülés szétoszlott. Bliimelhuber Ferencz, titoknok. 

Iváncz. Febr. 25-kén. Olly jótékony cselekedeteket, 
mellyek az igaz ker. szeretetből származnak, napjainkban 
főleg elhallgatni nem szabad. Mert ha bár a' jót gyakorlók 
keblök' nemes öntudatában, hová a' kajánság nem hathat, 
lelik is föl erényeik' legszebb jutalmát : mind e' mellett 
még is nekünk, kik hivatva vagyunk a' szentet, a' szépet, 
még e' lapok' utján is , nem ugyan a' nagy világgal, de 
azokkal, kik hitünk' őszinte tisztelői, követésre méltó pél-
dakép megismertetni, illy előforduló nemes tetteknél né-
máknak lenni nem lehet! S ez elvből indulva ki , említjük 
mi föl az Istenéhez és fejedelméhez tántorithatlan hűség-
gel ragaszkodó nemeskéri Kiss Sándor ur' azon nemes cse-
lekedetét, melly szerint a' hazát mindenütt veszélylyel fe-
nyegető forradalom' napjaiban is az Isten' egyháza iránti 
tiszteletéről meg nem felejtkezve, Ivánczon, hová őt Szé-
kesfejérvárról fejedelméhezi tántoríthatatlan hűsége mene-
külni kényszeritette , az anyatemplomnak ugyan ujjá sinde-
leztetése- "s kifejéritésére 300; a' szőczi fárához tartozó 
szentjakabi fiók-egyháznak pedig 80 p. forintot kegyeske-
dett nagylelkűen ajándékozni. Igy működik a'katholicismus. 
Hasonló példákkal máshol nem találkozunk. A' forradalom 
Európát bejárta : s valljon emberei tettek-e valamit Is-
ten' dicsőségére ? Örökös tanulságunkra van annak történet-
lapjain megírva : ,pusztított mindenütt; rabolta templo-
mainkat ; kifosztotta kincseiből ; a' népet nem azokba be, 
hanem azokból kiszoritni törekvék.' 'S ugyan máskép tör-
ténhetnék-e ez ? Meg vagyunk győződve : hogy az őszinte 
keresztény szeretet csak ott virágozhatik , hol annak gyö-
kere , az igaz h i t , a' keblekben elfogadtatásra talál. Igaz 
hit nélkül, nincs igaz szeretet. Ez Istenből foly k i , 's az 
igaz hit által lesz csak az ember' sajátja. Ki nem hisz, 
nem szerethet igazán. A' történpt. ezt is igazolja. A' forra-
dalom n é m a ' szeretet, hanem a' gyűlölet, irigység' 'stb. 
szülöttje ; 's valljon ez is nem ott és azon mértékben ka-
pott-e lábra, hol és mennyire az igaz hit kihalt az embe-
rek' szivéből? De hagyjuk ezt! Inkább a'keresztény szere-
tet' még egy másik nemes tettével ismerkedjünk meg. Gróf 
Sigrai cs. k. kamarás ur kegyes neje, született Kiss Aloy-
zia, az ivánczi iskolák' szük ablakait tágasbakkal cserél-
tette föl , hogy a' tanuló ifjúság annál könnyebben közelít-
hesse meg a' czélt, mellyért iskolákba küldetik. 'S ez a' 
jótékonyságnak egyik legnemesebb cselekedete. Jobbat 
tenni alig lehet, mint a'nép'vallásos nevelését bármi módon 
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ig elôsegitni. Krisztushoz vezetni az emberiséget, ez a' leg-
szebb cselekedet; a' társadalom' boldogságának pedig ta-
gadhatatlanul első tényezője. Krisztusnál a' világ jobb pol-
gárt nem látott, nem is látand. Ő a'hatalmat Istentől szár-
maztatván, a' forradalmat erkölcsileg örökre lehetlenitette. 
És példája ? Nem volt annyi tulajdona, hová fejét lehaj-
taná ; 's ő azért mások javai után nem ásítozott. Reddite 
caesari, quae sunt caesaris ; ez volt jelszava. Inkább ő kö-
rüljárt , mindenütt jót cselekedvén . . . Másik jó tette az 
emiitett grófnő ő nagyságának, hogy szentegyházunkat 
misemondó-ruha-, albák-, rochetumok-, gazdag csipkékkel, 
ékesített óltárteritőkkel megajándékozta; ezekben egy-
szersmind saját kezeivel kinyomni igyekezvén azon szent 
szeretetet, mellyel keble Istene iránt lángol. 'S még ekkép 
Isten' kőből épült egyházát ékesitni siet; nem felejtkezik 
meg a' Szent-lélek' élőtemplomairól sem. Házában orvos-
szereket tart a' szűkölködő betegek' enyhítésére. Hiában, 
csak az igaz hit munkás a' szeretetben. A' szeretet' Istené-
től áldás azért e' nemes keblű jótevőkre ! P. K. 

B e l g i u m . 
A' belga kormány u j törvényjavaslatot terjesztett a' 

kamra elébe a' középoktatás' ügyében. E' szerint a' kor-
mány 10 intézetet állítana, királyi Athenaeum név alatt, 
és pedig Hennegauban kettőt, 's a' többi 8 tartomány 
mindegyikében egyet. Az épületeket és az évi költségek 
egy harmadát, az illető székvárosok tartoznak megadni ; a" 
kormány pedig mindegyik intézet' számára évenkint 30,000 
frankot nyujtand. A' tanitás két folyamból álland, az egyik 
azon tanulók' számára, kik az egyetembe akarnak lépni, 
's hat évig tartand ; a' másik kereskedők, iparosak, gépé-
szek, katonák' számára, 's 4—5 évi folyamból álland. Az 
átalános folyam (section des humanités) tantárgyai lesz-
nek : a' szónoklat, költészet, franczia, lat in, görög ('s azon 
kerületekben, hol flamingul és németül beszélnek) flaming 
és német nyelv, számtan, mér- és háromszögtan, a' termé-
szettan' elemei, régi és u j történet, átalános és különösen 
honi földirat, a' rajz és zene' elemei 's testgyakorlat. 

A' másik tanfolyamban hozzájárulnak még a' fönebbi 
tárgyakhoz : taglalati és leiró mértan, gömbi háromszögtan 
's ezek' alkalmazása a' művészetek-, ipar- és kereskede-
lemre ; gép-, vegytan, csillagászat, könyvvitel, a' kereske-
delmi törvény és politikai gazdászat' elemei. 

Ezenkívül akar a" kormány középtanodákat is, mellyek-
hez az elemi 's ipar-, vagy kereskedelmi tanodák is tartozná-
nak. Ezek' számát 50-re akarja emelni. Ezekhez is az illető 
községek adnák az épületet, a' kormány pedig évenkint 
3000 franknyi segélyt nyújtana. E'tanodák'tantárgyai len-
nének : franczia, flaming vagy német nyelv, számtan, a' 
betűvetés- és mértan" elemei, mezei földmérés, könyvvitel, 
kereskedelmi törvény'első isméi, földirat, történet, zene' 
elemei és testgyakorlat. 

A' községek is állithatnak tanodákat, de csak a' kor-
mánytanodák' szervezete és elvei szerint. 

Négy évvel a' jelen törvény' kihirdetése után senki 
sem fog felvétetni athenaeumi vagy collegiumi tanárul , ha 
nem mutat elő oklevelet, hogy mint a' felsőbb fokozatú kö-
zépnevelés' tanára bekebleztetett. A' középtanodák' mes-
terei szinte kötelesek előmutatni illy oklevelet az alsóbb 
fokozatú nevelést illetőleg, azaz, hogy ő az álladalomtól 
rendelt tanfolyamokon keresztül ment. Végre minden ta-

nulmányi felügyelő köteles kimutatni elemi tanitói okleve-
lét, vagy hogy az egyetem' növendéke volt. 

A' tisztán községi tanodák nem függeszthetik fel a' 
tanárokat három hónapnál tovább a' kormány' beleegye-
zése nélkül. Mindazon collegiumok- és tanodákban, mellyek 
a' kormánytól segélyt kapnak, el kell fogadni a' kormány' 
programmját, 's a ' tankönyveket, szabályokat 'stb. hely-
benhagyás végett felterjeszteni. 

Végre normális tanoda fog felállíttatni a' tanárok' ké-
pezésére. A' vallási tanítást illetőleg csak ezeket mondja 
az 1-ső czim 8-dik czikke : ,,A' különféle hitfelekezetek' 
papjai meg fognak hivatni, hogy a'jelen törvény' ellenőrkö-
désének alávetett intézetekben vallásos oktatatást adjanak, 
vagy arra figyeljenek." 

Már mi az igy levázolt u j rendszert illeti : fájdalom! 
sokan beszélnek a' szabadságról, mint p. o. Belgiumban; 
de kevesen értik, mi a' szabadság, 's még kevesebben gon-
dolnak azzal, mi lesz belőle. 

Az alat t , még Francziaországban az u j törvény a" 
még nem létezett szabad tanításnak utat nyit, 's a' közok-
tatást vallásosabb és erényesebb szempontból igyekszik 
javítani, mint az egyetemiek, ecclectikusok, voltairfélék, és 
forradalmiak óhajtanák : ime mi történik a' szomszéd or-
szágban, melly olly gyakran és méltán ez ügyben mester 
's példány gyanánt hozatott fel előttünk! 

A' ministerium, melly csak a' többféle színezetű con-
servative^ közremunkálásának köszöni a' forradalom ál-
tal fenyegetett status' boldogságára megkívántató erőket, 
a' középoktatás iránt törvényjavaslatot terjeszt elő, melybe 
az elemi oktatásnak egy igen nevezetes részét felveszi, 
mellynek iránya Belgiumban nem csupán közoktatási 
rendszert hozni létre (a' mivel egyébiránt sem a' polgá-
rok, sem az álladalom nem sokat gondolnak,) hanem azon-
kívül még a' hivatalos intézeteket szabadalmakkal, sőt ha 
lehet tökéletes egyedárusággal is ruházni fel. Ugyanakkor 
tökéletes logicai és radicalis következetességgel, de egy-
szersmind a' katholikusok' igazságos és alapos panaszai-
nak közepette, némelly egyeseknek oktalan eszméje is al-
kalmazásba véte t ik , hogy t. i. a z i s k o l á k b a n a z 
e g y h á z a z á l l a d a l o m t ó l k ü l ö n v á l a s z t a s -
s é k. — 

A z e l e m i o k t a t á s feletti olly híres és fontos 
belga törvény , melly egész Europa' bámulását felkölté, 
e g y e z k e d é s i törvény volt ; megszüntetett minden 
egyedáruságot, 's biztosított minden jogokat, különösen 
pedig pártfogolta a' szellemi tekintély' jogait. Ezen tör-
vény Belgiumban minden becsületes pártnak közös mun-
kája vala, kik a' nép' érdekének őszinte felfogásában egye-
sülve, a' nemzeti alkotmány' szeretete és tiszteletben tartá-
sa által vezéreltettek. 

Rogier' urnák szóban forgó törvényjavaslata egészen 
ellenkezője az elemi oktatásról szóló törvénynek. E' tör-
vény az adózókra iszonyú terheket ró iskolák és col-
legiumok' drága költségen leendő felállítására, hol az ifjak 
minden vallási neveléstől elkülönzött v i l á g i oktatást 
nyerendenek. E' törvény mintegy 50 felsőbb elemi isko-
lákból kizárja az e g y h á z i f e l ü g y e l é s i , mellyet a' 
törvény szentesitett. E' törvény az eddig olly hatalmas, 03 
szabad községeket megfosztja leghasznosabb és nemesebb 
szabadságoktól, hogy t. i. tanodákat alapithassanak, 's azok-
ra felügyelhessenek. Az uj tanodák az álladalom' kizáróla-
gos felügyelete alá helyeztetnek, azaz : az egyháznak 
folytonos, tevékeny 's hasznos közbenjárásától megfosztat-
nak. Ez tehát e l v á l á s i törvény. Legalább a' katholi-
kus belgák tisztában vannak ez iránt. Mindnyájan érzik 
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az őket fenyegető csapást. Dea' végső perczig ellent fognak 
állani megtörhetlen erélylyel. 

A' „Journal de Bruxelles" czimii lap után még a' kö-
vetkező jeles czikket adjuk, melly Rogier ur törvényjavas-
lata ellen érdekes észrevételeket foglal magában : ,Több 
mint 24 tagja a' kamarának tegnap osztályokba gyiilt, a' 
középoktatás iránti törvényjavaslat felett tanácskozni. 
Két vagy három osztály teljes számban volt együtt. E' 
ritka szorgalmat a' kérdésnek fontossága fejti meg, 's azon 
erőlködések, mellyeket a' ministerium felhasznál, hogy 
rendszerének előlegesen is kedvező szavazatokat nyerjen. 
Az osztályokban, hol helyök nincsen, közel barátjaik által 
képviseltetnek, kik mindent elkövetnek az 1846-ki sza-
badelmü gyülekezet' határozatainak felélesztésére. Az 
osztályok' második ülése igen élénk volt. Mind két részről 
valódi szónoklatok tartattak, 's minden arra mutat , hogy 
a' nyilvános vitatkozás nagyon érdekes lesz. A' nagyobb 
szám által elnyomatva , az egyedáruság' ellenei csak a' 
vitatkozások' nyilvánosságában helyezik minden reményö-
ket. Elveik' ereje, a'tények' meztelensége, 'saz európai ese-
mények' fontossága megszerzendik részökre a' nemzet' vé-
leményét a' párt' szük előítéletei ellenében!' 

,Három osztály még nem fogott a' javaslat' tárgyalá-
sához ; más három némelly czikkeket már megszavazott. 
Még eddig a' ministeri javaslat többséget nyert. Egyetlen 
egy módosítás sem tétetett benne. A' javaslat ellen fontos 
ellenvetések tétettek. Legbecsesebb községi jogaink' elnyo-
mását látják abban, melly jogok t. i. a' községi tanácso-
kat felhatalmazzák iskolák' alapítására, és igazgatására. A" 
ministeri elvek szerint e' nagy városok, mellyek rendsze-
rint a' felvilágosultabbak, nem birnak e' régi joggal ; az ő 
collegiumjaik a' status által igazgattatnak, egy központo-
sító hatalom által, melly bizonnyára nem annyira alkalmas, 
mint a' községi hatalom, a' helybeli hasznos intézetekrei 
felügyelésre, 's azoknak felvirágoztatására. Tis városban, 
hol hivatalos intézetek lesznek, nem lehetend másokat ál-
lítani. Épen nem csudálkozunk, hogy nagyobb városaink' 
több képviselői az alkotmányos szabadság' e' megszorítása 
ellen óvást tesznek. Még az is felhozatik a' ministeri ja -
vallat ellen, és pedig méltán , hogy e' javallat hadizenet a' 
vallásos tanításnak, igaztalan bizalmatlanság a' papság' 
irányában, 's megmagyarázhatlan ellenmondás olly körül-
mények között, inellyekben élünk. Bár mint állítsák is a' 
régi szabadelmüek, hogy a' vallási oktatás nem épen szük-
séges a' közép tanodákban , hogy a' család atyák arról 
gondoskodni fognak, 's hogy az ifjaknak szabadságára kell 
hagyni a' keresztény tanitás' hallgatását, a' becsületes lel-
kismeretesség nem vallhatja magáénak ezen különcz állítá-
sokat, 's azt hiszi : hogy ha a' testgyakorlás' tanítása kö-
telesség gyanánt kimondatik, szintúgy a' vallási oktatást is 
kötelezővé kell tenni. Ha az első a' test' épségét mozdítja 
elő, az utóbbi bizonyosan a' léleknek üdvét eszközli. A' 
materialismus, a' mostani társadalom' megölője, elárulja 
magát az által : hogy az ifjú növendéjcek a' testgyakorlás-
ra szoríttatnak, azonban a' kereszténység' tanainak hallga-
tásától felmentetnek ! Minden csak a' testért történik, és 
semmi a' szív' kimivelésére ! Még az is megjegyzendő, hogy 
az elemi iskolák a' közép tanodák közé soroztatván, a' mi-
nisteriumnak egyedüli czélja lehetett mintegy ötven inté-
zetet az egyházi felügyelet alól elvonni; 's e' czélját be is 
vallotta. Nem őszinte-e e' magaviselet,?' 

,Azt is mondották némellyek : hogy a' ministerium' 
retrográd követelései az oktatás' ügyében csak a' schweizi, 
romai és párisi veres párt' elveivel egyeznek. Máshol a' 
szabadság felé haladnak, 's igen jól érzik annak szüksé-

gét , hogy a' papság- és családoknak meg kell engedni a' 
vallásos nevelést a' túlzó szabadelmüség' kicsapongásai 
ellen. Nálunk február' 24-két és rettenetes következmé-
nyeit nem fogták fel a' szabadelmü conservativek, kik azon 
szerencsétlen uton maradnak, melly egyedül fejetlenségre, 
és kárhozatra vezet.' 

I r o d a l o m . 
Megjelent 's könyvkereskedési uton megszerezhető : 

,Tanrendszerterv a' gymnasiumokat és reáliskolákat illető-
leg közzétéve az ausztriai cultus- és oktatásministerium 
által, tömött kivonatban fogalmazva (Szabóky Adolftól). 
Budán 1850' (Ara?) A' füzetkének, melly akár az elveket, 
akár a' gyakorlati utasításokat tekintve, mind azt , a' mi 
lényeges, magában foglalja, kiállítása csinos, és korszerű-
ségénél fogva ajánlható ; mondjuk korszerűségénél fogva, 
mert habár bizonyosan tudjuk , hogy különösen Magyaror-
szágra nézve a' fm. herczcg-primás, részint a' kath. taní-
tást és nevelést biztosítandó, részint pedig annak egyhá-
ziasb és keresztényiebb kiegészítését eszküzlendő, még csak 
legközelebb fogja benyújtani javaslatát és illetőleg postu-
latumait : mégis nem tagadhatjuk, hogy a' szóban lévő 
terv azon alap, mellyre a' középtanodai rendszer a' nyil-
v á n o s tanintézetekben jövőben hazánkban is fog fektet-
tetni. 

Von der Charismen im Allgemeinen, und von dem 
Sprachen-Charisma im Besonderen ; oder historisch-exe-
getische Abhandlung über 1 Kor. 12—14. Eine gekrönte 
Preisschrift von Dr. Job. Bapt. Ant. Englinann, Profes-
sor der Theologie am Lyceum zu Amberg. Regensburg, 
1819. Verlag von G. Joseph Manz. X. 391 1. Ára 2 f. 42 
kr. p. p. 

E' munkát, mint egy derék terményét a : kath. exege-
tika literaturának mind azoknak figyelmébe ajánljuk, kiket 
a' sz.-irás' értelmezése és a' kath. anyaszentegyház' isteni 
kegyeltetése érdekel. Szerző a' szent könyv' egyik legnehe-
zebb szakaszát fejtegeti , tudnillik Pál 1-ső levelének, 
mellyet a' korinthiakhoz irt, 12—14 fejezeteit, hol a' nem-
zetek apostola azon természetfölötti kegyekről xaQÍúuma 
értekezik, mellyek a' kereszténység' kezdetén, az egyház-
ban, 's különösen a'.korinthi községben az igaz hit' épülé-
sére olly bőven adattak, 's a' kath. egyházban egészen so-
ha meg nem szűntek. Lételét a' munka egy theologiai pá-
lyakérdésnek köszöni, mellyet a' müncheni hittani kar 
1844/ï5 iskolai évre kitűzött. Szerzőnek dolgozata nyerte 
el a' pályadijt. A' feladathoz képest fejezetekre és §§-okra 
osztott két fő részből áll : az elsőben a' charismákat átalá-
ban, tehát ezeknek helyes fogalmát, eredetét, különfélesé-
gét, számát, felosztását, czélját, értékét, használatát és 
folytonosságát tárgyalja ; a'másodikban különösen a' nyel-
vek' charismájáról értekezik, kifejtvén ennek természetét, 
fő és másodrendű czéljait, mind az apostoli, mind későbbi 
korszakokban történt és hitelesen tanúsított jeleneteit, 
többféle fokozatait 's tb. , kitérve egyszersmind az ellenvé-
lemények' elsorolása- 's megczáfolásába. Az előadás vilá-
gos és könnyű ; alapos tudományosság és katholikus szel-
lem szép öszhangzásban élénkítik egymást. A' kiállítás 
csinos. 
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V e g y e s e k . 
A ' p á p a ő s z e n t s é g é n e k R o m á b a v i s s z a -

j ö v c t e l e á p r i l i s 7 - é r e v a n h a t á r o z v a , m i 
i s a' s z e n t - s z é k n é l h i t e l v é n y e z e t t m i n -
d e n k ü l f ö l d i d i p l o m a t á k n a k h i v a t a l o s a n 
t u d t o k r a a d a t o t t . () szentsége'fogadására fényes elő-
készületek történnek. Ennél örvendetesebb hirrol Nagy-
hétre t. olvasóinkat meg nem lephettük volna. 

A' franczia nemzeti gyűlésben az oktatásügyi törvény-
javaslat ' harmadszori tárgyalása is befejeztetett. Az egész 
mart. 15-én 399 szóval 237-nek ellenében végkép elfogad-
tatott. 

Néhány év előtt a' britt muzeum számos kopt kézirat-
tal gazdagodott meg, mellyeket a 'nitri i pusztákon elszórva 
létező, ősrégi kolostorokból szerzett. Nagyobb része e 'kéz-
iratoknak a' keresztény irodaimat illeti. Az ,Alig. Zeitung' 
következő érdekes tudósítást közül e' tárgyról : ,AZ összes 
szent-irásnak syriai szövegét illetőleg, igen számos kézira-
tot foglal magában e' gyűjtemény, legtöbbnyire ősrégi kor-
ból. Az oxfordi akadémia, Cureton westminsteri kanonok-
nak kidolgozása' nyomán, kevés idő múlva nyilvánossá 
teendi az ó-testamentumot. Mi az uj-testamentumot illeti, 
Tregellestől valami nagyszerűt várhatni , 's maga Cureton 
is az evangeliumi kéziratok' legnevezetesb fejezeteinek 
lemásolását bevégzé, és tudós commentárral ellátva közre-
bocsátandja. Ezen evangeliumi kéziratok közt , mellyek 
egytől egyig a' negyedik századból valók , foglaltatik némi 
kézirat Máté' evangéliumából is, melly az eddigismert szöveg-
től lényegesen (?) különbözik, 's melly tekintve sz. Lukács-
csali különös viszonyát, valószínűen gyanittatja ezen syriai 
kéziratnak Máté' héber eredetijébőli származalát .(?) A' ki 
t u d j a , hogy Máténak héber eredetije már a' legelső idő-
szakban elveszett, hogy a' fenlévő fordításokat az exegeták' 
legtöbbje a' második század óta tévmentek gyanánt elfo-
gadták , a ' k i t u d j a , hogy sokan, főleg az ujabb korban, 
ezeket kétségbe vonták, vagy egyszerűen félrevetették, és 
a ' k i t ud j a , hogy minden, evangéliumainkra alkalmazott 
elmélet a' kézirattal a' legszorosban összefügg, 's végre a' 
ki t ud j a , hogy többi közt Miklós p á p a , a' görög'biroda-
lom' elenyészte után , ötszáz scudinyi jutalmat tön ki an-
nak , ki ezen evangéliumot föltalálja : az sejtheti azon 
rendkívüli figyelmet, mellyet ezen megtalált kézirat világ-
szerte gerjesztend. Mi is figyelemmel kisérendjük e' tüne-
ményt , valljon nem kószabeszéd-e Tischendorf urnák fen-
hangu ismertetése. Egyéb szent-irási kéziratok köz t , igy 
folytatja a' közlemény, még kettő érdemel különös figyel-
met : ezeknek egyike Lukácsnak görög szövege a' hatodik 
századból, a' másika egy évszázaddal korábbi töredékek 
valamelly evangelistariumból. 

Ugyanazon ,Allg. Zeitung' szerint Londonban legkö-
zelebb ezen nitrii kéziratgyüjteményből, sajtó alól kike-
rültek a' tudós Curetonnak felügyelete alat t , Ignácznak 
első századbéli levelei, és Athanasiusnak ünnepi beszédjei. 
Hova előbb nyilvánosság elébe jutnak a' gnosticus Bar-
desanesnek, melitoi Sardesnek, Irenaeusnak, Hyppolytus-
n a k , bostrai Titusnak némelly elveszetteknek gondolt ira-
ta i , valamint Kelemen ,Recognitiones' czimü munkájának 
syriai kézirata. Főleg ez utóbbi költi fel tudvágyunkat 
egyelőre, tudván, hogy e' könyvnek görög eredetije régóta 
elveszett, latin fordítása pedig, Rufinusnak saját vallomása 
szerint, nem mindenben hü és tökéletes. Ezen syriai szö-

veg annál is fontosb, minthogy ennek évszáma Rufin korát 
jóval megelőzi, 's igy kétségkívül Kelemennek korából 
származott. ,A' syriai és latin fordítások közt , igy szól 
Tischendorf, méltó helyet foglalandnak azon töredékek, 
mellyeket a' görög eredetiből magam nem rég fölfödöztem.' 
Ezen kopt kolostori t i tkokból, ha az egyetemes irodalom 
egyebet nem i s , annyit bizonynyal hasznára forditandhat, 
miszerint (minthogy e' kéziratok a' negyedik, ötödik vagy 
hatodik századból valók, pl. Epiphanius' Haereseseinek 
fordítása 561 évből,) némi világosságot meríthet , valljon 
miként használtattak e' korban Syriában a' görög irásjel-
vények (characteres). 

Lapunk' utolsó számának politikai szemléje dicséret-
tel emlékezik Girard atyáról , kinek mart. 5 - én történt ki-
múlását közli , 's ,a' házi és iskolai oktatásról anyai nyel-
ven' szóló munkáját mint ollyat tünteti fö l , melly sokáig 
szolgáland a' népnevelés' irányául. — Kötelességünknek 
ismerjük t. olvasóinkkal tudatni , miszerint ezen szerzetes 
a' kolostor' falai között szerzett tudományát az egyház el-
len használta; a' freiburgi kantonban jelenleg uralkodó 
pá r t , melly az egyházat üldözi, a' nemes hitvalló püspö-
köt száműzte, a' kolostorokat, egyikét a'másika után eltörli, 
a' papneveldét becsukat ja , a' lelkipásztorokat tömlöczöz-
t e t i , a' jezuiták ellen dühöng, a' keresztény nevelést le-
t i l t j a , ezen párt mondjuk, neki köszöni kiképeztetését, 's 
egyedül és nagy pompával és számmal gyűlt össze kopor-
sója körül annak, kit, mint mondák, egy püspök üldözött. 
A' radical sajtó használta az alkalmat, az ő földicsőitése 
közben, mérgét a' püspök , a' papság és különösen a' je-
zuiták ellen kiokádni. A' 80 éves öreg az utolsó két esz-
tendőben mind a' mellett is antagonistája volt a' vallás-
talan kormánynak, 's a' pá r t , mellynek soraiban a' jobb 
egyházi érzés és irány ellen küzdött , nem mulasztotta el, 
elterjeszteni, hogy a' szerzetes bölcs ezen aggkorában ér-
telmi tehetségeiben megfogyatkozott. 

Miglen a' piemonti országgyűlésen Brofl'erio a' püs-
pöki kart és papságot gyalázza, azalatt a 'kormány törvény-
javaslatot terjeszt elő, melly nem nyerendi meg a' katholi-
kusok' rokonszenvét, mivel az egyházi törvényhatóság és 
menedéki jog' eltörlését 's az ünnepnapok' szabályozását 
tárgyazza. Siccardi minister azzal támogatja a' törvényja-
vaslatot , hogy az európai nemzetek' többsége hasonló 
rendszabályokat igtatott törvénykönyvébe. De valljon job-
ban érezte-e magát az egyház megfosztatva jogainak egy 
részétől, 's valljon eszéiyes-e az álladalommali viszonyát 
annyira módosítani egy olly országban, mellynek erkölcsei 
és szokásai még katholikusok ? — Milly joggal készíthet 
a' polgári hatalom, concordatuni nélkül, u j ünnepnapi jegy-
zéket ? A' törvényjavaslat elfogadtatott. 

Kegyes adományok ' j egyzéke . 

A' Haynau- alapra : Látyák János alesperes és bog-
dányi plébános 1 ; a' bogdányi község 2 frtot 24 krt[; 
Beiczy István monostori plébános 2 fr tot ; Simko István 
tótfalusi plébános 36 k r t ; Thurzó József pilis-sz.-kereszti 
plébános 1 frtot ; Pilis-sz.-kereszti község I frtot 24 krt 
p . p. 

A' dunavizár által károsultaknak egy áldozár 2 frtot 
53 krt ; egy másik áldozár 2 frtot 7 krt. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál . 
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T A R T A L O M : A' naptárakról. — Széttekintés az oktatást illető törvényjavaslat felett a' franczia törvényhozó gyűlé-
sen tartott vitatkozásokon. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A' n a p t á r a k r ó l . 

A' véletlen néhány mult évi magyar naptárt ju t -
tatván kezemhez, késztető alkalmat leltem a' könyv-
kiadó-társulat által meginditott , de tavai sajnosait el-
maradt*) naptárról újra is megemlékezni. Az érdek-
lett naptárak' átlapozása elégséges volt arra, hogy egy 
solid, nép' számára kiadandó kalendarium' szükségé-
ről még inkább meggyőződjem. Mellőzve a' többit, 
csak a' Landerer-Heckenastnál most először kijött : 
,Pesti u j magyar képes kalendáriom', 's Bucsánszky' 
TI. évi l'olyamu : ,Ker. képes naptárát ' akarom föl-
említeni. 

Az első egy ,ridendo dicere verum' elve után 
készült humoristicus kisded naptár ; és hogy e' czélját 
elérje, az eszközöket, legyenek azok feketék vagy fe-
hérek, nem igen válogatja. Igy a' 2 5 . 1. az ördög a' 
zsidót uzsora' fejében papokkal kinálja. A' 4 3 . 1. a' 
,hétsváb' ismeretes lepidus históriáját rajzolván, be-
széd közben egy vén asszonyból boszorkányt tesz, kit, 
úgymond, ,a' biró maga is boszorkánynak tar to t t , és 
a' pap is csak ugy hányta magára a' keresztet, midőn 
vele az utczán találkozott. ' Ez t ma irni egy papról, 
már magában czáfolat az értelmesek előtt, és az egész 
szót se érdemelne, ha illyenek a' nép' kezébe jővén, 
ez által a' pap hivei előtt le nem alacsonyittatnék, úgy-
mint, a' kinek együgyü lelkét még most is olly vastag 
előítélet, mint a' babona , fogva ta r t j a , holott annak 
bilincseiből már ő is kibontakozik. Jövőben tartsa a' 
naptár-író szabályul, hogy a' mi tisztelet' t á rg y a , azt 
gúnyolni az erkölcsi rend' sérelme, 's az erre rákövet-
kező bosszúja nélkül soha sem szabad. Mindenki csak 
a' maga rovására nevessen vagy nevettessen ; vagy 
legalább másnak sértése nélkül. Egyébiránt meg kell 
vallani, hogy gyakorlott és ügyes tollal van í rva , va-

*) Nem maradt el, csak későn 's kevesebb példányokban 
jelent meg. Az elkésés' oka nem talány. Szerk 
/. Félév. 

lamint a' torzképek, és a' hang is, a' magyar nép' ke-
délyéhez szólni, jól eltalálva. A ' második Bucsánszky 
,ker- képes naptára' épületes és tanulságos olvasmány 
volna, ha a' többi jó szellemű tárgyak közé egy ba-
dar, egyház-ellenes czikk nem vegyült volna ; tartalma 
pedig e' férczeletnek ,a' keresztes hadak' . Az egész 
csak egy lapból áll ugyan, de olly kiáltó epés színek-
kel van i rva , hogy az olvasó azon gondolatra kényte-
len jutni , miszerint a'czikkiró föltett szándéka volt, a' 
keresztes hadakat a' néppel megutáltatni és meggyü-
löltetni. A' többi közt említi, hogy a' nemesek ,köny-
hölgyeikkel' (quid hoc?) együtt a' szent földre taka-
rodtak. . . . Ezeknek vezérül veté föl magát a' sánta 
Péter, egy rongyos csuklyában, és a' zsineggel a 'nya-
kában. Nemde élénk leírás , az ember' lelke szinte 
épül bele. Es alább : ,Szent buzgalomtól lelkesittet-
vén ' (milly hamis a' gonosz !) ,zsákmányolni 's gyil-
kolni kezdett'. Továbbá a' ker. hadakat ,gyilkoló tá-
bornak', vitézeit ,ker. szörnyeknek', a' szellemet pe-
dig, melly azokat szülé .vallásos kórság"-nak nevezi. 
És ez aztán ker .kath.nép 'számára irt naptárba való!? 
Hisz' ha ez mind ugy is volna, a' mint azt a' czikk-
iró holmi történelmi posványokon talán szánalomra 
méltó meggyőződésévé tette, nem kivánta-e volna már 
maga a' kérdéses kalendarium' czélja, hogy az illye-
nek vagy épen ne említtessenek, vagy legalább higgad-
tabban , és ne olly bélyeges szenvedélyességgel tár-
gyaltassanak. A' buzgó kiadó legjobban fogott jövőre 
tenni, ha, mielőtt naptárát sajtó alá bocsátaná, az abba 
szánt dolgozatokat előbb egy férfi ál tal , kinek szive 
és esze helyén v a n , megvisgáltatná, és a' tárgyakat 
öszhangzásba hozatná ; mert csaknem bizonyos vagyok 
benne, hogy a' szóban forgó botrányos czikk is csak 
ugy censurátlanul csúszott be, és mestere is más volt 
neki, mintsem a' többieknek, mellyek meglehetős szel-
lemmel i rvák; ha kiveszszük, hogy a' böjti napoknak 
igen hanyag katholicus volt a' megjelelője, mert néhány 
egyszeres kereszttel annyira elvégezhetőnek vélte a ' 
dolgot, hogy még a' hamvazó szerdát , nagypénteket 
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és karácsony böjtét is jegyezetlenül hagyá. Képei ér-
deket adnak neki a' nép előtt. És ezek igy lévén, ön-
kényt következik, hogy fájdalmasan vettük a : könyv-
kiadó-társulat által megindított ker. naptár' tavali ki-
maradtát. Mert a' munka' megszakadása, annak fél 
megszűnése, és hogy megakadásából szerencsésen neki 
induljon fejlődésének, kétszeresen megfeszített erő kí-
vántatik hozzá. Tudjuk egyébiránt a' körülmények' 
súlyos voltát kellő tekintetbe venni, azt az egyet igé-
nyelvén, hogy a' magzat annál izmosabb és életreva-
lóbb legyen, minél a' fogantatás' méhében hosszabb 
ideig nyugodott. A' tavai e' lapokon tett észrevétele-
inket megujitjuk, azt jegyezvén még ide, hogy a'ker. 
naptár' komoly szavai közé a' magyar kedély' néhány 
derültebb hangjai is vegyüljenek. Illyeneknek tartom 
én a' többek közt a) amaz enyelegve oktató verseket, 
millyenek voltak például Czuczornak a' Mezei Nap-
tárban közlött derék ,Paprikás versei', 's millyeneket 
— értődvén hogy kissé szerényebb öltözetben — egy 
ép keblű költő, mint például Szabó Imre, kia'magyar 
népnek ollyannyira ismeri kedélyét , rövid idő alatt 
akármennyit is készitend : különben tartani lehet tőle, 
hogy kalendáriumok, mint az előbb megrótt, gúnyos 
és nevettető modoruknál fogva a' nép' ügyeimét és 
kedvét egészen magok' részére lekötik, és a' mind vé-
gig komoly hangulatu ker. naptárt a' mestergerenda' 
könyvtárából teljesen kiszorítják. Illyeneknek tartom 
b) a' népnek mindennapi életéből merített 's azt tár-
gyaló költeményeket, millyenek péld. Frecska A. : ,Éji 
őre' és Köves János ,Pásztori ének' czimü versezetei 
(1. Kath. Néplap J849 . 1. 15. és 19. sz.), mellyekben 
olly ritka egyszerűséggel, de egyszersmind szivemelő 
szépséggel is olvassuk a' legközönségesb életjelene-
teket leírva. hogy szinte épiil rajta az ember' lelke, 
mint tudja a' vallásos poesis az élet' rideg prosáját is 
megszentelni! Illv és hasonló költemények bizonyára 
csak diszére és érdeke' emelésére válnának a' ker. 
naptárnak is. Mindenekelőtt pedig legyen annak nyel-
ve n é p s z e r ű , mert ama' feszes iralmi stylussal 
szerkesztett müvekre a' közember annyira rá nem tud 
szokni, hogy még inkább elidegenedik tőlök, holott a' 
jót és szépet ő is szereti olvasni, ha tudnillik, értel-
méhez könnyen és minden megakadás nélkül eljuthat. 
Illy természetes módon ejtett szó megragadja szivét, 
ellenben a' mesterséges illetetlenül elhangzik mellette. 
Többire a' ker. naptár illető szerkesztőinek figyelmé-
be ajánlom az e' lapok'idei 6-dik számában") közlött 
remek észrevételeket , mellyeket magam is minden 
részleteikben aláirok. K. 

*) A' naptárirásról. 

Széttekintés az oktatást illető 
törvényjavaslat felett a' franczia törvényhozó 

g y ű l é s e n tartott vitatkozásokon. 

1844-ben aprif 26-kán tartott ülés' alkalmá-
val, a' pairek' kamrájában mondott jeles beszédében 
Montalembert ur következőleg nyilatkozott : ,Guizot 
úrral várva várom az egyháznak az állammali kien-
gesztelődése' pillanatát. Forrón óhajtom azt , 's ve-
lem együtt az egész világ. De, hogy az tartós és őszinte 
legyen, szükséges, hogy az igazságon alapuljon.' Ugyan-
azon beszédében Montalembert hozzátevé : ,Tizennyolcz 
százados történet által két dolog egyaránt bizonyult 
be : az első, hogy az egyház hatályos, hitszerü 's 
őszinte segélyét soha sem tagadta meg bármilly ere-
detű vagy származású hatalomnak, ha ez azt igénybe 
vette, vagy legalább tűrte. A' második az , hogy az 
egyház soha semminemű és származású hatalomnak 
sem áldozta fel tanítása 's tekintélye' azon fölséges 
függetlenségét, melly közönséges jellemét 's örök ter-
mékenységét képezi. Ti akarjátok az ő segélyét, de 
nem akarjátok függetlenségét, már pedig az egyik a' 
másik nélkül lehetetlen!' Ezek valának 1844-ben az 
egyezkedés' ama' pontjai, mellyeket a' katholikusok" 
nevében ékesszóló bizottmányosuk akkor felhozott. 
1844 óta uj forradalom egyetlen csapással sodorta el 
mind a' juliusi dynastiát mind az 1830-diki alkot-
mányt; 's a' társadalomra nézve uj szükségeket, uj 's 
nagyobb veszélyeket tüntetett elő. A' charta' 69-dik 
czikkének, fájdalom! kétértelmű szavait az 1 8 4 8 -
diki köztársasági alkotmány' 9-dik czikke váltotta föl, 
mellyet az 1848-dik September' 18-diki ülésben Mon-
talembert ur szintannyi ékesszólással, mint erélylyel 
ostromlott. Doub' tisztelt képviselője e' következő mó-
dosítást indítványozta : ,A' polgároknak joguk van 
társaságba összeállni, békeségesen 's fegyver nélkül 
összegyűlni, kérelmezni, tanítani, véleményöket a' 
sajtó' utján 's máskép is nyilvánítani.' Ismert dolog, 
hogy ezen módosítás visszavonatott, 's hogy az alkot-
mányzó gyűlés, minekutána a' 8-dik számú czikk alatt 
az előbb felhozott sorokat az egyetlen-egy ,tanítani' 
szó' kihagyásával megszavazta, az alkotmány' 9-dik 
czikkét kitűnő többséggel imigv szerkesztette : ,A' ta-
nitás szabad. A' tanitás' szabadsága gyakoroltatik az 
erkölcsiség- 's a' képességnek a' törvények által meg-
határozott föltételei szerint, 's az állam' fölvigyázata 
alatt. Ezen föl vigyázat minden kivétel nélkül minden 
nevelő 's tanitó intézetre kiterjed.' Ezen 9-dik tör-
vényezikk' befolyása alatt készült el azon törvényja-
vaslat , mellyet tisztelt Falloux ur előterjesztett. Már 
milly szabályt követtek e' tanitási szabadság' régi vé-
delmezői mind az előkészítő bizottságban, mind a' tör-
vényhozó gyűlésben ? Hívek maradtak-e az 1844-diki 
programmhoz ? Őrködtek-e azon egyház' oktatási fönsé-
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ges függetlensége fölött, melly semminemű hatalom-
nak sem tagadta meg segélyét, legkevesbbé a' tár-
sadalomnak ; de egyszersmind soha senkinek sem ál-
dozta föl függetlenségét 's tekintélyét? 

Az oktatási törvényjavaslatnak a' régi ellenzék' 
soraiból legfőbb ellensége C r e m i e u x ur volt a' tör-
vényhozó teremben; a' sajtó' utján pedig Girardin 
Emil ur. Figyelemreméltó dolog, hogy az oktatás' kor-
látlan szabadságának ezen két bajnoka, kik olly érde-
mesek arra , hogy közös lobogó alatt küzdjenek, meg-
tapsoltattak a' forradalmi voltairisták ál tal , kik pedig 
csak nem rég azt védték Dantonnal : ,hogy a' gyer-
mek a' köztársaságé, mielőtt a' családé volna !' Cre-
mieux ur kinyilatkoztatja, hogy az oktatás' szabad-
ságának elve , ő előtte szent elv. Nem volt szüksé-
ges , hogy az alkotmány ezen elvet kihirdesse ; ez mái-
régtől fogva be volt vésve Cremieux- 's hegypárti 
barátainak szivébe. Szónok esetleges tényekre alkal-
mazván olly kifejezéseket,mellyek csak a b s o l u t el-
vekre alkalmazhatók, mint : ,Szükséges, hogy az egy-
ház vagy királyné legyen, vagy semmi', következteti : 
,hogy miután a' szent-szék, melly annyi századok óta 
sohasem szűnt meg a' császárokkal alkudozni, 's a' 
fejedelmekkel egyezkedéseket kötni, miként J 802-ben 
rendkívüli körülmények' következtében kénytelen volt 
illyest kötni Bonaparte consullal, az egyház e' szerint 
századok óta mondott volna le szellemi királyságáról.' 
Senki sem ütközött meg, illy szavakat hallván Cre-
mieux ur' szájából, ki bizonyára nem azt akarja, hogy 
az egyház királyné legyen, hanem hogy semmi. De 
nem sajnálandó-e, hogy Cremieux ur (ki mint tudva 
van , nem katholikus) a' törvényjavaslat' megtámadá-
sára egy katholikus iró' következő szavait idézte : 
,Senki se ámítsa magát , a' javaslat a' clerustól 's a' 
püspököktől kívánja , hogy mondjon le jogai- 's el-
sőbbségeiről az állam' javára. Itt a' lelkismeret' 
szempontjából a' katholikusokra nézve igen fontos el-
lenvetés forog lön , melly az egyetemi oktatásnak ke-
vert természetéből vétetik.' És a' katholikusok' sorai-
ból azok, kik ezen javaslatban nem találták föl min-
den reményök' teljesedését, mégis küzdöttek ezen ja -
vaslat ellen, habár látták, hogy az annyi dühhel, 's egy-
házuk és hitök' legkérlelhetlenebb ellenségei által tá-
madtatik meg. Hogyan, Cremieux, Prondhon 's Girar-
din urak 's a' hegypártiak-e azok, kiket ma dicsérni 
kel l , mivel hogy az oktatás és egyház' szabadságát 
Paris is , Montalembert, Falloux, Bechard és a' katho-
licismus' többi tapasztalt bajnokai ellen védik V Nincs 
józan elme, mellyet e' különös anomalia gondolkodóvá 
nem tet t , loi nem világosított volna. Az egyetemiek-
és az egyház' elleneinek ellentállása Falloux ur' tör-
vénye ellen átalában kezdettől fogva megkérlelhetlen 
volt. A' gyermek-növeldék' fölszabadittatása ; az állam 
^Ital el nem ismert szerzetesek, 's a' különösen meg-

nevezett jezuiták' bebocsátása ; a' tanulmányi bizonyít-
ványok' eltörlése; a' grádusok 's a' normal-tanodák' 
megsemmisítése ; az elemi oktatás' gyökeres reformja; 
a' gyermek-növeldék fölötti alkotmányos fölvigyázás-
nak a' szabad leczkékre 's a' nyilvános rend fölötti 
őrködésre történt szorittatása ; végre azon kitűnő hely, 
mellyet a' püspökök 's a' clerus a' közoktatás' taná-
csában elfoglalnak, ellenállhatlanul sebzé kevélységü-
ket. A' katliolicismus' ellenségei kezdettől fogva átlát-
ták mindezen nyeremények' nagyságát. ,Különös lát-
vány, kiált loi a' ,National', melly az oktatás' tárgyá-
ban másoknál sokkal nyíltabban fejezi ki forradalmi 
's voltairianus érzelmeit, ,milly tűzzel fosztja ki az 
állam önmagát, saját kezei által, a'szabadság' elleneinek, 
a' legyőzötteknek javára. Az oktatás' ollyan rendezé-
sének , millyenről Falloux ur álmodozik, csak olly 
tartomány- és században van értelme, m e l l y b e n a' 
k a t h . h i t e l e v e n.' A' ,National' e' törvényjavas-
latban az egyik egyedáruságnak másikkali felcserélé-
sét látja. De ezen lapnak bírálatai nem mutatják-e 
elegendőképen, hogy az előterjesztett egyezkedés'elő-
nyei , mint azt némelly katholikus állította, nem egye-
dül az egyetemnek kedveznek V Cremieux ur e' tekin-
tetben nyíltan szólott. O tökéletesen felfogta, hogy mi-
helyt a' közoktatás' tanácsa csak legkevesbbé is tá-
madná meg a' katholika szabadságot, a' püspökök' 
visszavonulása elégséges azon építmény' ledöntésére, 
mellyel az egyetemi egyedáruság' visszahelyezése szán-
dékoltatnék. ,Bizonyosan, kiált föl , Cremieux u r , ti 
vissza fogtok vonulni, ha meg nem hallgattattok ; mert 
tudom, hogy ti fölhatalmazva vagytok a' benneteket 
befogadni nem akaró városból kivonulni, ellene szór-
ván lábaitok' porá t ; de azt is tudom, hogyha ti vala-
melly város ellen elszórjátok lábaitok' porá t , ti ott 
nagy z iva ta r t ' s förgeteget idézhettek elő.' D u p r a t 
P a s c a l 's V a l l o n urak a' törvényjavaslat elleni 
harczokban világosan kimutatták, hogy az egyház nem 
fog lenni, mint állittaték,az egyetemi machiavellismus' 
áldozata : Ma, igy szól Duprat Pascal ur, nem létezik 
olly erős hatalom, melly a' jelen körülmények között, 
az oktatásba bevont papságnak mondani merné : taka-
rodjatok! A' hatalom fog engedni . . . . Ha a' püspö-
kök szám szerint nem is erősek, de erősek a' vallás' 
fejedelmisége és tekintélye ál tal , erősek az általok 
fölkeltett kath. lelkismeretek' folytonos, ünnepélyes 's 
majd nem látnoki fenyegetései ál tal . . . A'religio nem 
hozta ezen törvényt, de hasznot von belőle, 's okosan 
cselekszik !' 

A' tiszteletreméltó langresi püspök nagy szilárdság-
gal, de nem kevesebb szeretettel mondotta ki mind kéte-
lyeit mind tartózkodását : 's ini már mondottuk, hogy 
kételyei milly törvényszerük, tartózkodása milly szük-
séges. ,Az előterjesztett törvény az egybeolvasztás 's 
egyezkedés' törvénye. Ezen szavak egybeolvasztás 's 
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egyezkedés, tetszenek a' ker. füleknek, mivel képvi-
selik a' békeség- és egyességnek eszméit, mellyek a : 

kereszténység' lényegét teszik. De szükséges tudni, 
hogy az egybeolvasztás' ezen törvényét, nem a : vallás 
terjeszti elő, hanem a' politika. A' langresi püspök ur 
e' miatt nem gáncsolja a' poli t ikát , hanem csak azt 
nyi lvání t ja , hogy a' vallás önsugallatából nem az 
egyezkedés, hanem a' szabadság' törvényét terjesz-
tette volna elő. Az kívántatik, hogy az egyház frigyet 
kössön az egyetemmel a' veszélyben forgó társadalom" 
megmentésére. Parisis ur nem taglalja, valljon az egy-
ház önszántából néni tenne-e többet a' népek' sorsá-
nak javítására. () a' körülményekhez szabja magát. 
Hogy ezen egyezkedési terv, később u j háborúra adhat 
a lkalmat , az tagadhatlan. 'S épen azért a' tisztelendő 
főpap nem akarja a' vallást felelőssé tenni. A' val-
lásnak nincs szüksége az egyetemre , a' szabadság 
neki elég. Ellenben az egyetemnek szüksége van a' 
vallásra, melly nélkül Francziaországban mit sem lehet 
alapítani. A ' mit a' katholikusok akarnának, az abból 
áll, hogy minden iskolának meglegyen az ő kiszabott, 
határozott 's az egész világ által ismert tanulmányi 
köre, 's e' szerint minden iskolának a' maga neve. ,Ha 
e' törvény ugy nyujtatik nekünk mint kedvezés, azt 
visszalököm: de ez mondatik nekünk : mi elismerjük, 
hogy ez nem a' vallás' müve , hanem a' politikáé ; de 
mi fölhívjuk a' vallást, hogy minket segítsen annak 
kivitelében, fölhívjuk pedig azon érdek' nevében, 
mellyet ő soha meg nem vetet t , a' társadalom és az 
ország' üdvének érdekében . . . Ha ti ezt mondjátok 
nekünk, hogy az előnkbe terjesztett rendszerrel köz-
remunkálván , mi az ország" bátorságát , nyugalmát, 
boldogságát mozdítjuk elő . . . akkor csak ezt felel-
hetjük : ha jót lehet tenni , íme mi készek vagyunk 
rá. ' — A' kereszténység a' feláldozásnak nagy isko-
lája. Midőn valamelly nemzet , legyen az bár vad s 
műveletlen . az egyháznak azt mondja : ,Nekünk szük-
ségünk van r á d , j e r ! ' az egyház nem visgál ja , vall-
jon ezen nép nem csalta, nem elárulta vagy nem üldözte-e 
előbb? (") l á t j a , hogy jót tehet , 's azonnal siet. Mind 
a' mellett a' tudós főpap kinyilatkoztat ja , hogy a' ki-
vánt segély csak három föltét alatt adatik meg. Az 
első, hogy eT törvény megőrzend bizonyos rendelvé-
nyeket , mellyek a' bizottságban helybenliagyattak, 's 
mellyek a' vallási szabadság' megőrzésére nélkülöz-
hetlenek. A' második, hogy a' világiakból álló taná-
csok , mellyekben ugyan néhány püspök is leend, nem 
hozhatnak olly tanulmányi határozatokat , mellyek a' 
püspökök' lelkismeretét 's az általuk, mint a' lelkek' 
pásztorai által adott oktatást zavarhatnák. Harmad-
szor . ha ezen tanácsok által a' püspököknek hitökkel 
meg nem férő föltételek szabatnának : ők ez okból 
visszavonulhatnak. Noha a' katholikusok Parisis ur-
nák ezen nevezetes beszédét mind olvasták, 's az ál-

talunk is közöltetett : mégis nekünk szükségesnek tet-
szett annak velejét itt mintegy központositni, hogy 
mély értelme mindenkinek annál inkább szembetűn-
jék. Milly csapás volt ezen beszéd a' törvényjavaslat ' 
kath. elleneire nézve, mérhető azon megtámadásokból, 
mellyek a' kath. ellenzék' táborából történtek. A' hi t -
tan' egy tudora meggondolatlan hévtől elragadtatva, 
magát fölhatalmazottnak érezte a' langresi jeles püs-
pököt nyilvánosan leczkézni. 

A' mi Montalembert urat i l le t i , ő 1 8 5 0 - b e n 
magát ugyanannak lenni mutatta, ki 1 8 4 4 - b e n a 'pa i -
rek' kamrájában volt. () azokhoz csatlakozott , kik a' 
békeséget 's a' kiengesztelődést akarják ; de ő csak 
az igazságon alapuló kiengesztelődést fogadja el. Még 
azok i s , kiknek leginkább feküdt érdekében. Monta-
lembert urat következetlenséggel vádolni, kénytelenek 
elismerni, hogy a' csalékony ész 's emancipált kevély-
ség' bátor ellene, midőn Thiers urnák kezet nyújtot t , 
egyet sem áldozott föl azon vélemények közül , mely-
lyekért husz év óta küzd. ,Mind a z , mit Thiers ur 
mondott , kiált föl a' ,Voix du Peuple' , nem teheti, 
hogy Montalembert nem mondta légyen a' bölcselet 
ellen a' következő kárhoztatást : Mi nálunk az if jak 
taníttatnak a' tudományra , de nem a ; kötelességekre, 
a' mint már több ízben mondatot t , ők oktattatnak az 
ész' emancipatiojára ; de tudjátok-e, mi emancipáltatik 
egyszersmind bennök ? A' kevélység ! Elfojtatik bennök 
az alázatosság. melly minden nyilvános 's magános 
erénynek az alapja. 'S az észt vagy inkább a' kevély-
séget emancipálni akarván jutánk a' jelen állapotra, "s 
azon megoldhatlan problémáig : kiengesztelni a' társa-
dalmi tekintélyt az ész' neve alatt elrejtett kevélység-
nek átalános emancipatiojával. ' Valóban Montalembert 
ur' beszéde a' törvényhozó 's az alkotmányzó gyűlés-
ben , mindig ugyanaz volt ; ő tudnillik mindig meg 
volt győződve, hogy a' franczia társadalom elveszett, 
ha a' kormány a' helyett , ,hogy a' gonoszok' szabad-
ságának a' j ó k ' s z a b a d s á g á t s z e g e z n é ellen, 
azzal vigasztalná magát, hogy nem képes visszatartóz-
tatni a' rosszat,'slebilincselné a' jót.'Mióta Montalembert 
ur a 'politikai térre lépett, nem az volt-e erőlködéseinek 
czélja : ,visszaadni az országnak a' vallásos nevelést, 
's e' szabadság által visszaadni a' nevelésnek a' vallást ?' 
,Meggyőződés's husz évi küzdés által gyűjtött tapasz-
talás után mondjuk, hogy a' jelen oktatási törvény' föl-
tételei ollyanok, hogy ha azok nekünk 1 8 4 4 - b e n en-
gedtettek volna, midőn ugyanazon kérdés felett a 'pa i -
rek' kamrájában vitatkoztunk, mi az oktatási szabad-
ság' régi védelmezői, legkevesbbé sem kételkedtünk 
volna azokat hálával elfogadni. Nem kételkedem meg-
vallani , hogy azok jelenleg elégségesek az oktatás' 
szabadságának jótéteményeit átalában 's különösen a' 
kath. oktatás' jótéteményeit biztosítani. Forrón kívá-
nom, hogy a' vallási oktatásnak magukat szentelni ki-
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vánó emberek ezt megértsék. . . . Szükséges , bogy 
a' katholicismus' azon küzdő fele, mellyhez eddig én 
is tar toztam, már most megváltoztassa ál lását , és a' 
már husz évig tartó polémiát 's birálgatást a' cselek-
véssel cserélje föl , megmutatandó : mit aka r , 's mit 
b i r ! ' Néhány nappal azon ülés után, mellyben a' tisz-
telt szónok olly szilárdsággal kimondotta, hogy ma 
már nincs középút a' katechisinus és socialismus kö-
zött , némelly katholikusoktól arról vádoltatott , hogy 
a' bölcselet- 's Thiers urnák, .az ész' ezen követőjé-
nek' Ígéretei által magát tőrbe ejtetni engedte. Elfe-
lejtették. hogy az ékes szónok előtte való nap a' szó-
székről következő igéket hangoztatta : ,Mi nem biztat-
juk magunkat azzal, hogy régi elleneinket megtérítet-
tük légyen, sem azzal, hogy őket visszavezettük . . . 
bizonynyal. ezen emberek nem hiszik mindazt, mit mi 
hiszünk, bizonynyal ezen emberek nem akarják mind-
azt, mit mi akarunk. Én nekik nem rovom fel ezen 
dicséretet vagy, némellyek szer int , megbántást. De 
ők hiszik ma azon veszélyt, mellyet egykor tagadtak, 
's mellyet mi előre megjövendöltünk, ők kívánják a' 
társadalom' üdvét, 's fölszólítottak minket abban ve-
lök közremunkálni.' 'S valóban Thiers ur Montalem-
bertnek csak szövetségese, de nem tanítványa. Thiers 
ur nem luszi mindezt, mit mi h iszünk, ez igaz ; de 
nem kevesbbé igaz, hogy ezen bámulandó ész sok pont 
fölött felvilágosodott. ,Mit az előrelátó értelem nem fek-
tethetett az emberekbe, mondja Bossuet, annak hivé-
sére őket egy parancsolóbb hatalom, a' tapasztalás, kény-
tette. ' *) Mi nem kételkedünk kimondani , hogy ezen 
parancsolóbb hatalom Thiers úrral még más dolgokat 
is el fog hitetni. Csak néhány zivatar kell még (rnily-
lyenben a' jövő olly dus), 's Thiers ur uj villámok' fé-
nyénél uj igazságokat fog megismerni, 's az ,ész' ezen 
követője' oda jutand, hogy az általa annyira csudált 
Bossuettel el fogja mondani : ,Te, oh bölcselet ! mesz-
sziről kiáltasz nekem, hogy sikamlós 's vészteljes uton 
kell haladnom. En azt elismerem, 's tapasztalás után 
tudom. Te az én támogatásomra kezedet nyújtod ki ; 
de én előbb tudni akarom, valljon biztosan vezetsz-e. 
Szegény bölcselet! hogyan bizhatom én benned ! Mit 
látok én az iskolában, mint haszontalan vitákat, inely-
lyek soha sem végződnek. Ott kételyek támasztatnak, 
de soha határozatok nem hozatnak. . . . Előbb fog a" 
hideg a' meleggel békét kötni , semmint a' bölcsek 
megegyezni dogmáik' igazsága fölött. Mi egymás' sze-
meiben esztelenek gyanánt tűnünk föl, mondá egykor 
Jeromos. Keresztények! én soha, de soha sem bizha-
tom magamat egészen az emberi észre Ha önmagam-
ban tekintem az emberi védvek 's vélemények'ezen, ugy 
szólván, tág és zajongó tengerét : nem találhatok ezen 
egy olly nyugodt helyet , egy olly biztos kikötőt sem, 

*) Angolhoni Henriette felett mondott halotti beszéde. 

melly valamelly nevezetes személyesség' hajótörése 
által nem volna elsötétítve. 'S azért, oh megfoghatlan 
isteni bölcseség ! a' különböző vélemények' ezen viha-
rában a' teljes tudatlanság- 's bizonytalanságtól, nem 
találok máshol nyughelyet , mint te nálad. Te leszesz 
azon biztos kikötő , hol tévelyeim inegszünendnek. 
Hála legyen a' te irgalmadnak! valamint egykor né-
pednek , Izraelnek , meggyujtád az éj' sötétségében 
a' lángok' azon csudálatos oszlopát . . . . szintúgy 
fogod biztosítani habozó 's bizonytalan lépteimet. 
Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semi-
tis meis. ' 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Nagyvárad, martiushó' 16-án. A' helybeli királyi aka-
démiánál a' bölcsészeti tantárgyakból az első félévi visgá-
latok f. hó' 13-án bevégeztetvén, a' nyilvános felolvasások 
e' lió' 15-én ismét megkezdettek. Az akadémiai ifjúság a' 
hittudományi tárgyakból is megvisgáltatott. Akadémiai 
hitszónok 's tanár ur' szerénységének sértése nélkül, az 
egyházhoz hőn ragaszkodó minden jó katholikus' lelki 
örömére megjegyezzük, miként a' tanuló i f jak , szent hi-
tünk' tanaiban tett elöhaladás-, erkölcsös viselet- 's a 'val-
lásos gyakorlatokban tanúsított buzgóságuk által a' t. elöl-
járóság' várakozásának mértékét teljesen betöltötték. Tan-
intézetünkben a' hittudomány' előadására hetenkint négy 
óra fordittatik, azonkívül vasár- 's ünnepnapokon egyházi 
beszéd tartatik: az ifjúság naponta a' vérontásnélküli á l -
dozat' jótékonysága-,'s más egyházi gyakorlatokban része-
sittetik. Minthogy az eddigi dicséretes szokás szerint, az 
idei farsang' három vég napjain a' nagyváradi plébániai 
templomban, az Oltári-szentség imádás végett kitétetett, 
az akadémiai hallgatók a' gymnasiumi tanuló-ifjakkal 
együtt, mindhárom napon egy-egy óra hosszáig, az imá-
dandó Oltári-szentség előtt sziv- és lélekre ható szent éne-
kek' zengedezése mellett, a' hivek' lelki épülésökre, ajtatos 
buzgósággal, nyilvánosan rótták le Isten ő szent felsége 
iránti tartozásuknak adóját. Teljes meggyőződésünk, mi-
ként a' tanitás és nevelés a' statusra ép ugy mint az egy-
házra áldást csak azon egyetlen föltétel mellett eredmé-
nyezhetnek, ha azok a' vallás- és erkölcsiségen, mellyek 
a' polgárzat' talpkövét képezik , alapszanak. IIa az ifjúság 
azon korban, mellyben az indulatok, szenvedélyek és egyéb 
bel 's kül kisértetek , mint ugyanannyi ellenségek, erkölcsi 
állásukat különféle utakon megejteni törekesznek, a' hit' 
őrangyala által nem kalauzoltatik, a' religio' ereje által az 
önmérséklet- és megtagadásra, engedelmesség-, törvények 
's törvényes elöljárók iránti tiszteletre hathatósan nem 
buzdittatik : hanem érettségökbeni bizakodásból a' hitta-» 
nitások- 's vallásos gyakorlatoktól fölmentetik, a' keserű 
de mulhatlanul következő tapasztalás elő fogja majdan mu-
tatni a' polgárzat- és egyházra legkártékonyabbn ható azon 
erkölcsi sülyedést, mellyet a' költő elég erősen zengi fü-
lünkbe : ,Aetas parentum peior avis túlit nos nequiores, 
mox daturos progeniem vitiosiorem.' Ha valaha, kétségte-
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lenül a' mostani hithideg korszakban legméltóbb joggal 
követelhetni a' kath. intézetektől, hogy bennük az ifjú 
nemzedék, mellytől az egyház 's polgárzat' jüvője 's re-
ménye függ , a' hit- 's erényességnek az íTdvezitő által ki-
jelöli utain neveltessék. A' kath. intézeteknek feladata, a' 
polgárzatnak értelmes de azért erényes, felvilágosodott, de 
azért nem vallástalan, hanem békeszerető, engedelmes, 
vallásos polgárokat nevelni; kik egyszersmind az Isten' 
országának is méltó polgárai legyenek. Mindezek pedig 
csak vallásos alapokra fektetett nevelés által érhetők el. 
,Az ifjú megszokott útjáról ha megvénül sem távozik el.' 
Egy nevezetes férfiú megjegyzi : ,Minden felvilágosodás-
nak , miveltségnek 's az emberi-nem' minden nemesbülésé-
nek az ifjúságnál kell kezdődnie. Gyermekeink' koszorújá-
ban azon korszak tűnik föl szemeink előtt, melly egykor 
sirhantjaink fölött fog földerülni. Mi a' jelen nemzedék' 
számára jól 's roszszul tétetik, a z , következményeivel 
együt t , valamennyi későbbi nemzedékekre átszálland.' Le-
gyen tehát nevelésünk' alapja a' vallás. 

(A' nm. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele. Folyt.) ,Christi erucifixi' abnega-
tio quoque in causa est, quod novum quoddam, inortalibus 
hactenus inusitatum libertatis genus , velut omnium malo-
rum panaceam, non promitti modo, idque ab illis, qui ipsi 
servi sunt corruptions, velamen habentes malitiae liberta-
tém ; *) sed hujus nomine exitiosissimam simul ab omni-
bus securitatis publicae aequi justique repagulis, ipsius 
adeo aeternis Dei legibus et conscientiae dictaminibus im-
munitatem, quam emaneipationem carnis a spiritu vocant, 
insolescere, ac violentis quibusque mediis viderimus atten-
tari. Quo monstrosissimo libertatis portento, cum summa, 
quam praetendunt, libertás omnium non aliud esse possit, 
quam nulla libertás singulorum : tyrannicum pessimorum 
quorumque arbitrium, et effroenatissimam quidvis impune 
agendi licentiam, bonorum vero servitutem et maneipatum 
induci tristi experientia didicistis. Iiis quoque Christum 
crucifixum exhibete animant suam pro nobis ponentem, et 
summum omnis verae libertatis palladium in seeptro crucis 
nobis demonstrantem, cujus virtute dum ferreos portarum 
inferi vecte3 confregit, una vineula funestissimi ínancipa-
tus nostri dissolvens, in libertatem filiorum Dei omnes as-
seruit ; summám christianae libertatis, quae sola omnibus 
ex aequo salutifera sit, aeterno juris divini, humanique axi-
omate complexus : ,Omnia quaecunque vult is , ut faciant 
vobis homines, et vos facite i l l i s ; '* 2 ) quo uno servato, 
suum cuique tribuatur, et omnibus cum charitate aequitas, 
et nemini debeatur injuria. Nam : non adulterabis ! non 
occides ! non furaberis ! non falsum testimonium dices ! 
non concupisces ! et si quod est aliud mandatum, in hoc 
verbo instauratur : Diliges proximum tuum, sicut te ip-
sum. *3) Profecto ab inde primum, ex quo suprema socie-
tatis christianae norma diligendi proximum sicut semetip-
sum, ex cruce orbi annunciata est ; ex quo ,Charitas, quae 
patiens es t , benigna est, non aemulatur , non agit perpe-
r a m , non inllatur, non est ambitiosa, non quaerit, quae 
sua sunt, non irr i tatur, non cogitât malum, non gaudet 
super iniquitate, congaudet autem veri tat i , Charitas, 
quae omnia sulîert, omnia credit, omnia sperat, omnia sus-
tinet', *4) sempiterna in cruce Christi sanctione munita 
est : ab eo inde mancipia in hominum censum relata ; se-
xus infirmior nativis juribus, et atrocissimo vitae et necis 
jure ex patria potestate expuncto, et parentes prolibus, et 

proles parentibus redditae, et familia, omnis humanae so-
cietatis fundamentum et paradigma, nativo s ta tui , et hu -
manitas suae restituta est congenitae dignitati. — Nonne 
ex quo Christus crucifixus humánum genus ex vetusta 
Servitute divino sangvinis et vitae suae lytro redemit , ab 
eo inde piae sodalitates enatae sunt pro rudium institutio-
ne, tutela orphanorum, infirmorum cura , egenoruni suble-
vamine, pro tuenda imbecillium libertate, innocentium de-
fensione, captivorum e diro barbarorum mancipatu re-
demptione etc ? Igitur : ,ubi spiritus Domini, ibi liber-
tas,'*5) i. e. ubi finita ratio in obsequium infinitae captivatur ; 
ubi animalis homo in potestatem spirituális redigitur, nec 
quisquam servum se reputa t , nisi quem indomitae carnis 
compedes vinciant. Quid enim atrocius libertatem enecat, 
quam libertás erroris et criminum? Qui igitur immunita-
tem a molestis sibi legum repagulis assequi cupiunt : hi 
suammet primum a semetipsis manumissionem impetrent, 
nihil jam legum vinculis arctandi, quae non l igant, nisi, 
qui sibiipsis imperare nesciant. Haec est l ibertás, qua 
Christus nos liberavit, extra quam quidquid libertatem so-
nat, maneipatum resonat. — Haec est l ibertás, quam una 
Ecclesia Christi libera humanitati comparare, comparatam 
servare possit ; ut , qui liberos se libertate, qua Filius nos 
liberavit, *G) optent, Ecclesiani Christi non liberam optare 
non possint. 

Non minus perniciosus error es t , qui nunc passim 
venditatur, de,omnimoda omnium in societate ci vili aequa-
litate,' quae sicut nullibi terrarum et gentium , — nisi 
forte apud feros insulanos — obtinet, neque viribus hu-
manis unquam in civitatem induci potest : ita solo eius 
inducendae tentamine bellum omnium contra omnes con-
citari, omnemque consociationem civilem dissolvi, et fun-
ditus subrui necesse est : quod utut auctores et buccin-
natores hujus doctrinae minime latere possit ; tamen ea 
audacter ad suum firm, anarchiám quippe, et in turbido 
piscandi copiam utuntur, probe gnari : nihil magis ad con-
citandos, et invicem committendos homines valere hujus-
modi scito, quo omnes sorte sua malecontentos, et aliorum 
fortunis invidentes, in suas partes i turos, sibique adplau-
suros certo norunt. Non potest certe latere ipsos, quod, l i -
cet in omni bene ordinata civitate connatum cuivis jus sui 
ipsius, statusque sui conservandi, perficiendi et cxcolendi, 
justisque modis ea aquirendi , quae ab hominibus aquiri 
possunt, solentque, plene salvum s i t , sicque et generatim 
coram jure omnes — aequales sint; eo ipso tamen, quod 
congenitae cuique vires et facilitates tam corporis quam 
animi, solertiaque et dexteritas in diversis diversae sint, 
pro liarum ratione etiam sors, conditio, atque status om-
nium omnimode aequalis esse nec possit , nec debeat ; imo 
etsi esse posset pro momento, perdurare non posset. Igitur 
non nisi ad subvertendum naturae ordinem, — quae ipsa 
dona sua impari lege dispensât, et potioribus détériora 
subordinat, — ad conculeanda aliorum nativa et legitime 
quaesita jura, ipsamque Rempublicam subruendam tendunt 
malesani deceptores, dum credulae multitudini ,omnimo-
dam omnium aequalitatem' praedicant , illamque tontra 
meliore fortuna utentium classem , ipsamque civitatum 
praesentem constitutionem , — quasi omnis inaequalitatis 
causam — odio et furore inflammant, et omnem sublimio-
ribus potestatibus debitam subjectionem execrati, in rapi-
nas et cruentas pro frusto panis caedes propellunt, disso-
lutisque taliter omnibus consociationis humanae vinculis, 
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pro celebrata prosperitate demum reipsa ,ruinam ex 
aequo' comparant. 

Quam cerium doctrina haec exitium humano generi 
parare debeat, in eo potissimum cernitur, quod denegata 
omni subordinatione, quae tarnen naturalis omnis huma-
nae societatis conditio esse dignoscitur, non bonorum et 
fortunarum tantum, sed horrenduni dicto ! vel ipsis flagi-
tiorum per numina sua cultoribus execratam uxorum 
quoque communionem, qua ipsa familia tollitur, contra ex-
pressa decalogi praecepta deposcat; sicque hominem ad 
conditionem equi et muli, quibus non est intellectus, deji-
ciat. Quid enim hominem in homine jam référât, qui quae-
cunque sua non sunt, rapacium animalium more in prae-
dam sibi deputet, atque abliguritos semel atque iteruin 
aliorum sudores, iterum ac tertio, atque tam diu sibi vin-
dicet, donee quaecunque erant seu omnium, seu singulorum, 
nullius esse inveniantur ? Quid imaginem Dei adliuc red-
dat in homine, qui nihil, nisi animalitatein in se reputans, 
stimulos in ordine ad propagandum genus suum non ra-
tione solum , sed religionis quoque dictamine temperatos, 
vel brutis non omnibus promiscua libidine, putet esse ex-
satiandos ? — Et quo tandem societateni humanam delabi 
oportebit, in qua homines belluarum sibi mores proponant 
imitandos ? Ita nempe vesana superbia, initium omnis pec-
c a t i , * r ) quae hominem, Deum ipsum stulte adaequare 
connisum, ex conditione angelis paulo impari daemonis 
fraude in mortis laqueos impulit ; dum dignitatem et jura 
sua eodeiri incentore, ultra quam fas est , exaggerat. im-
mortalitatis qoque spe metuve exutum, ad belluarum con-
ditionem detrudere pergit. His quoque errorum monstris 
Christum crucifixum opponite, ,qui cum in forma Dei es-
set, non rapinain arbitratus, se esse aequalem Deo, se-
metipsum exinanivit, formain servi accipiens, * 8 ) et non 
confunditur fratres nos vocare ;" * 9 ) cumque esset ,Rex 
regurn, et Dominus doniinantium, qui respicit terrain, et 
facit earn tremere : non venit ministrari, sed ministrare,' 
non abundare, sed penuriam pati ; — atque, ut in adop-
tionem filiorum Dei omnes pari conditione adlegeret, ,dare 
animam suam redeiuptionem pro multis ; * '") u t , et ,qui 
servi in Domino vocati sunt, liberti essent Domini ; simili-
ter, qui liberi vocati sunt, servi fieront Christi'*11), et qui 
habent substantial« hujus seculi, tribuerent egentibus in 
nomine Christi; et qui egentes sunt , peterent, reciperent-
que stipendia charitatis in persona Christi.*12) Atque 
haec est vera aequalitas omnium nostrum, ut fraternita-
tem, quae in Christo est , diligentes ,alter alterius onera 
portemus, et si quid patitur unum membrum, compatian-
tur omnia membra; * 1 3 ) quia ,unum corpus multi su-
inus, '*u) ,invicem autem membra.'*15) Ast sicut in corpore 
Christi, quod est Ecclesia, divisiones gratiarum sunt , et 
non omnia membra eundem actum habent : ita neque in 
corpore societatis civilis una omnium, eademque potest 
esse conditio, sed qua unusquisque vocatione a Deo, qui 
paupereni facit et ditat, humiliât et sublevat, * , G) vocatus 
est, in eadem sub potenti, ac paterna simul manu, — ipsi 
enim cura est de nobis, * u ) debet ambulare. Hoc solum 
pacto fiet, ut ineluctabilis conditionum , et sortium huma-
narum disparitas charitatis christianae lege teinperetur : 
cum ab abverso execranda, quae praetenditur, ad univer-
salem omnium et singulorum prosperitatem efficiendam, 
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facultatum, uxorumque communio legi naturae non minus, 
quam divinis praeceptis e diametro opposita, nihil, nisi 
ruinam, et omnis liumanae societatis interitum possit, ac 
debeat post se trahere. 

Memoranda porro est, quae ex praemisso aequalitatis 
principio (luit, malorum pessimorum feracissima theoria 
de summa in civitate potestate, seu majestate populi. Cum 
nempe, ut ajunt, natura homines perfecte liberos, aequales, 
nec alterum ab altero dependentes ediderit; sicut pacto, et 
conventione mutua in societatem coaluerunt : ita pacto 
voluntario impérium in se uni vel pluribus detulerunt, 
quod, radieali jure ipsis inhaercnt.e, rursus repetere, ac 
pro re nata in alium, vel alios transferre possunt. At vero 
deductionem hanc supposito laborare, esseque nudam hy-
pothesim, imo potius chimaeram, omnis rerum gestarum 
história docet, quae utpote tabulas hujusmodi pactorum, 
per quae civifatcs originarie coaluerint, et summa rerum 
in iis imperia nata sint, prorsus ignorât. Neque id mirum. 
Si namque omnis praevie non depacta hominis in hominem 
potestas, nativae illius , quae praetenditur , libertati et 
aequalitati prorsus et absolute répugnât ; tum familia ipsa 
(ex qua civitas consurgit) pacto et conventione tantum, qua 
mediantc nempe liberi parentibus parentalem in se potes-
tatem delegassent, potuisset coalescere : quod omnem na-
turae et humanitatis sensum quantopere réfugiât, nulla 
eget expositione. Religio, inprimis christiano-catholica, ci-
vitates nobis, tanquam divinae providentiae instituta, na-
turae liumanae indigentiis, et inclinationi correspondent 
sistit ; et imperandi potestatem non a populo arbitraria 
translatione, — sed a Deo, per quem reges regnant, et le-
gum conditores jus ta decernunt, * l 8 ) cujusve providentia 
mundus regitur , collatam, nec populi arbitrio subordina-
tam, sed omnipotenti ejus voluntati obnoxiam esse dQcet, 
dum omnes, qui resistunt potestati, ipsius Dei ordinationi 
resistere, et damnationem sibi aquirere affirmai, et princi-
pes neutiquam populi, sed Dei ministros esse declarat, 
quibus non solum propter iram oporteat subesse, sed etiam 
propter conscientiam. *19) Quod dum ita affirniat et docet, 
una subditorum quoque jura, eadem divina sanctione sarta 
tectave praestat, divinae quippe principum imperandi po-
testati, officiorum quoque, juribus pari lege correlatorum, 
religionem inculcando, ac ad idem, et qui iraperant, et 
qui obtempérant, divinum olirn tribunal omnes evocando. 
— Et sane potestatem imperandi non a regendis esse re-
petendam,vel gentilibus adeo erat persvasUm, ut Chry-
sippo teste, juris origo non aliunde ipsis, quam a Jove 
viderctur esse repetenda, ac ideo leges celebrarentur, 
quae coelitus datae sint, quarumvc solus Deus pater esse 
possit, neque eas mortalis hominum natura pepererit : inter 
quas principe loco opinionem de diis, velut omnis liumanae 
societatis fundamento, firmamento justitiae, et magistratus 
propugnaculo habebant. (Plato IV. de Republ.) Ut adeo 
Religio Christiana nihil, nisi naturale cordis liumani po-
stulatum divina sanctione communiât, dum omnem pote-
statem non aliunde, quam ab omnipotente Deo docet esse 
repetendam. 

Quantas populi , ex quo ab hac religionis doctrina 
desciverunt. dederint temeritatis suae poenas ; quam fn-
nestae ex liinc subsecutae sint rerum publicarum pertur-
bationes, sangu inis huinani profusiones, principum, popu-
lorumque infortunia, postremorum sex decenniorum anna-
les sangvineis characteribus exhibent adnotatum. Et haec 
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quidem omnia propter, et pro mera incohaerente theoria. 
Nonne enim ibi quoque, ubi illusoria haec majestas populi 
pro principio adoptata est, pauci denique sunt, qui summa 
potestate potiuntur , multitudinis vero majestas aliis sub-
jace t , reali in gubernanda respublica potestate destituta. 
Atque utinam tot stragibus in capita sua congestis populi 
tandem saperent , atque eo , unde discesserunt, redirent, 
neque Sirenis illius cantu, qui mendax et homicida fuit ab 
initio, incantari se amplius sinerent, auresque jam sub-
traherent illis, qui se illos sine Deo beaturos in vanum, 
nec minus tamen audacter mentiuntur. — Quod ut certius 
assequamini, Christum Crucifixum his quoque seu decep-
tis, seu deceptoribus annunciate, qui cum facultatem ha-
buisset impetrandi a Patre suo plus quam duodecim legio-
nes Angelorum, * 2 0 ) tamen potestatem, quae iniquissimo 
sui judici desuper data est, reveritus, neque crudelissimac 
mortis sententiam ex ore eiusdem recusavit ; sed, quod 
verbo docuit : reddite, quae sunt caesaris caesari, * a ' ) non 
solum didrachmate depenso, * a 2 ) sed vita quoque impensa 
confirmavit, adeo nihil unquam molitus, quo contribules 
suos ad grave romanorum jugum, non sine consilio Dei ip-
sis impositum, excutiendum concitaret; ut potius aposto-
los quoque suos, ad reges et praesides propter nomen 
suum adducendos, sola armatúra fidei et lingvae , a Spi-
ritu Sancto moderandae, praesidio praemuniret. (Folytatása 
következik.) 

V e g y e s e k . 
Culling (angol) röpiratában a' legközelebb romai tömlö-

czéből csudálatosan megszökött egykori szerzetes, Achilli 
Giacinto mint vértanú állíttatik előnkbe ! Lássuk miként j u -
tott e' tisztelethez. Achilli kivetkőzvén szerzetesi ruhájából 
's áldori jelleméből 1842-ben elhagyta Romát, az inquisitio' 
engedelmével, 's Corfuba érkezett , hol nyilvános vádakkal 
kezdte az egyházat sértegetni. 1847-ben Angliába 's on-
nan 1849-ki februárban a' pápa' menekülése után Romá-
ba utazott, hol a' köztársaság' bukásáig marad t , 's uton 
útfélen a' pápa ellen szónokolt. Saját szavai: „Küldetésem 
nem annyira a' házakban van, mint az utczákon, boltok-
és clubbokban." A' vörös köztársaság' megalapításán vak-
buzgó dühhel dolgozott, 's vezére volt a' pórnépnek a' pá-
pai hatalom' megdöntésében. Midőn a' francziák bevették 
volt Romát, Achilli börtönbe záratott , honnan azonban, 
mint tudva v a n , elillant. Hazugság tehát Culling' állítása, 
hogy Achilli soha sem keveredvén a' politikába, egyedül 
hitének változtatása miatt záratott be. Achilli maga vallja 
meg, hogy : „hitre vonatkozó kérdéseket nem intéztek hoz-
zám (t. i. az inquisitio' birái), 's midőn e' tárgyra akartam 
térni, u j kérdések által más térre vezettek." — Az 1849-ki 
parlament elébe, terjesztett könyvben pedig ezen levelet 
olvashatni, mellyet Castelcicala herczeg, nápolyi követ, 
lord Palmerstonhoz intézett : „Bizonyos Achilli nevü, for-
radalmi szándokairól nagyon elhíresült, egyén Máltából 
Londonba utazik, Mazzini Józseffel az „if jú Olaszország" 
főnökével tanácskozandó, miként lehessen Siciliában láza-
dási mozgalmat előidézni." Achilli tehát vértanú, mert ba-
rát , hittagadó, eretnekség' hirdetője volt ; mert az inquisi-
torokkal arczról arezra beszélt ; mert szerencséje volt a' 
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börtönből elillanhatni ; mert csinos angol nővel házasult ; 
mert a' socialisták' alamizsnáiból élt. Illyenek ezek a' vér-
tanuk ! 

Armellini a' romai köztársaság' bukása u t án , melly-
nek ő egyik legfőbb támasza volt, Lüttichbe menekült. Egy 
napon két verekedő gyerkőczöt talál az utczán ; ő megáll, 
kérdezősködik verekedésük' oka u tán , 's megtudván, hogy 
egyik közülök nem akarja a'játékban elvesztett fillért meg-
fizetni, egy frankot huz ki zsebéből, 's azon feltétel alatt 
adja nekik, hogy béküljenek ki. A' kis bohó bámulattal 
tekint eleinte a' nagyszerű ajándokra ; azután magához 
térvén, kérdezi : ,talán ön azon olasz u r , ki minap megér-
kezett? — Igen én vagyok az. — Oh! akkor tartsa csak 
meg frankját ; nekünk nem kell olly pénz, melly a' pápá-
tól lopatott el !' 

Lavalban roppant nép csődült a' templomba, Marie-
Eutrope trappista atya' útleírásának hallgatására, midőn 
Mellerayból Kentuckyba utazott. — 1848-dik évi septem-
berben 40 szerzetes hagyta el, testvéri csók után, Melleray 
apátságát , egyik kezökben botot, másikban olvasót tartva. 
Élőkön Marie atya nagy fakeresztet vitt : ez volt a' 40 
vitéz' zászlója. Milly tolongás mindenütt ut jokban ! Milly 
élénk megindulás mindenütt ! Ancenisból egy ajtatos urnő 
szaladt a' főnök elébe, kiáltván : Ah ! atyám ! miért nem 
vagyok férfiú, egy trappistával többet birnál. — Toursban 
számos nép sereglett köröttök össze az utczákon. Kérdezik : 
kicsodák, hová mennek ? de hiába : lelkismeretök eltiltja 
a' válaszadást. Ekkor mindenféle magyarázatokat lehetett 
hallani. Egyik azt mondá : ez siketnéma-intézet. Nem, 
mondá a' másik, ezek idegenek, kik nem tudják nyelvün-
ket. Innen vasúton Parisba indultak, 's ott is a' legmélyebb 
tisztelet' jeleivel fogadtattak mindenütt. Ekkor a' Notre-
Dame-des-Victoires lelkésze felkiáltott : Nem, Francziaor-
szág el nem veszend, itt még igen nagy a' hit ! Havreban 
Brunswick nevü hajóra száltak a' trappisták, a' 80 Texasba 
utazó icarianus'nagy bámulatára. Milly ellentét! Az egyik 
osztályban az ima és szeretet, a' másikban a' káromlás és 
önzés. A' hajó a ' világ' legszebb folyóján, a' Mississipin 
halad elő, 's az ágyu-dörgés hirdeti , hogy Uj-Orleansba 
értek. Milly iszonyú látvány ! Icariánusok vagyis inkább 
rémvázok jönnek testvéreik elébe , jelentendők nekik, hogy 
meg vannak csalva. Ki atyját, ki férjét, ki barátját keresi, 's 
ezt nyerték válaszul : ő éhen halt meg, megöletett, ön-
gyilkos lön. Ekkor könyhullatások, jajveszéklések : 's 
mindnyájan átkozzák a z t , ki őket megcsalta ! E' siralmas 
jelenetek között a' trappisták megérkeztek a' pusztára , hol 
lakniok, 's mellyet termékenyíteniük kell. É ' 40 ember, 
meghivatva e' vidékek' újjáalakítására, ima és munka kö-
zött osztja meg idejét. Az ottani fejér, ki azelőtt méltósága 
alattinak tartotta a' földet mivelni, lemond ezen előítélet-
ről , lá tván , hogy francziák is mivelik azt , a ' rabszolga, 
a' szerecsen pedig büszke a r r a , hogy mellette szabad em-
berek is dolgoznak. (Tablet.) 

Kegyes adományok ' jegyzéke . 

A' dunavizár általkárosultak'felsegélésére a' ft. vesz-
primi káptalan 200 ; a' hahoti plébánia' hívei 7 frtot p. p. 
A' komáromiak- és csallóközieknek a' magyar- és német-
szölgyéni hivek lelkészükkel együtt 24 frtot p. p. 

Szerkeszti és k iadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomat ik Lukács Lászlónál . 



RELIGIO • 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI LAP. 

Budapesten, mart. 28. 1850. 38. Másodévi folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az előf izetési dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p . 
Előfizethetni minden postahivatalnál , Pesten a' s zerkesz tőségné l (Országút , Kunevvalderház) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : Seminariumok. — A' közimádságról a' papnöveldékben. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

S e m i n a r i u m o k . 

Elvitázhatlan igazság marad az , hogy a' családi 
nevelés, ha épen nem határozza is meg az embert 
egész életére, legalább kiirthatlan hatást gyakorol reá 
minden viszonyaiban. A ' szent lapok 's a' világ' min-
den bölcseinek nézete egybevág ezen ezeréves igazság 
fölött, 's ki az emberismeret' körében csak kevés ta-
pasztalással is bir, elismerendi, hogy azzá lesz az i f jú , 
mire gyenge korában képeztetik. A ' gyermek' jövőjé-
nek iránya a' szülői házból indul ki, 's családa' szel-
lemének bélyege, ha az idő, t é r , körülmények 's né-
melly hatályosban befolyó társadalmi összeköttetések 
által mélyen beheged is, de soha el nein enyész ; 's az-
ért minél jelentékenyebb e' t ény , minél elhatározóbb 
az első irányadás, minél tartósabb 's hathatósabb ezen 
első benyomás, minél föntartóbh vagy dulóbb e' szel-
lem' működése : annál inkább szivükön kell viselniek 
ugy az egyeseknek övéik , mint az egybeolvadt egye-
sek' összességének egy nemzedék' családi üdves ne-
velését. 

De különösen szivükön kell viselniek az egyházi 
társadalom' atyáinak azon nevelést, melly által az Ur -
nák tökéletes népet készitni hivatvák. Ok azon nagy 
apostol' utódai, ki biztos öntudattal mondá : Krisz-
tusban én szültelek benneteket; ők birják az isteni 
jogot : az evangelium' szolgálatára alkalmas egyéne-
ket elkülönözni, azokat Krisztus' tökéletességének il-
latává alkotni , Szentlélek' malasztjával fölavatni ; ők 
kötelesek azokat őrizni, nevelni , ok ta tn i , erősíteni, 
kebleikbe lángbetükkel olly életelveket edzeni, hogy 
midőn a' világ' kiizdterére k i lépnek, ne csak menje-
nek, de gyümölcsözzenek i s , 's gyümölcsük megma-
r a d j o n ; hogy midőn a' h i t ' szen t oszlopait , mellyek' 
védelmére, ápolására szentelvék, bűnös merények' hul-
lámai nyíltan 's alattomban rongál ják, égi koránytól 
átmelegült kebleiken megtörjenek a' lelki sötétség, ár -
mány 's ingatagság' veszélyes tőrei. 'S hol oltsák be 

I. Félév. 

biztosabban a' megkívántató irány-eszméket kebleikbe, 
mint az egyházi élet' családkörében? E ' föladat igaz, 
nem a'legkönnyebb ; mert midőn az egyház' közös ak-
lából a' választott csemetéket elkülönzik : a' növendé-
kek már kisebb-nagyobb szenvedélyek' r ab ja i , szive-
ik már ri tkán azon ártatlan tisztaságúak, mellyel gyer-
mekéveikben ékeskedének ; a' szeretet' szavai sok-

>.or ridegülő szivredőkben hullanak el fogékony tala-
rii.il, a' lelket előítéletek, ferde szokások' homályai fö-
dik ; a' test elpuhulva ; szóval egész lényük már egy 
előbbi alapnevelés' jellemvonásait hozza magával, 
nelly ha megszokva, másod természetükké vált : sok-

szoros fáradalommal is ritkán sikerül, azt az egyházi 
élö|t' kellékeihez módosítani, vagy mi több elfojtani. 
A' konkoly szaporább a' búzánál. 

Azonban épen azért, mivel e' feladat nehéz, mi-
vel nehezebb ma, mint valaha volt , nem szabad visz-
szariadnunk. Az utóbbi időkben dühöngő korszel-
lem valamint borzasztó pusztítást tön az egyházi 
élet' legszentebb mélyeiben : ugy egyszersmind nyilt 
tükröt tára előnkbe , 's ijesztő torzképekben mutata 
föl annyi le lket , melly a' Szentlélek' bélyegét má-
moros könnyelműséggel a' leghiubb, legszegényebb 
népszerűségért utczák' sarában játszá el. Megtaní-
to t t , hogy vannak Szentlélek' helynökei hit né lkül ; 
megtanított , hogy vannak az evangéliumnak hirdetői 
sziv nélkül; megtanított , hogy vannak a' nemze-
tek' nagy apostolának utódai között egyesek Jézus 
Krisztus' vérjegyei nélkül ; megtanított végre, hogy 
vannak Sión' őrei közt az egyház' szirtkövén sokan 
jellem nélkül. 'S honnan ez? Neveltetésök' pályájáról 
hozák ki lelköknek vagy egész szörnyetegét a' hitet-
lenséget , vagy az ott rájok ragadott hideg egykedvű-
ség ridegült a' zajos világ' csábjai közt azzá.*) 

*) Mi jelenleg ugy tudjuk, miszerint minden elismert, nem 
a' rendszer-, hanem a? kezelőknek akár hanyagsága, 
akár képességhiánya, akár pedig végre positiv romlott-
sága okozta fogyatkozások mellett, mégis fölötte ritka 
azon eset, hogy papnöveldéinkből hitetlen vagy vallási-
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Ezen állapot abnorinis ugyan, de nem tagadható, 
sőt mivel elkezdők , többet is mondunk. A' jámbor 
szülők' gondos, istenfélő nevelése között időben, böl-
cseségben, Isten és ember előtt kegyelemben serdülő 
növendékek, kik Isten' oltárának lévén odaajánlva. 
Krisztus' illatvirágaként tündöklenek családjok' köré-
ben , vajmi sokszor elhervadának egy papnövelde' 
tömkelegében ! Szerény megelégedésüket békétlen-
ség , lelkük' tisztaságát szennyes a j k a k , alázatosságu-
kat részrehajlás okozta kevélység, áhítatukat gépszerű 
szokássá fajult hidegség mérgezte meg. Már akár a' 
családi, akár az egyházcsaládi fölületes nevelés, értem 
a' papnöveldék' hiányos kezelése, legyen oka annak, 
hogy a' zárt falakon tul a' közéletben , nemes cseme-
ték helyett vadszőlőt talált álmélkodva az egyház : 
a' bajon minden esetre segitni kell. 

Nem azon időkben élünk, midőn az evangélium' 
puszta szava fogékony keblekre ta lá l t ; a' korcs fölvi-
lágosodás használva alél tságunkat , kora szellemének 
szárnyain megelőzött, kioltogatta a' hit" pislogó mé-
cseit a' hivők' kebleiben, föllármázta a' szenvedélyek' 
hullámait, a' világot lázadásba, forrásba hoz ta , sőt 
tul a' cellák' csendes lakain is szétfúvatta kábitó szel-
lemét ; kiragadta a ' h i t , erkölcs, tekinté ly , hűség, 
tisztelet' vonásait milliók' kebléből, 's besodorta nem 
csak, de duló merényeinek vezérévé is választá a'szen-
télynek annyi szolgáit , kik fölött ki ad fejünknek vi-
zet. és szemeinknek könyár t , hogy megsirassuk őket 
éjjel és nappal? A' tekintélyek'kora lejárt, ez a'korcs 
nemzedék' je lszava, 's mennyire lön e' duló ige' ve-
szélyes ténynyé : a' korlátlanság és rakonczátlankodás' 
mindenütt tátongó örvénye tanúskodik. Az áhítat meg-
hűlt ; a' bizalom és szeretet közé, melly a' népet pap-
jához fűzé, a' viszály' hydrája fúrta be magát , 's a' 
fejetlenségi merény mit sem hagyott érintetlenül azon 

lag egykedvű nevendék lépjen ki; mi több azt tapasz-
taltuk , hogy nevendékeink kilépnek rendesen telve 
szent hévvel és buzgósággal, melly ha az élet' terén 
ollykor kioltatik, vagy legalább meghűl, annak nem, 
legalább nem egyedül a' növelde az oka. Az élet' 
szele, a' gyakorlati téren tapasztalt hanyagság, az 
egyes lelkipásztorok, kikhez segédül adatik, egyhá-
ziatlan magaviselete vagy épen lelkisineretlen eljá-
rása, az elöljárók' vele való további nem gondolása 
és egyes tekintélyesebbek' rossz példája, világi házak' 
gyakoribb megkeresése, ugyanazon nőszemélyekkcli 
folytonos meghittebb ismeretség, a' minduntalan egy-
mást váltogató botrányok, rossz társaság, 'stb. nem 
egy, a növeldéből angyalnak ártatlanságával kilépő 
ifjúnak ásták meg már sírját ! Szerk. 

Ha a' t. értekező, mint nem kételkedünk, vett ta-
pasztalás után és lelkismeretesen írja ezeket : való-
ban bámulnunk kell , hallván egy püspöknöveldét 
tömkelegnek neveztetni, mellyben nem a' rosszak ja-
vulnak meg, hanem az Isten' virágaként illatozó ár-
tatlanok is elhervadnak ! ! Szerk. 

legszentebb viszony' szétrombolására , melly a' nyá-
ja t pásztorához, 's ezt aklához, az egyházhoz köté. A' 
szent lapok' intését : ,Engedelmeskedjetek elöljárói-
toknak, 's legyetek nekik alárendelve', gúnyos hahota 
törekedék nevetségessé tenni ; a' pásztor' szavait , ki 
hivatása'szent érzetében béke' angyalaul akart föllép-
ni a' nép és király között, átok követte ; a' jobb meg-
győződés vértanúi szorongattatások között sinlődött; 
a' pap ' fejére, ki községéből politikai gyüldét alkotni, 
's politikai népszónokminőségben annak élére állani 
vonakodott , halál volt kikiáltva ; fölülről, ugy mint 
alulról, jobbról ugy mint balról teljesült napjainkban 
Görres' mondása, hogy midőn a' kor minden szentebb 
ösztönét , minden eszélyesb gondolkozásmódját elját-
szotta , egy rend marad még hátra a' korlátlanok-
nak botrányára , a' fölvilágosult Istentagadóknak 
gunytárgyára , mindenkinek állandó ellenvetésére, a' 
c l e r u s ! 

Miután tehát illy korban élünk, miután nem csak 
a' hivők' millióit , nem csak az Ur' szorosb szolgála-
tára hívott szenteket, de az ártatlanság' csemetéit is 
megdermeszté a' hitetlenség 's demoralisatio' deres éj-
jele ; midőn nagyitó üveg nélkül is óriási rémképek-
ben állanak előttünk azon idők , mellyeket megjósol-
va sz. Pál, figyelmezteti 's tetterőre hivja föl tanít-
ványában annak minden utódait ; midőn vannak köz-
tünk egyedül önmagukat szerető emberek, kíváncsiak, 
büszkék , kevélyek, istenkáromlók, szülőiknek nem 
engedelmeskedők , háladatlan gonoszok, szeretet 's bé-
keség nélkül , átkozódók, telhetetlenek, irgalmatla-
nok , árulkodók , megrögzöttek, felfuvalkodottak, ar 

kéjeknek inkább mint Istennek szolgái, színleges a j -
tatoskodók erény nélkül, kik a 'házak ' re j tekeibe csúsz-
nak b e , 's fogva visznek magokkal bün te l t , 's külön-
féle vágyuralta hölgyecskéket; mindig tanulók, 's az 
igazság'tudományához soha einem jutók ( I I . T i m . 3 . ) ; 
midőn e" kor' vétkeiből annyi ragadott tisztességes 
ruhánkra is a' lefolyt bünár ' medreiben ; midőn ez fá j -
dalmainknak talán még csak kezdete; midőn egy pap' 
legkisebb vétségével diadalmenetet tart a'bősz világ; mi-
dőn Sión' minden, még legparányibb őreinek mámora 
nagyobb vérfolt az egyház' testén, mint valaha; midőn 
az egész világnak szegletköve vagyunk, mellybe ármány, 
gonoszság, ostobaság, hitetlenség annyira belebotlanak; 
midőn a' szenvedély' sötét ködrétege fedi még a' lel-
keket ; nem érezzük-e sokszorosabban isteni meste-
rünk' szavát : Ti vagytok a' világ' világossága, ugy 
tündököljék fényetek a' világ előtt , hogy lássák jó 
cselekedeteiteket , 's dicsőítsék atyátokat , ki ég-
ben van ! 

Igen , m i , kiket az ő szent végzéseinek próba-
keze a' forradalom' vérfergetegében ért utói, ezért na-
ponta esdünk, hogy Isten minket jó szándokkal, szán-
dokunkat tetterővel, erőnket kitartással áldja meg; 
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naponta esdünk, hogy a' Szentlélek elménket világo-
sítsa meg, miszerint módot 's alkalmat találjunk azt 
fölfödözni, 's szakadatlanul mivelni, a' mi e' vészes 
időben, az elvadulás 's elkorcsulás' szakában, Krisz-
tus' egyházát a' vész' hullámaitól megóvja. 'S ha igaz 
az , mit sz. Jeromos mond, hogy Isten' egyházát leg-
jobban megrontja a' szentély' szolgáinak a' világiak 
fölötti romlottsága (Sup. Ep. ad Tim.) : ugy igaz az 
is, hogy mi sem ápolja azt jobban azoknak feddhetlen 
példájánál. 

Az ennek eszközlése fölötti elmélkedésünk aka-
ratlanul az egyházi növelde' falai közé visz vissza ; 's 
ha minkárunkon, minhibáinkon okulva, lá t juk, hogy 
azon vétkes könnyelműségnek, melly miatt botrányosan 
elhagyók magunkat ragadtatni, hiúság, testiség's sok 
egyéb ábrándos eszmék által, eredeti forrása egyházi 
neveltetésünk' hiányaiban rejlik : ki lenne az , ki szi-
vére ne venné a' csorbákat, mellyekkel egyházi nö-
vendékeinknek fölületes, félszeg nevelése az egyház' 
szent testületét elárasztja ; 's szakadatlanul ne óhaj-
taná olly intézetek' legszorgosabb ápolását, mellyek' 
üdve ugy mint átka nem egyeket, de milliókat sújt. 
Mig a' gyermek' miveltségének minősége csak ennek 
életét határozza meg : addig az egyház' növendékének 
lelkülete sokak' életének ad i rányt ; mig a' közélet' 
embere tévedve magánosan bukik el : addig az irány-
vesztett lelkész ezreket von magával örvénybe; mig a' 
gyermek föladata emberré 's hivő polgárrá mivelni 
magát : addig az egyház' növendékének pappá, Isten' 
fölkent szolgájává kell lennie, ki az emberi sziv és 
elme' miveltségének minden hangját megértse, ki ál-
dozár, orvos, biró, atya, testvér, barát, tanácsadó, 
mindenkinek mindene legyen a' maga nemében. Meny-
nyivel jelentékenyebb tehát a' leendő lelkipásztorok' 
nevelése, annyival inkább érdekünkben kell feküdni 
kezelésének: mennyivel hatályosabb a' családi első 
nevelés, annál nagyobb szorgalmat kell fordítani an-
nak megadására, mennyivel elágazóbbak a' kor' szük-
ségei, annál tágabbnak kell lenni nevelésünk'körének; 
mennyivel fölületesebb a' világ' miveltsége, annál mé-
lyebbnek kell annak lenni növendékeinkben ; mennyire 
jobban eltávolitja a' világ' nevelése az embereket Is-
tentől , annál buzgóbban kell az egyházi nevelésnek 
az eltántorodottak' visszaterelésére irányozva lennie. 
(Folyt, köv.) —y. 

A' közimádságról a' papnöveldékben. 

Lelkem épült, midőn e' lapok' 9-dik számában 
az esztergomi tudósításban olvasám, milly kenetteljes 
és megható szavakkal köté a' magyar egyház' főpász-
tora növendékeinek szivére az imádságot, teljes joggal 

nevezve azt az egyházi tökély' első lépcsőjének. De 
az én tiszta örömömnek nem csupán a' papnak az 
imádság által eszközlendett erkölcsi tökélyesedése volt 
indoka, hanem és legkivált az, hogy a' növendékek 
illy magas figyelmeztetés és buzdítás' következtében 
nevelő-intézeteikben megtanulandnak imádkozni. Mert 
fájdalom, van — kellene talán inkább mondanom — 
volt e' honban egy nagy megyének nagy seminariuma, 
hol a' növendékek' imádsága valóságos insultatiója 
volt az Istennek. Midőn a' növendék az intézetbe be-
lépett , ifjú szive még hozott annyi áhítatot magával 
a' világból, és volt is rá még akkor olly fölvigyázat, 
hogy ajka és szive még öszhangzásban szolgáltak az 
Istennek. De a' mint évenkint magasb osztályokra 
jutott, a' kellő fegyelem' mindinkábbi tágultával amaz 
öszhangzás annál inkább felbomlott, elannyira, hogy 
midőn a' növendék pályája' végén állt, ajka már nem 
volt más, mint egy hederegve kelepelő gép, szive pe-
dig egy invitus vagy alvó auditora eme' szélmalmi 
dörömböléseknek. Szép koronája a' hatéves nevelés-
nek, mellyben a'papjelölt imádkozni fokozatonkint ki-
tanult (dedidicit) ! Ám ez még hagyján. De átka az a' 
rossznak, hogy szünetlenül rosszat nemzzen. E'növen-
dék pár hó múlva százaknak, ezereknek lelki vezére 
lesz ; a' nép mint valami tükörbe, ugy fog rá tekin-
teni, példáját követni, és tőle tanulni akarand. És mit 
gondoltok, milly bus érzelmek foglalják el keblét, mi-
dőn hallja, hogy lelki atyja azon imádságokat, mely-
lyeknek hallatára az ő szive máskor olvadoz, értetlen, 
érzetlen, mormogó és lélekszakadtáig siető hangon el-
hadarászsza? Nem fog-e illy napszámos recitation meg-
botránkozni ? Nemleend-e kénytelen ebből lelkipászto-
ra' hitüres belsejére következtetni? Nem csökken-e 
meg iránta való tisztelete, bizalma? Annyit bizonyára 
a' legkérgesb lelkismeretü laxista is elismerend, hogy 
illy paptól a' nép meg nem tanuland imádkozni. Pe-
dig kis figyelet elég, hogy nem egy illy egyházi szol-
gára akadjunk. A' baj' forrása pedig ott rejlik , hogy 
az érdeklett növeldében igen csekély a' felügyelés a' 
növendékek' imádságára. Az volna ennek következtében 
igénytelen véleményem : hogy a' növendékek közösen, 
illető elöljáróik' jelenlétében végeznék szabott imád-
ságaikat ; hetenkint, vagy naponkint más praeorans 
lenne, kinek az imádkozásban netalán elkövetendett 
hibáit a' jelenlevő előljáró a' szeretet' hangján tudtára 
adná, 's azt rövidleg ráoktatná a' modorra, mint kell 
imádság közben mi szivünknek és ajkainknak össze-
müködni, hogy e' hitbeli cselekedetünk Isten előtt, 
kedves, nekünk üdvhozó, másokra nézve pedig épüle-
tes legyen. A' jó imádság áthat a' felhőkön , de a' 
rossz ránk boritja azoknak haragos sötétségét és vil-
lámait. A' pap' imádsága áldozat a' maga és mások' 
bűneiért és -zükségeiért; vigyázzon tehát , hogy ima-
áldozata ne legyen silány mint Káiné, mellynek füstje 
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ar föld' szilién elterült , hanem kedves illatként száll-
jon a' Mindenható' szine elejébe. .Maledictus qui facit 
opus Uei negligenter.' Üdves és pontos felügyelés a : 

növendékek' imádságaira a' legbiztosban czélra ve-
zetend. — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
K a l o c s a , m a r t . 18. Tegnapelőtt borzasztó na-

punk volt, mintegy fél nyolcz után reggel a' város északi 
részén tüz ütött ki , és a' már egy hét óta szünetlen dü-
höngő északi szél' segedelmével villámsebességgel hara-
pódzott tovább, úgyannyira, hogy az oltás majdnem lehe-
tetlenné vált, 's nem tellett bele két óra, mintegy 127 ház-
nak már csak füstös romjai látszattak. Megfoghatatlan 
volt e' veszély' alkalmával a' köznépnek oltás körüli ha-
nyag részvétlensége, de annál inkább kiemelendő átaljá-
ban a' papság, a'gens d'armerie és néhány lelkesb világiak-
nak fáradhatatlansága, kiknek sikerült két olly nevezetes 
ponton , mint például a' kegyes-rendiek' collegiuma és 
Scliraick-féle ház, a' bősz elemnek gátot vetni. A' károsult 
Ínségre jutott számos családok' felsegélésére érsek ő excja 
2,500 és a' főkáptalan 500 váltó forintokkal járulni szí-
veskedtek ; ezen kívül egyesek kenyérrészleteket adtak, 
mások pedig ingyenszállásra fogadták be az újra téli fa-
gyos szelek által zordonná vált idő elől a' szerencsétlene-
ket. Istenem ! ha visszaemlékezünk, milly hálátlan volt e' 
nép azok iránt, kik valamint mindenkor, ugy most is leg-
elsők letörülni a' szerencsétlen siránkozók' könyeit, 
eszembe jut a' szeretet' Nagymestere Jézus , ki az embert 
felebarátjának szeretetére tanitá még akkor is , ha az hál-
ádatlan ! Köszönet a' szerencsétlenek' nevében a' nagylel-
kű jótevőknek. A' P. Napló' megjelenésének hire nagy 
örömmel töltött el mindnyájunkat, mert hittük, hogy Csá-
szár Ferencznek már csak neve is elég biztosíték, hogy 
lapja, ha nem is lesz katholikus irányú, legalább nem 
lesz kath. ellenes, mit tőle mint katholikustól joggal 
várhattunk. Fájdalommal olvassuk azonban a' Religio ha-
sábjain, hogy első fellépésével is illyen tendentiát árul el. 
Valóban igen nagy szégyenére válik a' mi világi férfiaink-
nak , hogy mig más vailásfelekezetüek minket sárral do-
bálni, saját feleiket pedig — legalább elvből — pártolni 
iparkodnak; addig ők még csak igazságosak sem tudnak 
lenni irányunkban! Vagy talán igy hiszik csak boldogít-
hatni a' hazát? . . . Érsek ő excja legújabban egy terje-
delmes remek stylu deák körlevelet bocsátott clerusához, 
mellyben inti őket az egyháziasságra , és nyájuknak a' 
legtisztább istenigéjéveli táplálására, 's meghagyja, hogy 
Böjt 4-dik vasárnaptól fogva egész áldozóig mise utáni 
szentségkitétellel imádságok tartassanak, és egy izben 
tartandó processio 's alkalmas egyházi beszéd által ser-
kentessenek a' hivek a' töredelmes bűnbánatra, hogy igy 
a' kegyelem' Ura bűneinkért érdemlett ostorit távoztassa 
el tőlünk, 's egyházának felvirágzását hova hamarébb en-
gedje. <3 excja kegy. érsekünk folytonosan szembajokban 
szenved ; mindennek daczára a' növendékpapság' próbaté-
tét saját palotájában meghallgatta. Molnár János. 

Nagy-károlyi egyház-kerület, mart. 15. Ma egy hete 
végezte ezen kerület a' sz. gyakorlatokat. Régibb óhajtá-
sunk teljesült, azért vette olly őszinte örömmel ezen kerü-
let nm. püspökünknek e' tárgybani rendeletét. Kezdődtek 
böjt 3-dik vasárnap' estején, ki volt adva a' rend, elmél-
kedési tárgyak, 's ezek szerint mindenikünk által, odahaza 
elzárkózva, mennyiben csak a' lelkek' üdve és felebaráti 
józan szeretet engedheté,tartattak csötörtök estig:másnap 
korán reggel egybegyülénk Kaplonban a' sz. ferencziek zár-
dájában , hol a' ker. esperes által latin nyelven sz. beszéd 
tartatott, a' papi rend' méltóságának megőrzése- és hiva-
tala' betöltéséről, ez idők szerint. Mindenikünk elvégezte 
a' bűnbánatra olly meghatóan édesgető eme' sz. helyen 
gyónását, miután felöltve áldozári sz. ruhánkat,beléptünk 
a' zárda' templomába, melly honunk' egyik legfényesebb 
család' pompás sirboltjától, a' főoltár' két oldalán lévő 
vasrostból művészileg szerkezeit, tágas és átlátható ajtók 
által vagyon csak elrekesztve. A' ker. esperes mutatá be 
a' legfelségesebb áldozatot, az ő kezeiből vettük a' mennyei 
bárányt, összesen 17 áldozár. Megható volt minden : itten 
a' nagy áldozat, a' mindenkin látható megindulás, az ajta-
tos nép' csudálkozása e' rendkívüli ájtatosságon, amottan 
a' fényes tumbákban szendergő poraik azon elhunyt nagy 
férfiaknak, kik nagy tetteikben, de kivált nagyszerű jócse-
lekedeteikben most is élnek e' földön, vallásos tiszta buz-
góságuk pedig elfelejthetetlen a' magyar anyaszentegyház-
ban. E' volt zsengéje sz. gyakorlatinknak. A' nép jóllehet 
ez első alkalommal inkább csak ajtatos bámulója volt, de 
hiszem még sem siker nélkül, és Isten malasztja, minden 
jót adhat ; csak buzgó szivet adjon nekünk a' sz. gyakor-
latok' megtartásához, a' siker valamint ki nem számit-
ható, ugy el sem maradand. Az egészet Téged Isten dicsé-
rünkkel zártuk be, és még ebéd előtt nyájunkhoz indulánk. 

S á r v á r , mart. 6. Iró-asztalkámra düleszkedve gon-
dolkodtam e' sokat szenvedett népről . . . szemeim előtt 
mint ijesztő rémkép jelent meg a'szegénynek nem rég lefolyt 
múltja . . . . Gondolkodtam a' hazáról, inelly máskor 
olly szép, most egy lekuszált virágos kert. . . . Gondolkod-
tam arról is : mikép lehetne e' hon, 's e' nép egykor bol-
dogok ? . . . A' gondolatok' egész légiója vonult át lelkem 
előtt ; mig nyugtatólag reám csak egy hatott — a' népne-
velés' boldogító eszméje. . . ' S e ' korszükségelte ügyet ka-
rolta föl az itteni plebánia-helyettes, nt. Kövess György a' 
szegény gyermekek' iskoláztatását indítványozván. Szavai 
nem hangzottak el, mint a' szélvészben elnyögött panasz. 
Indítványa viszliangra talált, 's már is 30 elhagyatott gyer-
mek jár iskolába, kikben különben a' szép elmebimbókat 
szegény körülményeik' hideg szele örökre elhervasztan-
dotta. Siker koszorúzza a' derék férfiú' üdves irányú vál-
lalatát, minden lépésre, mellyet a' népnevelés' letarolt 
terén teend, fakadjon számára egy-egy öröm-virág, vegye 
kegyeltjeinek nevében a' méltányolni tudók" forró köszöne-
tét. Törekvéseinek végrehajtásában öntudatán kivül vi-
gasztalja őtet azon gondolat, hogy a'példák vonzók, 's 
hogy szép tettei a' népnevelés' jövendője iránti haldokló 
reményeket sok szívben fölélesztendik. —s— 

CA' nm. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele. Folyt.) Reliquum denique est, ut 
de turbata nationalitatum pace ad invicem, mutuisque 
Christianorum intuitu nationalitatis officiis, ob quae ne-
glecta in mutuas demum funestissimas more gentilium cae-
des et rapinas eiusdem apostoliéi regni cives, novissime 
proruerunt, pauca moneamus. Ac inprimis, nostrarum 
partium esse non potest dirimere, quantum illiacos intra 
muros , quantum item extra eosdem peccatum sit. At non 
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monere non possumus : in lege Christiana non esse genti-
lem et judaeum, circumcisionem et praeputium, barbarum 
et scythara, servum et liberum ; sed omnia et in omnibus 
Christum, ut induti omnes viscera misericordiae, benigni-
tatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes 
et douantes invicem, si quis adversus aliquem habet quae-
relam; sicut et Dominus donavit nobis, ita et nos, super 
omnia charitatem habcamus ad invicem, quod est vincu-
lum perfectionis, *) et indispensabilis conditio pacificae 
eiusdem ecclesiae fidelium, eiusdem reipublicae civium 
cohabitationis. Non monere non possumus : Deum quidem 
esse, qui , docente Apostolo, fecit ex uno omne genus ho-
minum inhabitare super universam faciem terrae, definiens 
statuta tempóra et terminos habitationis eorum, *2) ast di-
versitatem lingvarum sequelam esse peccati, et defectionis 
a Deo, et quae hinc oriri debebat, divisionis mortalium 
contra semet ipsos ; *3) unde fieri necesse est, ut dum jura 
nationalitatum nimio plus exaggerantur, in mutuas demum 
cnedes nativus utrinque nationalitatis amor propellat. — 
Et huic malo lex Christiana tantum medendo est, quae, dum 
omnes eiusdem regni Dei cives, eodem sangvine Christi 
crucifixi in adoptionem filiorum Dei adlectos, iisdem fra-
ternitatis in Christo vinculis invicem religatos exhibet, uni-
versalemque proximi amorem praecipit : medium parietem 
maceriae dissolvens, facit utraque unum. * 4 ) 

Heu quanta errorum, quae ducunt ad interitum, col-
luvies ! — Et haec omnia Christiani (?) moliuntur, gaudi-
um universae terrae ! ? — Heu quomodo obscuratum est 
aurum, mutatus est color optimus ! Levate igitur capita 
vestra Dilecti in Christo Fratres et Filii ! et signa tempo-
rum dijudicate. Tempus namque faciendi : terra eniin in-
fecta est ab habitatoribus suis, quia transgressi sunt leges, 
mutaverunt jus, dissipaverunt foedus sempiternum; et num 
quid non cogitabit Dominus dissipare murum filiae Sion, 
et auferre a nobis regnum suum, et dare genti facienti 
fructus eius ? ! Quomodo tabescit anima nostra , haec ani-
mo recolens, et pejora, nisi Deus auxilii respexerit super 
nos, imminere prospiciens ! Audite igitur Dilecti in Christo 
Fratres et Filii! vocem patris et pastoris animarum ves-
trarum, ut levemus corda nostra cum manibus ad Domi-
num in coelos, et scrutemur vias nostras, et convertamur 
ad cor, et quaeramus, et revertamur ad Dominum, si forte 
recordetur, quid acciderit nobis, et respieiat, et auferat 
opprobrium nostrum ; ut clamemus , nec cessemus, sed 
quasi tuba exaltemus vocem nostram, quia haec dicit Apo-
stolus : ,non est in alio aliquo salus, nec enim aliud nomen 
est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos 
fieri/*3) praeter nomen Domini Nostri Jesu Christi, ,in 
quo omne genu flectatur, et coelestium , et terrestrium, et 
infernorum.' f t C) Hoc igitur tremendum et benedictum no-
men magistratibus et subditis , divitibus et pauperibus, 
senibus et juvenibus, hoc omni humanae creaturae prae-
dicate ; cumprimis vero tenerae pubi , omni, qua valetis, 
zelo et pietate inculcate, certi, quia nisi generatio succres-
cens jCatecheticis' tarn in schola quam in ecclesia institu-
tionibus, et ,practicis religionis exercitiis' ad Deum et ti-
morem nominis ejus modis omnibus instructa, imbutaque 
fuerit : novissima pejora prioribus evenire necesse sit. 

Quod, ut Pater misericordiarum et Deus totius con-
solationis, qui redemit de interitu vitam nostram, clemen-
ter avertere a nobis dignetur, et respiciens in orationes hu-
milium, iniquitatibus nostris propitietur, et sanet contritio-

* ) C o I o s s . III. 1 1 — 1 4 . « ) Actor . XVII. 2 6 . *3) Genes . XI" 
* 4 ) Ephes. 1 1 . 1 4 . **) Actor . IV. 12 . *6J Philip. 1 1 . 1 0 ' 

nes nostras, praesentibus ordinamus : ut ad placandam di-
vinam misericordiam 1-mo : In S. Missae Sacrificio inde a 
Dominica 4-a Quadragesimae usque Festutn Ascensionis 
Domini, ab omnibus Archi-Dioecesis nostrae Presbyteris 
Cleri tarn secularis, quam reguláris quotidie — dum Rub-
ricae non obstant, sumatur Collecta, quae inter orationes : 
,pro diversis legitur' „pro Remissione peccatorum." 2-do : 
Diebus singulis post s. Missae Sacrificium, item post Li-
tanias, diebus Dominicis et Festis celebrari solitas, coram 
exposito in ciborio Sanctissimo, quinque Pater et Ave cum 
oratione : „Deus qui culpa offenderis," lingvis vulgaribus 
(iuxta advolutam versionem) praeorante sacerdote (non 
cantore) cum populo absolvantur. 3-tio : Defigenda pro 
temporis et loci opportunitate die, praemisso sacro Missae 
Sacrificio cum opportuna de necessitate poenitentiae pare-
naesi, publica supplicatio, seu processio ad montem cal-
variae, vel capellam vel crucem instituatur. 4-to : Super 
hac nostra ordinatione fideles Dominica 3-tia Quadrage-
simae ex ambone edocendi, et ad opera poenitentiae mul-
tiplicanda cohortandi, demum Cyclus hujusmodi poeniten-
tiae exercitiorum Feria 4-a ßogationum accomoda pare-
naesi concludendus erit. 

Dum autem haec vobis Dilecti in Christo Fratres, et 
Filii ! fidenter in Domino praeciperemus, hoc fidentius 
nobis promittimus quoque, quo minus possumus temperare 
nobis, quin grata memoria repetamus illa vestra studia, 
quibus nos de salute ecclesiae inter nefasta rerum nova-
rum auguria, non absre consveto sollicitiores, qua consilio, 
qua opera in Domino succolastis. — Quanta enim nobis 
fiducia erat pro vobis, dum in partem consiliorum diebus 
30-a et 31-a August i , et I - a Septembris anni recens 
praeterlapsi in unum Deo auspice collatorum Vos vocaba-
mus, ut praesidia laboranti Ecclesiae Dei circumspicere-
mus : tanta erat gloriatio pro vobis * 7 ) , qui non recessistis 
in tempore tentationis, sed permansistis in fide fundati , et 
stabiles, et immobiles in spe Evangelii. *8) Quid enim tot 
inter ominosas rerum conversiones, multifaria Ecclesiarum, 
quibus praesidemus, sollicitudine laborantibus par adferre 
levamen potuit, quam omnium pene vestrum posse religio-
ne niti, et filia.li in Ecclesiam, ac nosipsos pietate consolari ? 
Quapropter ,gaudemus in Vobis in Domino , quoniam obe-
dientia vestra in omnem locum divulgata est. * a ) Sed et 
confidimus, quod nihil aliud s a p i a t i s s e d quae praeci-
pimus, et facitis , et facietis * l u) . Cupimus autem unum-
quemque vestrum eamdem ostendere sollicitudinem ad ex-
pletionem spei nostrae usque in finem ; ,ut non segnes ef-
ficiamini, verum imitatores eorum, qui f ide, et patientia 
haereditabunt promissiones.'*1 ' ) 

At enimvero silentio premere quomodo possumus, re-
pertos quoque fuisse nonnullos in vobis, quos praesentium 
temporum tentatio jam tum fascinavit ,non obedire verita-
t i , sed cito in alia studia transferrin * 1 2 ) Non alia istis, 
,qui legunt, intelligant,' — dolentes scribimus, quam, quae 
ab ipsis descripta legimus, neque ut contristentur, nisi ad 
poenitentiam ; sed ut sciant, quam charitatem habeamus 
abundantius in ipsos , paternis in Domino monitis liorta-
m u r , into per viscera misericordiae Dei obtestamur : ,ut 
inungant oculos suos collyrio, et videant, unde excide-
rint , et prima opera faciant.' *13) (Folytatása következik.) 

' ) 2 . Corinth. VII. 4 . * a ) Coloss . I» 2 3 . * 8 ) Rom. XVI. 19 . 
* 1 0 ) II . Thess. III. 4 . Hebr. VI . 1 1 — 1 2 . * n ) Galat. III. 3 , 
* » ) Apocal . II. 5 . 
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Polit ikai Szemle . 
Átalános az öröm az egész országban azon kegyelem-

rendeletek fölött, mellyeknek következtében különösen a' 
nemzetőrök és lelkészek a' katonai besorozás al<51 fölmen-
tetnek ; ezt ö fölsége iránti hálatelt kebellel ismételve föl-
említve , nem tehetjük, hogy őszinte köszönetet ne sza-
vazzunk a' primás ő herczegségének, ki Bécsben létekor, 
mint közönségesen tudva van, magát ez ügyben mind föl-
séges Urunknál, mind pedig ministeri tanácsosainál ered-
ményteljesen közbevetni el nem mulasztotta. 

Az erfurti szövetséggyülés mart. 20-án Radovitz po-
rosz felhatalmazott által megnyittatott. 

A' Bécsben imént megjelent porosz jegyzettik a' ki-
egyenlítést és egyesülést igen elősegitendik , és valamint 
egy részről azok' örömét megrontandják, kik az európai 
közbéke' megzavarására számítottak, ugy más részről a' 
béke és rend' barátainak megnyugtatásul szolgálandnak. 
Poroszhon az erfurtféle szövetséggel most már föl nem 
hagyhat a' nélkül, hogy neve és hire ne koczkáztassék. Ha 
csak szövetségesei vissza nem lépnek önmaguktól, a' meg-
kezdett utat folytatnia kell, legalább is egy időre. A' bé-
csi kabinet átlátja ennek szükségét , és méltányolni is 
tudja. . . . 

A' többször emiitett háromkirályi jegyzék a' bécsi és 
berlini kabinetekkel már közöltetett, sőt Münchenben már 
hivatalosan tudatik, miszerint a' bécsi kabinet beleegyezé-
sét, a' császár pedig a'sanctiót megadta. És igy az Ausztria 
és a' három királyok közötti tökéletes egyetértés mint be-
végezett tény tekintendő. Ezen háromkirályi jegyzékben 
kimondatik a' meggyőződés, miként Némethonnak jöven-
dője csak olly alkotmány által biztosittathatik, melly a' 
lehető legszorosb összeköttetést idézendi elő Ausztria és 
Poroszhon között, melly a' két legnagyobb államot méltó-
ságteljes állásba helyezendi, a' nélkül, hogy a' kisebb ál-
lamokat megsemmisítené, 's végre melly olly szövetségi 
organumokat választand, hogy a' kormányhatalom szint-
úgy mint a' népszellem és nemzetképviselet kifejlődhes-
senek. . . . Igen kedvező előjelül tekintendő a' tapasztalás, 
mikint minden német államok mindenek előtt az Ausztria 
és Poroszhon közötti jó egyetértést óhajtják. Igy például 
a' badeni második kamara a' nagyherczeg' trónbeszédjérei 
válaszában nyiltan kimondja , mikint Némethonnak jövője 
csak akkor virulhat föl, ha Ausztria Poroszhonnal karölt-
ve járuland a' nagy kérdés' megoldásához. 

Münchenben mart 14-kén végeztetett be S c h w a r z 
kanonok'gyilkosainak ügye. Mind a 'ke t tő , S t o p f e r és 
D a n t i n g e r halálra Ítéltettek. Az előbbi vonakodott 
bünmerényét kivallani, de utóbbi a' pillanat' megrázkód-
tató fönségétől megilletődve bírái felé ment , és porba 
hullva tördelt hangokon kiáltá : „Igen, én sorsomat megér-
demlem, én gyilkos vagyok, én gyors végrehajtást kérek, 
és nem kegyelmet." — Landauban pedig mart. 11-kén 
Fugger-Glött Tivadar végeztetett ki golyó által. E' sze-
rencsétlen fiatal ember az ottani várból az ellenséghez 
szökött, és mint felségsértő halállal bűnhődött. Életének 
utolsó perczei épületesek voltak, erős lélekkel várta a' ha-
lál' közeledését, mit a' vallás' vigasztalásánakés éltető ere-
jének kell tulajdonítani ; az őt kisérő kath. papnak kezét 
megszorítván , nagy hanggal mondá ki e' végszavakat : 
„Én az Urban halok meg." Kivégeztetése után a' lelkész 
az egész várőrizethez egy megható és mélyen megragadó 
beszédet mondott, mellynek végszavai valának : „Féljétek 
az Istent, és tiszteljétek a királyt." A' német lapok körül-
ményesen írják le e' gyász eseményt. 

Az angol lapok egy második depeschet említenek, 
mellyet gróf Nesselrode intézett Brunowhoz, 's mellyben 
állittatik, miszerint épen a' perezben, midőn az első depe-
sche útnak bocsáttatott, érkezett a' hír, mikint lord Pal-
merston Göröghon ellen alkalmazott erőszakos rendeleteit 
és intézkedéseit Francziaország' közbenjárására fölfüggesz-
tette. A' czár elfelejtve az ellene elkövetett figyelmetlen-
séget, és csak a' görögnép' érdekeit tartva szem előtt, örül-
ni fog, ha francziaország' közbenjárásának sikere leend. 
A' mi azonban a' kérdéses szigetek' elfoglalását illeti, 
Oroszország engedni soha nem fogja, hogy közbenszólása 
és beleegyezése nélkül e' kérdés csupán Angol- és Fran-
cziaország között döntessék e l , és azért isinét óvást tett. 
A' tekintélyesebb és szilárdabb elvű angol lapok verse-
nyeznek a' lord Palmerston elleni kifakadások ban. A',Mor-
ning Chronicle' szerint a' sírjából véletlen kikelendő 
Canning, hallván az angol hajóhad' Göröghon ellenében 
elkövetett vitézségeit , megvallani kénytelenittetnék , mi-
ként vagy ő hibázott, midőn a' görög nép' fölszabadítása 
mellett fáradozott, vagy utódjai követnek el borzasztó bot-
lásokat. . . Más lapok meg az ismert mesét is idézik,melly-
ben a' farkas az ártatlan bárányt falja föl, mivel vizét 
megzavarta. . . . Végre is Göröghon leend a' veszedelmes 
szikla , mellyen Palmerston' politikájának hajója meg-
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nos a' társulatot, hogy az egyház' kérdését a' legnagyobb 
erélylyel karolandja fela ' társulat. Az országba szétküldött 
kérvény olly számos aláírásokkal küldetik vissza , hogy a' 
társulat' fenléte óta egy kérvény sein volt annyi aláírással 
támogatva. Mihelyt a' példányok 's aláirási ivek be leen-
denek töltve, más kérvény' példányait fogjuk, úgymond, 
szétküldeni az olly bántó és utálatos álladalmi egyház' in-
tézetének megszüntetése végett ; de nem azért mintha a' 
protestáns helyett, kath. álladalmi egyházi intézetet óhaj-
tanánk, mellynek papjait az álladalom fizetné , mert ezek 
nem akarnak az álladalom' rabszolgái vagy zsoldosai lenni. 
A' dolgozóházakban nagyon elharapódzott a' prot. prose-
lytismus. IIa prot. papok bántalmakkal illetik a' kath. 
szegényeket, vagy hitöktől csábítgatják el őket, nagyon kí-
méletesen és válogatott szavakkal intik meg őket a' szegé-
nyek' intézetének tisztviselői ; de ha valamelly kath. pap 
bántja meg ezen tisztviselőket, azonnal megfosztják öt papi 
hivatalától a' dolgozó házban, vagy a' legdurvább gyaláza-
tokkal árasztják el. Igy történt ez Tuam' dolgozóházában 
is. Tiszt. Ayaw urat megfosztották ott kápláni hivatalától, 
mivel a' protes. felügyelő' agyréme szerint nem tanította 
illendőleg a' katekizmust, 's mivel a' káplán tagadta, hogy 
egy prot. felügyelőnek joga volna a' kath. hit' dolgaiba 
avatkozni. A' felügyelő felszólította a' tuami érseket, ne-
vezne ki más kath. káplánt. Az érsek vonakodott, állítván, 
hogy a' felügyelőnek nincs joga kath. káplánt hivatalától 
elmozdítani. A' szegények' intézetének tisztviselői tehát 
emissariusokat küldöttek szét a' megyébe, hogy veszteges-
senek meg valamelly kath. papot , ki a' megüresült kápláni 
állomást foglalná el; de tervök a' kath. papság' jellemszi-
lárdságán hajótörést szenvedett ; 's a' dolgozóház mai na-
pig kath. káplán nélkül van. Ezen igazságtalanság és sér-
tegetés pedig mindaddig fog folyni, míglen az egész kath. 
nép országszerte fel nem emelendi szavát ezen elnyomási 
rendszer' megbuktatására. A' kormány hibásan cseleke-
dett, midőn e' rendszert tűrte vagy szentesitette, mert vi-
lágos, hogy üldözések által lehetlen a' kath. vallást tönkre 
tenni. Századok óta törekedtek ezen ; a' legkegyetlenebb 
eszközöket, mellyeket csak ördögi gonoszság nyújthat , al-



kalmazták e" czélra ; de a' katholicismus annál dicsőbben 
terjedett a' hazában. Tegyük meg kötelességünket, hivjuk 
fel a' népet együttmunkálásra 's annak kivivására, hogy 
a' vallás valódilag szabad legyen Irhonban. 

A' párisi választások' következtében a' köztársaság' 
elnöke és országgyűlési többség, többszörös tanácskozás 
u tán , frigyszövetséget kötöttek, szorosabbat mint valaha, 
melly szerint véleménykülönbségeikről lemondva, a' nagy 
conservativ párt' minden töredékei a' végrehajtő hatalom-
mal a' társadalmi rend és béke' föntartására 's minden lá-
zadási kisérletek' erélyes leküzdésére egyesülnek. — Barrot 
belügyi minister lemondván, helyét Baroche foglalta el. — 
A' socialisták' győzelmének csak azért van jelentősége, 
mivel Parisban választattak el ; mert különben a' conser-
vativ párt a' mart. 10-diki választások' következtében 10 
taggal szaporodott. A' 28 betöltendő hely ugyanis mind a' 
socialistáké volt azelőtt, kik a ' juniusi fölkelés' következ-
tében fosztattak meg képviselői jogaiktői, — köztük első 
helyen Ledru-Rollin. A' rend' baráti csak annyiban ütőd-
tek meg, mennyiben hivék, hogy az ismételve kapott véres 
leczke után a' szellem Parisban is tetemesen javul t , 's igy 
az 1849-diki april' 13-diki socialisták helyett e' pillanat-
ban a' főváros is conservativ férfiakat küldend a' törvény-
hozó gyűlésbe, — miben azonban, legyen az a' proleta-
riusok' nagy száma, legyen magának a' conservativ párt-
nak megoszlása vagy hanyagsága' következtében csalódtak. 
Most természetesen a' dulók uj vérszemet kaptak, 's az 
egész országban ismét merészen emelik föl fejeiket. Le-
gyen a' végrehajtó hatalom rcndithetlen és szigorú, a' 
többség pedig szorosan összetartó, — 's lehetetlen, 
hogy a' birtokkal párosult intelligentia fölött, melly kü-
lönben a' gyeplőt is kezeiben ta r t ja , a' nyers tömeg dia-
dalmaskodjék. 

Mazzini legközelebb kiadott röpiratában az ,olasz 
papsághoz' egy fölszólítást intéz , mellyben ezen hitnélküli 
anarchista egy apostol- és szentnek álarczát öltve magára, 
az evangéliumra hivatkozik, 's kérve és fenyegetődzve szó-
lítja föl az olasz papokat, hogy mellé szerződjenek, 's a' 
forradalmi pártot terveiben elősegitsék. Idézve Ventura' 
szavait, miszerint ezen párt győzedelmeskedhetik nélkülök 
is , de ezt nem akarja , büszke önhittséggel hirdeti, misze-
rint az óra lejár , 's az idők megértek. ,Jaj a' papoknak, 
és ja j az ő híveiknek, ha még támogatni merészlenék a' 
roskadozó épületet (a' pápaságot). A' religio és egyház' 
átalakulása, melly hozzájárulásukkal békés és ünnepélyes 
evolutióban menne végbe, ellenkező esetben a' világnak 
millió martyrok' vérébe és rettenetes harczaiba kerülend. 
Isten leszálland a' sokaság fölé, de nem miként a' harmat 
a' gyepre, hanem szélvészszel és villámcsapások között, 
miként a' sinai hegyen.' l ia a' demagógia' olly tiszta és 
mocsoknélküli ügye itt-ott egyes isolált bűntényekkel még 
beszennyeztetik : annak oka Mazzini szerint egy kast' ke-
gyetlen visszahatása- és oktalan ellentállásában keresendő ; 
— ,mindezen foltok elfognak tűnni örökre, ti azt jól tud-
játok , ha egyszer győzedelmeskedtünk', felkiált Mazzini. 
E' szerint már világos, hogy mit kell tenni a' kath. pap-
ságnak, hogy vallásának átalakítása békés és ünnepélyes 
legyen. A' forradalmi duló párt azt kívánja, tagadja meg 
a' papság lelkismeretét, 's ennek kiáltó szava ellenére 
vesse el apáinak hitét, 's legyen eszköz a' propaganda, az 
,ifju Olaszország' kezeiben. Valóban irigylendő szerep !! 

L o n o v i c s József Csanádi és R u d n y á n s z k y Jó-
zsef beszterczebányai püspökök a' pápa ő szentsége által 
nevezett megyéik' kormányzásától annak rende szerint fel-
mentetvén , káptalani átalános helyettesül a' Csanádi me-
gyében F á b r y Ignácz , vál. bosoni püspök és olvasó-ka-
nonok, a' beszterczeiben pedig B u d a t i n s z k y György 
n.-prépost választattak. 

Posonyból irják, miszerint a' posonyi kath. akadémia 
átalakíttatván németté, a' magas kormány' ebbeli rendelete 
azon meghagyással olvastatott fel a' tanári karnak, hogy 
az ellenszegülők névszerint jelentessenek föl. Ellenmondás 
nélkül el lön fogadva azon intézmény, hogy mindjárt a' 
2-dik félévben minden német, nyelven adassék elő. Ennek-
utána főt. Heiler Károly ideiglenes tanker, főfelügyelő be-
mutatta a' kath. tanári kart gróf Attems Henrik ministeri 
biztos urnái, ki azon meggyőződését fejezé ki , hogy a' ma-
gas kormány kiválólag a' posonyi akadémiára forditandja 
figyelmét, és azt rövid idő alatt olly karba helyezendi, hogy 
párját kell keresni. Tanszékeikről iemondtak : a'bölcsészet-
tanár, ki helyben 22 évig tanitott ; a'magyar nyelv 's iroda-
lom' tanára, ki 10 évig, és a' költészettanár, ki 3 %-ig ta-
nitott. Helyökbe másokat küldött a' sz.-mártoni főapát. Az 
akadémiai és főgymnasiumi ifjúságnak körül-belül fele bú-
csút vesz e'német várostól . . . . Gróf Attems a'ministeri utasí-
tásban a' helybeli prot. tanintézetet m a g á n - a l a p i t v á -
n y u intézetnek czimzé , és a' német nyelvet használtatni 
rendelé. De miután a'tanárikar, h i v a t k o z v a a u t o n ó -
m i á j u k r a 's a z e g é s z k ö z s é g r e , e' r e n d e l e -
t e t e l n e m f o g a d á , 's okait a 'gróf előtt előadá, mi-
nisteri biztos ő méltósága meghagyta a'lyceumot előbbi 
praxisa mellett. Tanítanak tehát magyarul 's latinul. Tar-
tani lehet, nehogy a' magyar kath. ifjak is ezen intézetbe 
seregeijenek, hol kétségkívül nem kath. elveket fognának 
beszívni, különösen a' bölcsészettan és történelem' előadá-
sából. A' posonyi kerületben iskolai fölügyelőül kath. rész-
ről Kozacsek ó-zólyomi plébános (1200) , és a'városra kü-
lönösen Meyer nevü orvos (500) ; a' protestáns részről pe-
dig Schröer Gottfried tanár (1200 frt fizetéssel) neveztet-
tek ; ezenkívül Heiller Károly és Méhes Péter posonyi ka-
nonokok, meg P a p p e n h e i m Hermann zsidókereskedő 
(ez utóbbi az izraeliták' iskoláira nézve) fölkérettek, hogy 
rendkívüli iskolai tanácsosok' minőségében a' fönnevezett 
iskolai hatóságot közremunkálásukkal támogassák. 

Ez alkalommal annak kimutatására, hogy a' posonyi 
kath. akadémia szinte nem álladalmi, hanem egyenesen 
kath.-egyházi alapítvány , megjegyezzük : miszerint az 
akadémiai és gymnasiumi tanodák' épülete a' templommal 
együtt egykoron a' clarissáké volt ; a' tanárokat a' pannon-
halmi sz.-benedekrendje látja el , kivéve a'bölcsészet- és 
jog' tanárait, de kik fizetésöket szinte a' kath. közalapít-
ványokból húzzák ; a' collegium, mellyben a' tanárok lak-
nak, a ' jezuitáké volt, melly az 1626-an Pázmány Péter' 
közbenjárására nekik a' prépost és káptalan által átenge-
dett ,Salve és Ave' nevü házból épült. A' jezuiták eltörül-
tetvén, a' tanulmányi pénztár 242,000 frtot kapóit posonyi 
collegiumjokból, melly összegnek kamatjai elégségesek a' 
jog- és bölcsészeti tanárok' dijainak s egyéb mellékköltsé-
geknek fedezésére ; — a' jezuiták pedig mitsem kaptak az 
álladalomtól. P á z m á n y adott nekik 50,000 frtot ; P a -
t a c h i c h egy udvarhelyet: S z e l e p c s én y i egy sző-
lőt stb. — Ha tehát Posonyban a'protestánsok a u t o -
n ó m i á j u k r a 's a'községre hivatkoznak, nem látjuk 
által, miért volna kevesebb joguk a' katholikusokrak. 
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Mi azt nem hagyhatjuk ellenszólás nélkül, hogy tanitó 
intézeteinkről kizárólag a' status rendelkezik. Micsodás 
egy kath. intézet a z , mellybe a' katholikusoknak mint 
illyeneknek beleszólásuk nincs. Abban, hogy valaki ka-
tholikusnak iratik, mi még garantiát nem látunk; hi-
szen V o l t a i r e is ugy kereszteltetett. Magyarország-
ban a' kath. iskolákban a' II. József idején álladalmi-
lag behelyezett tanitók rontották meg a' szellemet, 
melly bajból eddigelé sem voltunk képesek fölüdülni, a' 
mestertől az ismét mesterré leendő tanítvány, 's igy tovább 
inhabituáltatván ; ez a' szellemi generatio' törvénye. Most 
meg a' papságot okozzák, mintha tőle származott volna a' 
rossz . . . . Jövőre ha majd hasonló intézkedések hasonló 
eredményt találnak szülni, megint csak mi legyünk okai ? 
Mi csak azért vagyunk és akarunk lenni felelősek, m i t 
s z a b a d o n , f ü g g e t l e n ü l é s ö n s z á n t u n k b ó l 
cselekedtünk. . . . Ha olly szabadok lettünk volna iskolá-
inkban mint a ' protestánsok, és az eredmény még sem lett 
volna más... akkor bár kövezzetek meg, szivesen türendjük... 
A' kath. iskolákban fő czél a' vallás és nem a' nemzetiség. 

A' langresi püspök az oktatásügyi törvényjavaslat fö-
lötti voksolás' alkalmával, »' szavazástól tartózkodott, 
egyedül, mint az ,Ami de la Religion'-hoz intézett levelé-
ben mondja, azon oknál fogva, mivel a' püspöki karban e' 
tárgyban nyilvánuló véleménykülönbséget ismerve, tartott 
attól, nehogy igenlő voksával eltérő collegáinak meggyő-
ződését sértse. — Az oktatásügyi minister Parieu a' szó-
székből azt nyilatkoztatta, miszerint a' chalonsi püspük 
volna az egyetlen-egy, ki nyilvánosan kijelentette, hogy 
papnöveldéje' aj taját az egyetemi felügyelőnek nem ha j -
landó megnyitni; — erre a' chartresi püspök tuda t ja , mi-
szerint föntisztelt püspöktársa' véleményében ő is osztozik. 

Midőn a' csendes Oczeán' part ján, Californiában nyil-
vánuló politikai és társadalmi előhaladást szemléljük, azok-
ról sem kell megfeledkeznünk, kiknek e' vidékek első pol-
gárisodásukat köszönik. Fremont és Sutter előtt merész 
férfiak kutatták ki California' pusztáit ; szent Ignácz már 
akkor vette fel gondoskodása' tárgyai közé, midőn még 
senkisem álmodott e' vadonokról. Az első ker. intézeteket 
a' jezuita missionariusok kelték ott életre. Az atyák a' ker. 
vallás, 's a' polgárisuk élet' művészeteinek ismeretét el-
hintették nem csak Alsó-Californiában, hanem San Fran-
cisco tengeröblén és Sinoro meg Sinaloa tartományokban 
is, mi által Spanyolország' uralma alá hozták e' vidékeket. 
A' 18-dik század elején Kino, Salvatierra, Regarte 's más 
atyák bevégezték Alsó-Californiában 's Mexiko' északi ré-
szein munkájukat. 1769-ben páter Serra Junipero alapí-
totta a' felső-californiai missiót. Következő évben a' missio 
már Monterey-ig haladt elő, 's azt birtokába vette a' még 
most is a' vár' közelében létező tölgyfa alatt mondott szent 
mise által. E' jó atya meghalt 1784-ben , miután 9 missiót 
alapított volna, 's Carmel sírkertjében temettetett el. 1800-
ban 16-ig szaporodott a' missiók' száma; azóta pedig csak 
három keletkezett. E ' missiók' gazdagsága és jelentékeny 
befolyása felébresztette a' spanyol kormány' birvágyát , 's 
oda törekedett, hogy a' missiókat e' javadalmaktól meg-
foszsza; de ezek szabadalmakkal voltak el látva, mellyek 
az anyaországot sokáig gátolták czéljai' kivitelében. 1813-
ban ismét megbukott az országgyűlés' kísérlete, 's a' mis-
sionariusok 1830-ig élvezhették önmaguk 's elődeik'fárad-
ságainak gyümölcseit. Ez ama' vidékek' aranykora volt. 
Mindegyik missio egy kis fejedelemséget képezett 200,000 
holdnyi földével, 's 20,000 darab nyájával. Az épületek, 

a' missio' középpontjából kiinduló u t ak , az atyák' jó kor-
mányának's előrelátó jótékonyságának bizonyítványai vol-
tak. Az indusok köröttük csoportosultak, felügyelésükhöz 
alkalmazkodva, tanácsaikra hallgatva. Az idegenek iránt 
a' legnagyobb vendégszeretet uralkodott, kiktől sohasem 
fogadtak el az atyák legkisebb ajándékot is. Minden bő-
ségben vo l t , a' kereskedés virágzott, 's minden év nagyob-
bította ezen intézetek' jól létét , mellyeket a' pusztaság' 
közepén a' szeretet alapított, 's a' gazdaság, tapasztalás 
és Isten' törvénye iránti hódolat virágzókká tettek. 

Az irlandi u j collegiumokról következő jellemző tu-
dósítást olvasunk az angol kath. lapokban : Belfastben 
a' jelenkori nyelvek' tanszékét egy berlini protestáns fog-
lalja el, ki Németországból a' jezuiták és kath. vallás el-
leni dühö3 gyűlöletet hozta magával. Ezen vakbuzgó még 
egy előadást sem tartot t , mellyben vallásunkat meg nem 
támadta volna. Első óráinak egyikében rágalmazta a' j e -
zuitákat, kik tudomány és vallásra nézve többet tettek, 
mint a' világnak minden eretnekei. Egy más előadásá-
ban a' Romába pápához gyónni menők' számával és 
rókáról szóló anekdotával mulattat ta hallgatóságát. Né-
hány nap előtt a' francziaországi jelesebb egyházi szóno-
kokról értekezvén, Bourdalouet is emiitette, kit akaratla-
nul dicsérnie kellett. ,Ö úgymond, jezuita volt ugyan, de 
ment azok' bűneitől." — A' 180 tanuló közöl csak 8 ka-
tholikus, 's ezek is orvoshallgatók. A' nem katholikusok 
közöl ketten a' javító házba zárat tak, mivel egész éjjel ré-
szegeskedvén egy kocsmárost nejével együtt baromi módon 
támadtak meg. Egyet pedig kicsaptak, mivel egyik tanuló-
társát késsel akarta agyon szúrni. — Ugy látszik a' pápa 
helyesen itélt, hogy ezen intézetek a' növendékek' erköl-
csiségét és vallásosságát fognák veszélyeztetni. Minden 
katholikus igy vélekedik. Sőt kik azelőtt e' collegiumok-
nak kedveztek, érzik most, hogy vallásukat nagyon is sér-
tették, mivel a' liárom collegiumban alig van egy két ka-
tholikus mint tanár vagy hivatalnok alkalmazva. — I r -
landban a' katholikusok között épen annyi tudós jogász, 
orvos és classicailag kiképezett ember v a n , mint a' pro-
testánsok között ; sőt a' tanárokul alkalmazott protestán-
sok nem is mérkőzhetnek a' katholikusok' tudósaival. De 
mi nem várhatjuk, hogy az alkirály által kinevezett taná-
rok kedvezőbben Ítéljenek a' katholikusok' képessége- és 
tudományáról, mint ő excellentiája maga. Belfastben mai 
napig sincs,az alapszabály ellenére, kath. dékán. Azonban 
a' kath. papok közöl nem is jelent meg egysem a' collegium' 
ünnepélyes megnyitásánál ; ők nagyon hódolnak a' romai 
udvar' határozatainak , semhogy világos parancsa ellen 
legkevesebbet is cselekedjenek. 

Parisban egy bámulatos, de kévéssé ismert intézet 
létezik, melly azt mu ta t j a , hogy a' jobb hajdankor' nyo-
mai még el nem tűntek egészen. Ez az ,ir collegium,' 
mellyet az egyház és jámbor kath. jótevők alapítottak. 
1789-ben a' forradalom egy csapással semmitette meg az 
illy nemű intézeteket a' szabadság és felvilágosodás' nevé-
ben; egyedül az ir collegiumnak sikerült e' vandalismust 
kikerülni. Jelenleg 200 irhoni papi növendéke van. Az ir 
collegium olly példa, mellynek utánzására örömmel figyel-
meztetjük mindazokat, kik a' nevelési szabadságot nem el-
méletileg, hanem valóságban keresik. 

I g a z í t á s . Lapunk' utolsó számában a" 2 9 9 - d i k lapnak 
e lső h a s á b j á n , 22 -d ik sorban fölülről a' helyett : , h o g y miután a' 
s z e n t - s z é k , m e l l y annyi századok óta 'stb. o l v . , h o g y miután 
a' s z e n t - s z é k annyi századok óta 'stb. 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomat ik Lukács Lászlónál . 
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S e m i n a r i u m o k . 

(Folyt.) 

Első lépés minden javulás felé az a' fölötti esz-
méletre, 's tiszta öntudatra jutás : hol állunk a' ki tű-
zött mezőn, mik a' hézagok, mellyeket pótolni, a' hi-
bák, mellyeket javitani vagy kerülni , a' vezéreszmék, 
mellyeket, hogy az életre hathassunk, követni kell. 
A ' trienti zsinat'szellemén erőszakoskodó josephinusi 
rendszer hála a' gondviselésnek megszűnt, a' cen-
tralisált növeldéken szerencsésen túladtak ; 's midőn 
egyetemek mellé helyzett két növeldéinkben a' lehető 
legtágabb kiképzésnek nyilt terét szemléljük : a' me-
gyék' magán szükségeire is részletes növeldékben ta-
láljuk növendékeinket előképeztetni. Egyházi szem-
pontból e' vagy ama' rendszer' czélszerüsége vita tá r -
gyául nem válhatik, miután az átalános zsinat e' tárgy-
ban nagy szorgoskodással határozott (Sess. 3 3 . Cap. 
18.), melly üdves határozat' érdekében csak egy kö-
telességünk van, azt bármilly oldalról jövő statusten-
dentiák ellen védeni, 's az egyház' autonómiájának 
szegletkövét e' részben is erélylyel oltalmazni. Ha va-
l a h a , most leginkább szükséges a' magánnöveldék' 
ápolása, miután a' már részint fölvett , részint fölve-
endő if jakat a' kor' demoralizált szelleme nem hagyá 
érintetlenül : most midőn sokkal több ferde elvek 
szunnyadoznak a' legzsengébb keblekben is, mint va-
laha ; most igényel a' szorgoskodás 's fölvigyázat 
leghatározottabb alapot. 'S lehet-e ezt valahol inkább 
elérni, mint a' magán növeldékben ? Bárha minden nö-
vendékünk mellé egy jólelkű nevelőt adhatnánk, ez 
ma épen nem volna fölösleges ; annyi védni, óvni, ok-
tatni 's figyelmeztetni valónk van. 

Azonban a' trienti zsinat' magán növeldei rend-
szere czélí téveszt a' növeldék' hiányos állapota mel-
lett. Sajonnal, de elvünkhöz hiven, szándokunk' tisz-
taságának öntudatában pendítünk meg itt húrokat, 
mellyek nem ezen intézetek' rendszerének, mint in-

I. Félév. 

kább e' rendszer' kezelésének hiányait viszhangozzák. 
Hazánk' papjai közt ki ne emlékeznék ollykor vissza 
növendék i életére ? Hisz' ez vala életének egyik fő-
irányadója. Létező egyházi nevelésünk' hiányait a ' 
belépő, serdülő, 's pályavégzett növendékek' korszaka 
szerint hányjuk meg. A' föladat kellemetlen, de a ' 
sebet előbb ismerni kel l , ha gyógyitni óhajt juk. T a -
gadhatatlan , hogy a' világ' zajából elkülönzött i f ja t , 
midőn az intézet' küszöbét á t lépte , sajátságos érzet 
lepi meg; megilletődve szemléli a' méltóságos bolto-
zatokat ; bizonyos bus komolyság vonul át l e lkén , 's 
a' pillanat' hatása fogékonyabbá teszi keblét az áhí-
tat ' alapsugarának fölfogására, mint valaha életében. 
Már hogy e' pillanat fölhasználatlanul szalasztatik el, 
az nagy h iba , de nem a' rendszer, hanem az illető 
fölügyelők' hibája. Az ujoncz növendék elöljáróihoz 
vezettetik, kiknek ha többször nem is épen hideg, de 
egykedvű fogadása a' növendék' keblét fájdalmas és 
kétes érzelemmel tölti meg. A' növendék tanteremébe 
utaltatik, hol vigan rivalgó kortársakat talál ; 's i t t a' 
szünnapok' nem minden ' krisist kiálló kalandjainak 
kölcsönös közlései , a' korlátlanul nyilvánuló világ-
szellem mindinkább alább hangolják a' magasztos fo-
galmat , melly az ujoncz' keblében a' ,Seminarium'-
ról élt. Az intézet' harangja megkondul , elkezdődnek 
a' sz. gyakorlatok, 's a' magára hagyott ujoncz min-
den előkészítést nélkülözve, gépszerün néz a 'meggyuj-
tott g y e r t y á k r a , ' s az egész je lenetre , mint ollyanra, 
mellyet nem é r t * ) ; a' három nap elmúlik, elkezdődik 
a' rendes napi imák 's foglalkozások' folyama, melly-
nek rendezése vajmi sokszor pusztán jó akaratára bi -
zatik a' szokatlan növendéknek. Az ujoncz növen-
déknek a' szabó oda viszi u j egyházi ruhá já t , melly-
nek szokatlan fölöltése az idősbeknek nevetség' tá r -

Hogy ez, még a'legmostohább intézeteket is tekintve, 
túlzott előadás, világos onnan is , mivel a' szent gya-
korlatok már a' gymnasialis gyermek előtt is isme-
retesek. Szerk. 
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gya: 's igy minden fölöltözési ünnepélyesség' hiányán 
első perczben veszti el a' növendék áhitatos tisztele-
tét azon ruha iránt, mellynek gyász szine figyelmez-
tet minket sirig, hogy meg kell halni a' világ' bűnei-
nek, miután a' világ' világosságává válánk. 'S igy vész 
el nüveldéinkben hiányos kezelés' nyomán, csirájában 
fogékonytalanul, talán niegrontatik is azon áhitatos 
hangulat , melly a' növendékeket ügyes fölkarolás ál-
tal a 'hit 'áhítatának tántorithatlan ösvényeire vezérlette 
volna. A' beavatott növendék' további neveltetése kö-
rül fölmerülő hiányok közt , a' bánásmód' pusztán fe-
gyelmi hidegségét, a' tudományos képzés' fölületessé-
g é t , a' sziv' nemesitésének 's a' társalgási külmodor' 
igényeinek elmellőzését, 's végre az anyagi ellátás' 
fogyatkozásait számítjuk. 

A' bánásmód' pusztán fegyelmi hidegségét nö-
veldéink falai közt hiányul róva fö l . óvást teszünk 
azon netalán felmerülő gyanú ellen, mintha a' neve-
lésből minden fegyelmet kiküszöbölő ujabbkori hu-
manisták' nézeteit osztanók. Elvünk szerint a' fegye-
lem és szigor, egyházi nevelésünknek vitatáson kivüli 
ax iómája , de csak u g y , ha vele a' szeretet' terén ta -
lálkozunk annak szent szine előtt, ki szeretve büntet. 
Mit találunk ez érdemben növeldéink' falai között? 
Egy födél alatt , közvetlen szomszédságban laknak 
elöljárójukkal, mint az intézeti fegyelem' őreivel, a' 
növendékek, 's hetek, hónapok múlnak e l , mig őt kö-
rükben láthatják (? 1 !) ; az alkalom , melly őt oda vi-
szi, vajmi sokszor pusztán a' fegyelmi szigor' hideg, 
tekintélyes alkalmazása bizonyos vétkes merénylet' 
tettesére; a' büszke parancs hidegen pattan vissza a' 
modor miatt meg nem illetődött kebelről ; szolgai kül-
ső alkalmazást, 's nem javulást szül. Innen van az, 
hogy a' más alkalommal idézett növendék remegő kéz-
zel nyul a' rettegett előljáró' kilincséhez, 's lelke' szo-
kásává válik annak hajiokában szigorú parancsnokot 
ismerni meleg keblű atya helyett. — Ennyi átalában. 
Készletben : azon növendék, kit az ég jó tehetséggel 
áldott meg , 's könnyen tanul , közönségesen a' ke-
gyencz (?); ha egyébkint más előnyök' hiányával van 
is (?) ; a' szorgalmas, de gyengébb tehetségű ellenben 
többnyire mostoha liu, habár szelíd, 's csendes termé-
szetű is. Ezt éreztetni , fölötte részrehajló, szeretetlen 
bánásmód, melly ha valamelly intézetben gyakorolta-
t ik, annak főhibája. Az egyéniségeket megkülönböz-
tetni, ez hagyján ; hiszen másként megszűnik az ér-
dem, de nem okadatolható ellenszenvvel üldözni akár-
mellyikét, következéseiben kiszáinithatlan hiba. Illy 
ellenszenv' létezése majdnem hihetetlen, de való, bár-
ha tapasztalásunk ne igazolná azt. E'részrehajló bánás-
módból mi származik? Bizalmatlanság, elzárkózott-
ság, elfojtott keserűség. A' kegyelt növendék érdeme-
ket, a' nem kegyelt kegyeket szerzendő, társaik' kora 
árulóivá válnak ; a' kegyvadászat' ápolt rivalismusa 

pedig denuntiatori rendszert alapit meg , melly t a -
lán életet duland föl az egyház' külterén is ; a' növen-
déknek első anyagot nyúj t azon ármányos fondorko-
dáshoz . mellyel később paptársait olly szeretetlen 
könnyűséggel árulja e l ; ezen rendszer kezdetben fuvja 
le a' növendék' jelleméről azon szilárd őszinteséget, 
mellynek lelkét egész életében fővonásként kellene 
ékesíteni ; ezen rendszer készit szívtelen, pedant em-
bergyűlölőket, 's álnok pharisaeusokat, kik ön 's övé-
iknek egykor kárára válandanak.*3) 

Szinte nagy űr növeldéink' rendszerének kezelé-
sében a' tudományos képzés' alaposságának hiánya. 
E ' hiány korunkban annál károsabb, minél borzasztóbb 
példát tár előnkbe a' félképzettség' legújabb eredmé-
nye. Mi ennek az oka ? nem egyéb, mint a z , hogy a' 
tudományos képzés egyedül az iskolai leczkékre szorít-
kozik. A' növendék napi rendének azon részét, melly 
őt az iskola' padjához köti, elvégezvén, sine cura éle-
tet e l ; 's h a j ó szántából fölfogott leczkéit akkép be-
tanulta, hogy azokat szóról szóra elmondani képesnek 
érzi magát, kötelességét betöltve hiszi , 's vagy ásítva 
vár ja a' csengetyü' megszabadító hang já t , vagy leg-
tarkább vegyületü könyveket olvas össze, 's ezt vajmi 
sok helyen legkényelmesebben, 's még a' példások'so-
rába is bejut, lia a' tanulásra szánt órák alatt csende-
sen ül. A ' r e n d e s t a n u l á s i ó r á n a k l e f o l y -
t á t j e l e n t ő c s e n g e t y ü n e k l á r m á s üdvez-
lése, mi növeldéinkben vajmi gyakori, állitásunk'igaz-
sága mellett tanúskodik, 's nyíltan elárul ja , mennyire 
nem belső ösztön, hanem kül kötelesség' kifolyása, a' 
tudományos foglalkozás. Mint a' test, ugy a' lélek is 
nyugalmat igényel foglalkozás u tán , de nem ollyat, 
minőt több helyütt ta lá lunk, hol a' növendék rejtett 
dohány-szerszámokkal lesi a' szabadulás' pillanatát, 
hogy becsapva iró-asztalát rohanhasson az intézet' 
rejtek helyeire, meghitt társaival a' drága időt undok 
helyen, undok beszélgetésekkel eltöltendő. A' szabad 
időt az intézet' szabálya az olvasottak fölötti elmélke-
désre , a' hallott és tanult tárgyak' magyarázatának 
kölcsönös közlésére, mellékes jó ismeretek' gyűjtésére, 
társalgási képzésre, 's ártatlan szórakozás meg moz-

Erről solia sem hallottunk. Ha egy-két növendék 
találkozik is , ki alattomos feljelentések által kegyel-
met keres, egyes, illyesmit elfogadó elöljáróknál : az 
még nem rendszer. Inkább abban láttuk a' hibát, 
hogy átalában a' feljelentések' gyűlöletessé tevésé-
vel , még azok is titoktartók, kiknek a' följelentés 
lelkismeretben járó kötelességök, 's kiknek ebbeli 
egyetlen-egy mulasztását rögtön elbocsátással kellene 
büntetni. Szerk. 

*3) Mi átalán nem annyira a' neveidékben, mint inkább 
az életben kifejlett nagyravágyási vetélkedésekben 
keresnők ennek okát. . . , Azok a' szemtelen egy-
másleirások . . . meglehet, erre még vi3szatérendünk. 

Szerk. 
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gás' eszközlésére engedményezi. Ha a' növendék' lel-
kületét ez irány' fölfogására 's követésére bir ni, okkal-
móddal rászoritni, az illető fölügyelő elmulaszt ja , h i -
bát követett el, 's pedig nagyot ; 's ha e' hiba folyto-
nos , a' növelde egyéneket képezend, kikben az ön-
képzési hajlamot nem nélkülözhető tudományos ala-
posság talán örökre hiányzani fog. 

Hogy a' növendékben önképzési hajlamot lehes-
sen ébreszteni, különösen megkivántató a' sziv' ne-
mesítésének eszközlése. — Hogyan éretik ez el ? Csak 
ugy, ha az áhitat ad neki alapvonást, ha a' szeretet 
éleszti, 's a' példa képzi azt. Mit mutatnak föl e' téren 
jelen állapotukban növeldéink? Tényeket kell fölhoz-
nunk, hogy megértessünk. Intézeti éltünk' idejéből em-
lékszünk egyénekre, kik hónapokon átaludták a'reggeli 
áhitat ' óráit ; az esti imát a' hálószoba' sötétében lár-
más , sokszor illetlen beszélgetéssel utólagozták ; a' 
gyónás és áldozás' szent cselekvényéhez pipaszóval 
készülének 'stb., miknek emlékénél szivünk vérzik ; 's 
ezt ki akadályozta ? Senki ! Ehhez járul, hogy felülről 
a' növendék ollykor aljas scomákkal, gúnyos megve-
téssel, nemzetisége-'s töredékenységének keserű szem-
rehányásaival találkozik ; ez átmegy életébe, 's szive 
gyűlölettel telik meg. Emlékezzünk csak vissza a' 
,Nemzeti újság' lapjaira; milly élesen, 's milly szere-
tetlenül küzdöttek bizonyos növelde' tagjai a' nemze-
t iségér t , mennyire elfeledkeztek, hogy mindnyájan 
testvérek Krisztusban ? Egy másik növelde' számos 
tagjainak szivképzése pedig talán most is sinyli a ' h a -
tást , mellyet az elöljárósága közt majdnem évekig dü-
löngő czivódás 's nyilt meghasonlás' mételye tőn reá-
ja . . . Az alapos szivmiveltség' hiánya mel le t t , még 
a' társalgási miveltség' szegletességeire is akadunk nö-
vendékeinknél ; e' miveltség alatt sem saloni könnyű 
haj longásokat , sem bók-phrasisokat nem értünk , ha-
nem értjük azon méltóságos illedelmi minőséget, mely-
lyet tisztelendő állásunk nem nélkülözhet, azon ildo-
mos 's fesztelen magatartást, melly mesterkétlen köny-
nyüséggel találja föl magát bármilly körben , 's melly 
a' jezuita nevelés' szabályaiban e' szavakban foglalta-
t ik : ,Laborandum etiam, ut vocem, gestus et actionem 
omnem discipuli cum dignitate moderentur' ; 's ha ezt 
növendékeink' mindegyikében nem ta lá l juk , okát a' 
fönebb érintettekben, 's azon körülményben találjuk 
f ö l , hogy erre nem sok gond , hogy ne mondjam, mi 
sem fordittatik ; mennyit tehet e' részben az intézeti 
képzés? erre értekezésünk' folytán leend alkalmunk 
visszatérni. 

Növeldéink' anyagi ellátásának szegénysége szinte 
hiány azoknak jelen állapotában. A' növendékek' túl-
ságos követeléseiről itt szó nem lehet, miután mindaz, 
mit ők kapnak , adomány, következéskép az intézet' 
irányában egész kötelmük, hála 's megelégedés. De 
igenis tekintetbe veendő az , hogy a' szellem nem ké-

pezheti magát kellőn, ha az élet' anyagi részének sze-
génysége által nyomatik. A' növeldék' anyagi szüksé-
gei közt ért jük először az élelmezést. Ez hazánk' több 
növeldéiben igen szükkeblüen kezeltetik, nem csak 
mennyiség és minőség, de változatosságban i s , mit 
nem emlitenénk, ha az iljuerő' e' részbeli nagyobb 
szükségének kellő kielégítése a' növendék' közvetlen 
anyagi életére, közvetve pedig megelégedésére olly 
hatással nem birna. Az élelmezésen kivül szükség, 
hogy legyen mivel takaródzunk ; több helyütt a' nö-
vendékek botrányos rongyosan járnak k i , 's dermedt 
tagjaikat jéghideg teremben bocsátják nyugalomra. A ' 
növendéket elpuhítani káros , de túlzásig sanyargatni 
szinte nem szabad ; példákat tudnánk fölhozni, hol az 
intézeti élet' téli korszakának szigora azonkívül éve-
kig megbosszulta magát. A' test' szükségein kivül a' 
lélek' szellemi tápláléka is szokott szükséget szenvedni, 
könyvek' hiányában. Ezen szükség a' pályavégzett 
növendékekre vonatkozik leginkább, 's nem kis fon-
tosságú ; miután a' tapasztalás megtanított , hogy a' 
növendékek, kik tulajdonnal nem b í rnak , sem nem 
szerezhetvén, sem az intézettől könyvekkel el nem lát-
tatván , legfölebb néhány régi prédikátorral mennek 
lelkészi első állomásaikra, mellyeknek igen silány jö -
vedelméből szinte mitsem szerezhetnek, 's igy elméjök 
magára hagyatva eltompul ; kedélyük ellustul, 's ha 
ébredt volna is bennük olvasási vágy , az lassan el-
vész , 's azonkívül , hogy anyagi mulatságok' mámo-
rába sodortatnak : elalélt tehetségük a' népet is csak 
silány tanítással táplálhatja. Messzire messzire hat ki 
az intézeti nevelés' minősége, 's körében elkövetett 
minden hiba, minden hiány az életben többnyire meg-
bosszulja magá t , de majd mindig a' papi status 's a' 
hivők' szörnyű kárára. — y 

Meg kell gondolni , hány millió gyermek tartaná 
magát boldognak, ha nekik csak negyede annak té-
tetnék föl naponkint, mit különben a' legrosszabbul 
ellátott neveidében feladni szokás. . . . Mindaz, mit 
itt követelni lehet, abban áll , hogy az, a' mi telik, 
adassék meg lelkismeretesen, 's abból, mi a' növendé-
kek' eltartására van szánva, egyes kezelők ne gazda-
godjanak. . . . Nem azon időket éljük, mellyekben 
kényelemszaporitásról lehetne gondolkodni. Szerk. 

*5) Az előadás'modorát tekintve, azt kellene a't. olvasó-
nak hinni, miszerint papnöveldéink megannyi butitó és 
demoralizáló intézetek, mellyek nevendékeinket testre 
lélekre, külsőleg belsőleg eltörpitik. Egy seminari-
umról nem szabad valamennyire, bizonyos korszakról 
mindenkorra, valamint egyes elöljáró- vagy tanítóról 
mindnyájára következtetést vonni. Nézetünk szerint 
a' fölhordott hiányok és vétségek inkább kivételek, 
mint szabály ; 's megvalljuk, részben nem is annyira 
a' növendékek' Isten tudja mi sziv- vagy kedélyrom-
lottságából, mint inkább ifjúsági virgoncz pajkosság-
ból magyarázandók. Ha valamelly elöljáró mindazon 
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A1 papi r e n d , mint h á z a s s á g b o n t ó akadály. 

A' papi nőtelenség' ellenei mindent felhasznál-
tak a' kath. egyház' ezen legiidvesebb fegyelmének 
erőszakos megdöntésére. Erre vala a' presbyterium' 
döntő szavazata is a' megyei zsinaton irányozva. F á j -
dalom ! sokaknak szivvágyain az egyház' minden ká-
nonai és indokai hajótörést szenvedtek. Botrányok 
környeznek mai napig. Az egyház kárhoztatás- és 
tiltakozásnál egyéb fegyverekkel nem bir ellenök. A' 
polgári hatóságon van a' so r , neki segédkezet nyúj ta-
ni. Ezt a' status' önérdeke igényli. Frankhon ezt be-
lá t t a , 's mainapig tiltakozik a' papok' házassága ellen. 
Ausztria nem lehet kegyeletlenebb többségének religi-
ója iránt. íme néhány példa mintául, és követésül. 

,Felség! a' burgesi érsek egy kényes tárgyban 
utasitást kér tőlem, mellyet Felséged elébe hozni kö-
telességemnek tartok. Bizonyos Baudon n e v ü , a' for-
radalom alatt a' régi cheteauroxi alkotmányos (Con-
stitutionen) püspök által pappá felszentelt egyházi 
egyén, a' mélt. burgesi érsektől az indrei kerületben 
alkalmazást nyert mint Ievreouxi vikárius (plebános-
helyettes). E ' helyzetéhen megejtett egy fiatal leány-
zót, kit nőül veendő Bloisbe vonult. Azt hitte ő, hogy 
más kerületbe költözvén a' leány, házasságát ellenző 
szülőinek fenyegetődzéseitől menekülnie sikerülend. 
A ' burgesi érsek nem tudatja velem, valljon a ' leányzó 
azon korban van-e még, mellyben a' család' engedel-
me házasságához megkívántató, csak a' nagy botrányt 
emliti. ' 

,Eddigelé behunytuk szemeinket a' papok által 
a' forradalom' idejében kötött házasságok i rán t ; azt 
hit tük, hogy engedékenyeknek kell lennünk olly té-
nyek' irányában, mellyeket a' közforrongás, és zavar' 
agykórsága szült vala. A' bibornok pápai követ föl 
vala hatalmazva mindazon papi egyéneknek az egy-
házzali kiengesztelésére, kik tőle e' nemű kihágásuk 
által elszakadtak. Ámde meg kell vallani : mikép most 

sok tréfát, elczét, bohóságot, mellyet a' nevendékek 
maguknak a' papnövelde' falai között engednek, ko-
molyan , asketikus austeritással megtorlani akar-
n á , maga válnék nevetséges pedanttá; más részről 
meg azt sem kell feledni, hogy azok a' s z e g l e t e s -
s é g e k ráspolyt szükségeinek, 's az atyai szeretet 
csak igen is ritka esetekben elégséges. Kell, hogy az 
érzékiséget a' szolgai félelem is captiválja, miként az 
Atya' hazának Krisztusbani örököseit mennyország-
gal szemközt a' pokolnak képe. Mind a' mellett ha-
bár nem találjuk is a'papnöveldéi nevelést olly sötét-
es desperatusnak, mint a' t. értekező festi : miután 
azonban a' fölhordott hiányok egyes esetekben itt-
ott mégis felmerülnek, azok iránti figyelemébresztésül, 
értekezésének e' részét se hittük elnyomandónak. 

Szerkeszti és kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács Lászlónál. 

már illy engedékenységgel nem szabad viseltetnünk 
azon az uj rendszerben alkalmazott papi egyének ' i rá-
nyában , kik egyházi h iva tásukat , hogy nőszülhesse-
nek, odahagyják. Miután a' szellemek átalánosan csil-
lapodásnak indultak, lényeges dolog, hogy mindenne-
mű hivatalnokok a' rendhez visszatérjenek. ' 

,Ha áll a' kitétel, Baudon csábítás' ut ján kivánt 
nőhöz jutni . Illy példának igen sajnos következmé-
nyei lennének. Jól tudom, hogy az u j polg. törvény-
könyv szerint az o r d o nem házasságbontó akadály. 
A' ki lemond a' papságról , lemondhat a' nőtlenségről 
is. Ez t ugyan az egyház kárhoztatja, de a' status' tör-
vényének nincs ellene kifogása. Nincs tehát mód 
benne, hogy Baudon nőszülési tervében törvényszerü-
leg akadályoztassék , lia az illető hajadon immár 
nagykorú. ' 

,Mindazáltal nem lesznek biztositva a' családok, 
ha egyházilag alkalmazott papok önkényt választhat-
nak maguknak életpárokat, és szivök' vágyait kielégi-
tendők lemondhatnak papi állásukról. A' papnak több 
módja van a' csábitásra, mint másnak, 's nem volnánk 
ellene biztositva, ha csábitása' sikerét, a' nőszülhetés-
nek reménye előmozdítaná. A' családatyáknak szün-
telen félniök kellene ; a' fiatal leányzók pedig elv- és 
erkölcstelen papok' martalékaid lennének kitéve. És 
igy maga a' vallás' kelepczéket vetne az erénynek, 's 
elősegitené a' biint.' 

,A' minapában hasonló esetről értesitém felsége-
det, és felséged meghagyá, ha illyesmi ismét felmerül-
ne, azt tudomására hozni, hogy magas belátása szerint 
czélszerüen rendelkezhessék az ebbeli kihágások' meg-
gátlására. Nem csekélyebbről van itt szó, mint a'csa-
ládoknak a' reájuk természetesen háromlandó veszé-
lyek elleni biztosításáról, és annak meggátlásáról, ne-
hogy valamikép maga a' vallás veszélyeztesse az er-
kölcsösséget. P o r t a l i s . Prairial 12-én , az u j év-
szak' XII . esztendejében.' 

Minő utasitást vőn Portalis, a' vallásügyi minis-
ter Napoleontól , mutatja a' burgesi érsekhez szóló 
1 8 0 6 - i k i jan. 12-én kelt válasza. 

,Mélt. érsek u r ! Van szerencsém méltóságodnak 
tudomására hozni , miszerint ő cs. felsége a' vallás 
és erkölcsiség' tekintetéből, Baudon pap' házassági kö-
tésének érvényesítésétől , minden statushivatalnokot 
eltiltani méltóztatott. Ő cs. felsége ezen papnak há-
zassági tervét a' vallás és erkölcsiség elleni olly bün-
merénynek tekinti, mellynek gyászos eredményeit ide-
jén korán elfojtani a' közérdek igényli, ürömére szol-
gáland méltóságodnak, hogy mennyiben raj ta állott, ő 
cs. fölsége szándokát megelőzte, midőn ezen botrány' 
végrehajtását, melly a' jók ' bosszúságára, a' rosszak-
nak pedig bátorítására szolgálandott, megakadályozta. 
Utasításomat veendi ez érdemben egyszersmind a' gi-
rondéi főnök is , hogy ő cs. felsége ebbeli rendele-
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tét végrehajtsa. Nemkülönben az igazság és belügyek' 
roinistereit is e' tárgyban értesitendem. E ' bölcs ren-
delmény egyszersmind irányul szolgáland a' polgári 
ügykezelésnek olly tárgyban , mellyről törvényeink 
nem gondoskodtanak. P o r t a l i s.' 

Hasonló tartalmú utasítást adott P o r t a 1 i s egy 
év múlva 1 8 0 7 . jan. 30 -kán az alsó-seinei főnöknek. 

,Főnök u r ! A'rueni bibornok-érsekő kegyessége 
értesít, mikép egy pap a' helybeli polgári hivatal előtt 
házasságra lépett. E ' ténynek apróbb körülményei 
nincsenek tudomásomra, mindazáltal alkalmul szolgál 
az nekem önnek ez érdemben hasonló esetekre nézve 
kellő utasítást adni. ' 

.Törvényünk hallgat a' papok' házasságáról. A' 
közvélemény átalán rosszalja az illy szövetségeket. 
Egyiránt veszélyesek azok a' családok' biztossága-, va-
lamint békeségére is. A' kath. papoknak több alkal-
muk lenne a' csábításra, ha házasságuk' törvényessé 
válhatásának reményével kecsegtethetnék magukat. A' 
lelkismeretek' vezérletének ürügye a l a t t , a' sziveket 
megnyerni és megrontani iparkodnának, és saját érde-
kükre fordíthatnák azon befolyást , mellyel a' vallás' 
javára vannak felruházva. Ennélfogva ő fölségének, az 
igazságügyi minister , és az én előterjesztésemre ki-
bocsátott rendelete oda j á r u l , miszerint olly papok' 
házasságkötése, kik a' concordatum után püspökeikkel 
egyházilag kibékülvén, hivatásuk' kötelességeit folytat-
ják, vagy visszavállalták érvénytelen. Azok pedig, kik 
a' concordatum előtt odahagyták papi á l lásukat , vagy 
abba vissza nem léptek, lelkismeretükre hagyatnak. Azt 
tar t juk, az illyesek' házassága kevesebb illetlenséggel 
és botránynyal járand. P o r t a l i s . ' 

A' párisi királybiróság 1 8 3 2 - d i k i jan. 14-kén 
D u m o n t e i 1 ügyében következő Ítéletet hozott, mely-
lyet a' cassatioszék is helybenhagyott. 

,Tekintetbe vévén, hogy régi törvényeink szerint 
az ordo házasságbontó akadály vala ; hogy ezen aka-
dály , a' Frankhonban egyházilag bevet t , és a' polgári 
joghatóság által szentesitett törvényes erejű egyházi 
kánonokon alapszik ; hogy bárba ezen törvények első 
törvényhozó gyűléseink (assemblees legislatives) által 
pillanatnyira megszüntetve va lának, a' concordatum 
által érvényileg felélesztettek, mellynek nevezetesen 
6 -d ik czikke, és az organicus törvények' 26-d ika 
szerint , a' Frankhonban divatozott régi kánonok az 
egyházi fegyelem' e' részében, következőleg a' szent 
rendek' felvétele- és azok' eredményeire nézve is, ú j ra 
életbe léptetvék ; — tekintetbe vévén, hogy lia a' pol-
gári codex a' papi rendet nem sorozza a' házasság-
bontó akadályok közé, ez onnét v a n , mert a' concor-
datumnál későbbi codex csak a' polgári akadályokról 
rendelkezik, hallgatásából különben sem lehetvén kö-
vetkeztetni, hogy a' concordatum' határozatait eltör-
leszteni kívánta; tekintetbe vévén, hogy a' concorda-

tum meg nem szűnt statustörvénynek ta r ta tn i , hogy 
az 1814 -d ik i chartának 6-dik czikke a' concordatum 
által visszaállított elvek' erejét semmiben sem nevelte, 
az 1830-d ik i charta pedig ezen 6-d ik czikket eltör-
lesztvén, 's k imondván, miszerint a' kath. religio a' 
francziák' többségének religioja, ebben csak maga a ' 
concordatum' szavait ismétli, 's azt legkevesebbé sem 
csonkít ja; tekintetbe vévén, hogy a' törvényhozás illy 
állapotában D u m o n t e i l a' törvény előtt képtelen a ' 
házasságra, és hogy erre való képtelensége a' papi 
rendből származik, mellybe a' concordatum szerint a' 
kiváltságok és mentességek' fejében rá kötelességeket 
szabott polgári hatóságnak biztosítása mellett felavat-
tatott, — ezen indokoknál fogva a' párisi hatodik ke-
rület' birója, 's minden egyéb statushivatalnokok D u -
monteil miséspap házassága' érvényesítésétől eltil-
tatnak. ' *) 

Hasonló példák később sem hiányoztak. I t t ko-
mentárra nincs , csak belátás-, okulás- és erélyre van 
szükség, mire bizton számolunk valamint a' hierar-
chia , ugy a' kormány' részéről. 

Nyilt levelezés. 
B é c s , mart. 12. Volt idő, mellyben az európai keresz-

ténység kardot szoritva hatalmas kezébe, keletre rohant. 
Korszaka volt ez az életerőben gazdag kereszténységnek, 
mellynek bámulatos lelkesedését és nagyszerű eredményeit, 
hogy mi hiúsította meg, most nem feladatunk taglalni. Csak 
azt emiitjük meg, hogy az egyház, isteni mesterének paran-
csát :,menjetek az egész világba, tanítsatok minden nemze-
teket', még most is hasonló buzgalom- és feláldozással tel-
jesitni türekedvén, szakadatlanul küldi ki munkásait, kik 
egyik kezükben a'keresztet,másikban az evangéliumot tartva, 
apostoli bátorsággal hatnak az újvilág' vadonjai küzé, hogy 
ajkaik' kenetdus szavaira minden nyomon a' hit és erény' 
virágai gazdag tenyészetben felviruljanak. Amerika az eu-
rópai anyaszentegyháznak serdülő leánya. Itt az egyház' 
terjedése- és megszilárdulásával a' kormány' tekintélye, a' 
családok' jólléte hason mértékben növekedik. A' száraz 
földet sarkaiban megrázott két évi forradalom alatt tul a" 
tengeren számtalanok keresvén mind szellemi mind anyagi 
kincsökre nézve menedéket , az ottani katholikus hivek' 
száma annyira megszaporodott, hogy az eddig apostoli 
küldetésben izzadó papság , lelki szükségeiket kellőleg 
kielégíteni nem birván, hozzánk küld segélyre felhívó szó-
zatot. E' küldetésben érkezett fővárosunkba ft. Muzzetics 
volt görczi t aná r , jelenleg Pensylvániában a' pittsbergi 
egyházi megyének püspöki helyettnöke, hol a' kath. hivek' 
száma a' bevándorlások 's ujabb telepitvények által 40 
ezerből 60,000-re hágott. Városunkban egy sz. életű do-
monkosi szerzetes a' missiókra késznek nyilatkozván, a' 
helynök a' birodalom' nyugot-déli megyéibe ment, 's már 

Lásd. Migne. Encyclopédie Theologique. Droit. Cano. 
Additions et Supplement. Célibat, szó alatt , a' kötet 
végén. 
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több főpásztor, nevezetesen a' gráczi és laibachi e' végre 
felszólítást intéztek papságukhoz ; hányan szánták el ma-
gokat e' külföldi missiókra, még nem tudjuk, azonban a' 
mult években e' vidéken is dühöngő typhus a' lelkipász-
torok közül is sok áldozatot ragadván magával, 's ehhez a' 
forradalom által megingatott erkölcsi és vallásos állapot 
is a' különben sem fölösleges számú papságtól kettőztetett 
erélyességet igényelvén, hogy a'missiokra sokan vállalkoz-
zanak, nem reményijük. Köztünk a' tüz , itt kell oltani ; 
rajtunk a'veszély, itt kell segiteni. Ha fájdalom ! az ezernyi 
ezer keresztény' keblében haldokló hitéletet, az elalvó 
mécsvilágként néha-néha felpislogó vallásosságot közelebb-
ről megtekintjük, lehetlen azon meggyőződésnek nem tá-
madni bennünk, hogy ezen, az emberi-nem'jelen és jövő 
üdvét föltételező két lelki tulajdonnak fölébresztése- és 
fellobogtatására , nincs hathatósb eszköz a' missióknál. 
Rendkívüli veszélyben, rendkívüli mentő szereket kell al-
kalmaznunk, és pedig annál gyorsabban, minél inkább da-
gadoznak az elsodrással fenyegető hullámok. Némi vigasz-
talásul mondhatjuk ugyan, hogy fővárosunkban is komoly, 
sürgető szózatok emelkednek a' missiók' megtartása iránt. 
Városunk 450,000 kath. lelket számlál , 's mult évben, 
miként a' ,Wiener Kirchenzeitung' folyó hó' 5-kéről 28-
dik számában állítja, az Ur' asztalához csak 50 ezeren já-
rultak. A' hajdan olly ajtatos, buzgó bécsi nép' hitlángo-
lása, milly hamar változott dermesztő hideggé ! *) A' böjti 
beszédek némileg ugyan pótolják, a' számitásunk szerint 
nem mindjárt beállandó missiók' hiányát, de mivel sokak 
által inkább divatból mint őszinte megtérési és tanulási 
vágyból látogattatnak, nincs annyi hatásuk, mint meny-
nyit a' lelkiállapotok' kiáltó szükségei, 's az eltévedettek 
fölött szomorkodó anyának, az egyháznak siralmai igény-
lenek. A' barnabiták, és ft. V e i t h cz. kanonok u r ' be -
szédjei látogattatnak leginkább. A' pogányszeriileg clvilá-
giasodott, csak a' hírlapok' csömörletes konyhájához szo-
kott közönség' szivére hatandó a' lángeszű szónok, élezés, 
vidor színezetű előadásai közben, elevenbe vágó igazságo-
kat hangoztat. Beszédeit ő cs. k. apostoli felségünk és fényes 
udvara, nem különben a' pápai nuncius, 's több főrangú 
személyek tisztelik meg jelenlétükkel. A' kor' szükségeinek 
megfejtésében, orvosszereinek megválasztásában, mind az 
egyetem, mind a' felsőbb papnevelő intézet milly buzgón 
működnek, például legyen elég a' tudori előléptetést meg-
előzni szokott nyilvános vitára választott állitások közül 
hármat kiemelni, mellyeket a' felsőbb papnevelő intézet' 
egyik tudós tagja, K e r s c h b a u m e r Antal ur, a' fogárd 
ellenvetések' daczára is, győzelmesen védelmezett : ,Az is-
kola olly szoros kapcsolatban áll az egyházzal, hogy attól 
el nem választathatik.' — ,A' társadalmi bajok ellen egye-
düli orvosszer a' keresztény szellem' fölelevenitése és ter-
jesztése.' — ,A' megcsökkent vallásos érzelem' fölébresz-
tésére, legalkalmasb, legkorszerűbb egyházias eszköz — a' 
missiók!' Adja az ég! hogy ezen elvek az illetők által el-
ismertessenek és foganatba vétessenek, 's nem sokára fel-
fogunk kiálthatni : ,Ecce video coelum novum, et terram 
novam.' Magyar egyházunkról pedig, a' mennyire biztos 
kútfőből értesülheténk, édes megelégedéssel azt mondhat-

e ) A' mult évben ez Pesten is igy volt ; je lenleg azonban , mint 
örömmel tapasztaljuk , a ' buzgóság nagyobb , mint a ' martius 
előtti idültben. Kivált nagy azoknak a' száma, kik a 'mult évben 
a ' sz. gyónás t e lmulasztván , most egész csa ládjokkal j á ru lnak 
az Ur ' asztalához. Van okunk h inn i , hogy ez Bécsben is igy 
lesz. Szerk. 

j u k , hogy néhány nap múlva több egyházi megye leteendi 
az árvaság' gyászöltönyét, 's a' nép' főpásztoraival együtt 
az irgalom és minden vigasztalás' atyjának oltára előtt le-
borulva felkönyöröghet, hogy engedje a' súlyos csapásokból 
minélelőbb felüdülni az annyira zaklatott, az annyit szen-
vedett és szenvedő magyar egyházat! )C 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Kinevezés.) Ő cs. kir. apostoli fölsége mart. 22-éről 

kelt legfensőbb elhatározásánál fogva, a' kalocsai érsekme-
gyében ürességben lévő legalsóbb kanonoki állomásra B a r -
t o k Mátyást cz. prépostot és bajai plébánost ; a' szombat-
helyi megyében pedig, a' szinte ürességben lévő őrkano-
noki és őrségi főesperességi állomásra S e p t e y Vinczét 
pápóczi perjelt és zalaegerszeghi főesperest; ennek helyébe 
B i t t n i c z Lajos kanonokot és lendvai főesperest; 's 
végre az igy ürességbe jött legalsóbb kanonoki állomásra 
S z e n c z y Ferencz tiszt, kanonokot és a' szombathelyi 
lyceumnál theologia' tanárát, — méltóztatott legkegyelme-
sebben kinevezni. 

(Egyházi ünnepély.) Pest, mart. 27-kén. A' budai es-
peresi kerületnek, a' lelkipásztorkodás' terén foglalkodó 
clerusa mai napon végezte, a' primási utmutatás' nyomán, 
kerületi lelki gyakorlatát. Az összejövetel' helyéül a' pest-
belvárosi plébánia jelöltetett ki, hol is az illetők majd mind, 
korareggel megjelenvén , a' Szentlélek' segítségül hivása 
után karingben 's stolával, a' harangok' zúgása 's a' kereszt' 
elővitele mellett a' közel főplebánia-templomba párosan 
indultak. Oda megérkezvén, a' bűnbánati zsoltárok a' hoz-
zájuk tartozó litániával 's imákkal fönhangon mondattak el. 
Mire mélt. Fogarasy Mihály vál. skodári püspök az ünne-
pély' alkalmához 's mély jelentőségéhez mért classicai la-
tinságu, 's a' szent atyák' kenetességével ékeskedő beszé-
det mondott, mellyben a' mélt. szónok előadván a' kor' 
igényeit 's szükségeit, a'gyászos mult' tapasztalásai után 
megmutatá, miszerint csak az egyház- 's ennek szolgáinak 
kettőztetett buzgalma 's önmegújulása képes a' világ' azon 
szellemi megujulását eszközleni, melly nélkül jobb jöven-
dőt hasztalan várunk. A' figyelmes hallgatók megindittatva 
a' szívből származott 's szívhez szóló szavak által, töredel-
mesen járultak a' poenitentia 's Oltári-szentséghez, melly 
utóbbiban szinte a' föntisztelt püspök ur által részesittettek. 
Végre a ' ,Téged Isten dicsérünk !' egyházi ének' elzengése 
mellett, a' fönemlitett modorban az ajtatoskodók a' plebá-
niaházba visszatértek. A' nagy számmal jelen volt hivek' 
ajtatos közönsége látván lelki orvosait, miként iparkodnak 
ők is lelki sebeikből kigyógyulni, megindulva hagyá el a' 
szentegyház' falait, mellyben szintolly épületes mint meg-
ható jelenetnek tanuja lön. 

P e s t , mart. 26. A' bécsi hittani kar az ö s s z e s 
k a t h . h i t t a n ' s z á m á r a folyóiratot szándékozván 
megindítani, közremunkálásra a' pesti testvérkart is fel-
hívta. A' kar' nevében S c h e i n e r József tanár , méltósá-
gos Fogarasy Mihály, a' pesti hittani kar'elnökéhez levelet 
intézett, melly a' mart. 14-ki karülésben bemutattatott ; 
tartalma a' következő : ,Méltóságos 'stb. A' bécsi egyetem' 
hittani kara napjainkban egyik főfeladatának ismerte, részt-
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venni az egyházi élet' restauratiójában, 's az oda czélzó 
törekvéseket, egy, az összes kath. hittant képviselő folyó-
irat' kiadásával támogatni. Akarata, részint tudományos 
életének's munkásságának jelét adni, részint az egyház' 
jelen állapotának érdekében az összes kath. clerust, főleg 
annak ifjabb részét tudományos törekvéseinek körébe von-
ni , 's olly életet ébreszteni, minőnek hiányát korunkban 
valóban érezzük. Azon reményben, miszerint az összes 
császárságban minden hittani karok vele illy vállalat' szük-
ségéről meggyőződtek, bátorkodik az ide csatolt pro-
grammot, mellyben tudományos vállalatának czélja, tar-
talma 's körének kiterjedése iránt nyilatkozik, az igen 
tisztelt pesti testvérkarnak is megküldeni, azon baráti fel-
szólítással , miként kitűnő tehetségeit ezen közvállalatnak 
kölcsönözni, 's nekünk azon tagadhatlan üdves czél' eléré-
sére segédkezet nyújtani siessen. Ezen ügyet annál na-
gyobb bizalommal teszem méltóságod kezébe, mennél in-
kább ismerem azon lelkesültséget, mellyel méltóságod min-
dent felkarolni 's pártfogolni szokott, mi anyaszentegyhá-
zunk' javát, a' kath. tudományok' jő nevét, 's virágzását 
biztosítja. Valóban mindenek fölé emeljük a' kath. clerust, 
ha őt a' kath. tudomány' álláspontjára állítjuk. Én benső 
örömmel csüggök annyi kitűnő theologuson, kik bécsi egye-
temünkből szép tudománynyal hazájukba, Magyarhonba 
visszatértek. Erősen hiszem, ők támogatandják 's előmoz-
ditandják a' vállalatot, mellyet mindnyájunk' érdekében 
megkezdettünk. Engedje méltóságos püspök ur , hogy vál-
lalatunkat ismert buzgó részvétébe, 's pártfogásába ajánl-
juk , 's bocsássa meg tapasztalt jóságánál fogva, ha ismé-
telve is kérni bátorkodunk, miszerint programmunk' ide 
zárt példányait magkint olly földbe vetni kegyeskednék, 
melly idővel jó gyümölcsöt igér !' A' választ a' kar' nevében 
a" méltóságos elnök ur volt szives magára vállalni; üdvez-
lendi a' bécsi hittani kart e' téren, mellyen sok jót 's üd-
veset eszközölhetend a' tudományok, 's egyházi élet' ébresz-
tése "s gyarapítása körül ; a' pesti kar sikert és áldást k i -
ván korunk igényelte ezen tudományos vállalatnak, azt 
buzgón pártolni, munkálataival azonban csak annyiban 
támogatni Ígérvén, a' mennyiben azt saját hazánk, 's külö-
nösen a" magyar kath. egyház' érdekében netalán fölmerü-
lendő fontosabb teendői engedendik. Különben a' szerkesz-
tők, 's az egész hittani kar' jeles tehetségei, tudománya, 
egyházias szelleme kezeskednek arról, miszerint a' közlött 
levélben megérintett feladatának megfelelend. — A' folyó-
iratban megjelenendő minden egyes czikkért az egyház és 
álladalom' ellenében illető szerzője felelős, ki a' tudós pu-
blikumnak tudományos elvei- 's sajátszerű álláspontjáról 
is számot adand. Azon okból minden önálló czikk, különb-
ség nélkül, szerzőjének neve alatt fog közöltetni. A' folyó-
irat hozand értekezéseket, kisebb elméleti és praktikus 
czikkeket, irodalmi szemlét 's bírálatokat, tudósításokat 
az egyházi élet' köréből, 's miután jelenleg a' hittani kar' 
egyházi s tudományos reorganisatiója napikérdéssé vált, 
,Facultäts-Archiv' czimü rovatban a' hittani kart érdeklő 
fontosabb okmányokat régibb 's ujabb időkből, rövid ada-
tokat a' kar' régibb történetéből ; a' jelen' 's jövőből pedig 
a' tanárok, valamint a' tudorok' karának nevezetesebb ta-
nácskozmányait, 's egyéb ezen rovatba tartozó közléseket, 
úgymint : akadémikus beszédek- 's előadásokat. A' folyó-
irat nem évi folyamatok, hanem kötetek szerint számítta-
tik. Megjelen 10 ivnyi füzetekben, nagy 8 rétben, szép pa-
píron , csinos betűkkel Braumüller Vilmos cs. udvari 
könyvkereskedésében Bécsben; 3 füzet tesz egy kötetet, 
mellyre 3 p. forinttal előfizethetni. 1850-ben csak egy kö-
te t , 1851-től kezdve a' következő években kettő, 's körül-

belül minden 2 hónapban egy füzet jelenik meg. Nyelve a' 
német, kivételképen jeles latin értekezések is felvétetnek. 
Okmányok mindig eredeti nyelven fognak adatni. Szerkesz-
tik : Dr. S c h e i n e r József a' tanári kar , 's dr. H á u s 1 e 
J . Mihály a' tudorok' karának tagja. 

T e m e s v á r , mart. 20. Ma érkezett meg a ' f t . Csanádi 
káptalanhoz Viala Prela pápai nuncius ur ő kegyelmessé-
gének levele, mellyben Lonovics József csanádi püspök-
nek ezen egyházi megye' korinányáróli lemondását, és en-
nek pápa ő szentsége általi elfogadtatását azon kijelentés 
's illetőleg meghagyás mellett tudatja a' káptalannal, hogy 
az árvaságra jutott megye' kormányáról gondoskodván, 
káptalani helynököt válaszszon ; Ígérvén azt is, hogy oda 
fog közremunkálni, hogy megyénk mielőbb megörvendez-
tessék főpásztorral. 

A' káptalan ezen tudósítás- 's utasításhoz képest, 
azonnal összeült, és egyhangúlag 's közakarattal F á b r y 
I g n á c z vál. bosoni püspök és olvasó kanonok urat 
kérte fel , 's választá meg káptalani helynöknek, ki mai 
nap a' szokott esküt letévén megkezdé, azaz csak foly-
tatá a'tizenegy év óta folyvást vezetett, máskor is jelenté-
keny, de kivált a' mostani körülmények közt kétszeresen 
fontos hivatalát. A' nála tisztelgő központi papságot azon 
biztatással bocsátá el magától, hogy valamint eddig, ugy 
ezután is megteend, mit Isten' segítségével ennek dicsősé-
gére, a' király 's haza' javára, és ezen egyházi megyének 
boldogitására tehet. A' ft. káptalan' bölcs választása jóté-
konyan hatott a' megye' eddigi főpásztorának lelépése 
miatt megszomorodott papságra. Az Isten gyámolitsa őt 
minden tetteiben, és termékenyítse minden fáradozásait és 
igyekezeteit. Egy Csanád megyei áldozár. 

(A' nm. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele. Foly.) Ac imprimis comperto eo, 
quod in coronam consultationum districtualium etiam fra-
tres non districtuales, iique cum jure voti decisivi adleeti, 
in conclusa districtualia et deputatorum pro conferentiis 
dioecesanis electionem effective influxerint ; quidam vero 
etiam circulares, a rerum novarum studiis notatas, per 
Archi-Dioecesim nostram literas suo nomine publicare at-
tentaverint : devia hujusmodi, ad concitandos animos com-
parata, atque recto ordini, nostrisque in regenda hac Ar-
chi-Dioecesi juribus adversa studia tolerare haud queun-
tes, declaramus : posse quidem etiam fratres non condi-
strictuales ad consultationes fratrum districtualium admitti; 
at nemini, praeterquam nobis, qui soli Archi-Dioecesi no-
strae plena potestate in Domino praeesse dignoseimur, es-
se integrum limites districtuum vice-archi-diaconalium 
extendere, sphaeramque agendorum in conferentiis distric-
tualibus voti decisivi, etiam non condistrictualibus conces-
sione commutare ; tanto minus circulares per Archi-Dioe-
cesim nostram literas quocunque nomine, titulo, aut vehi-
culo vulgare, quod velut nobis exclusive proprium, a ne-
mine impune usurpari patiemur. 

Non deerant alii, numero, — quod gratulamur, — 
pauci, qui in synodo dioecesana jus voti decisivi sibi sum-
serunt asserendum , baud memores, omnibus , qui divina 
de regimine hierarchico in ecclesia catholica instituta no-
verint, persvasum esse debere : per hujusmodi studia, ab 
ecclesia nunquam non damnata, et reprobata, episcopalem 
tum in suas Dioeceses, cum in universam ecclesiam, ca-
nonum statutis definitam regiminis potestatem, funditus 
convelli. Quem enim, qui catholico nomine censetur, lateat 
solos episcopos esse apostolorum in ecclesia catholica suc-
cessors , omnisque eorum potestatis hacredes, ac traduces, 
quibus solis omnis, dioeceses suas potestate legislativa, j u -



diciaria et coercitiva regendi , et gubernandi auctoritas 
sensu quoque canonum S. S. Concilii Tridentini *) ita pro-
pria est, ut omnis uti ordinis, ita jurisdictionis, et regimi-
nis potestas ab ipsis, et ex ipsis, velut capitali fonte, in 
caeteros suarum dioecesium clericos dimanet, et dicente s. 
Cypriano : Episcopus sit in Ecclesia, et Ecclesia in Epis-
copo, et si qui cum Episcopo non sint, in Ecclesia non es-
se , quae cohaerentium sibi invicem sacerdotum glutine 
copulatur ? *2) 

Quod vero speciatim voti decisivi in synodo dioece-
sana audacem practensionem spectat, exitiosum hune er-
rorem Pius Papa VI. in Bulla ,Auctorem fidei' (ddo V. 
cal. Septembris 1794), qua 85. propositiones synodi pisto-
riensis damnantur, et quam Pius VII. dogmatico axiomate in 
Allocut. Consist, ddo 26-ae Junii 1805. distingvit, his ver-
bis confixit : IX. Doctrina quae statuit : „Reformationem 
abusuum circa ecclesiasticam disciplinam in synodis dioe-
cesanis ab episcopo, et parochis aequaliter pendere, ac 
stabiliri debere, ac sine libertate decisionis indebitam fore 
subjectionem suggestionibus, et jussionibus episcoporum :" 
— ,Falsa, temeraria, episcopalis auctoritatis laesiva, re-
giminis hierarchici sub versi va, favens haeresi Arrianae a 
Calvino innovatae', et quidem addita quoque ad calcem 
eiusdem bullae hujusmodi sanctione : „Mandamus igitur 
omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, ne de dictis 
propositionibus, et doctrinis sentire, docere, praedicare 
praesumant contra, quam in hac nostra constitutione de-
claratur, ita, ut quicunque il las, vel earum aliquam con-
junctim, vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de 
eis etiam disputando publice, vel privatim tractaverit, — 
nisi forsitan impugnando, — ecclesiasticis censuris, aliis-
que, contra similia perpetrantes a jure statutis paenis, ipso 
facto absque alia declaratione subjaceat." Quibus cum 
etiam Beatissimus noster Pater Pius IX. tam in rescriptis 
Cajeta ddo 17-ae Maji a. c. ad Cardinalem principem a 
Schwarzenberg, Archi-Episcopum Salisburgensem Prima-
tem Germaniae datis, quae in praeclarissimis pagellis ec-
clesiasticis : „Religio" * 3 ) leguntur, quam etiam in illis 
ad Antonium Josephum Binterim in Borussia rhenana pa-
rochum Cajeta ddo 4-ae Februarii 1849. exaratis, calcu-
lum suum his formalibus adjecerit : „Hac idcirco causa 
dioecesanas synodos maxime desiderant, ut inde planior 
sibi via pateat ciendi turbas ad episcopalis auctoritatis 
exercitium praepediendum, et ad ecclesiasticam hierar-
chiám subvertendam, quod in constitutione : „Auctorem 
fidei" (Propos. IX. et seq.) praedecessor noster Pius VI. 
damnavit, et reprobavit;" — quo loco orthodoxiam suam 
posituri essent, qui tam certam, et apertam Ecclesiae Ca-
tholicae doctrinani porro quoque vellicatum irent, suapte 
intelligent, ut qui si caput non tenuerint, neque in corpore 
se posse censeri ultro assequentur. 

Multa pro illis quoque, esto paueis, repleti sumus 
tristitia, et sollicitudine, qui , cum misissent manum ad 
aratrum, respicientes retro, et ollas Aegypti ab se relictas 
dolentes , quae spiritu coeperunt, carne consummaturi, 
coelibatus clericorum, inde ab apostolis vigentem in ec-
clesia disciplinam suis nominibus abolendain postulare 
non verebantur, immemores ardentium, quae olim prae-
seferebant votorum, enixarumque precum, quibus sponsae 
Christi immaculatae, quam aquisivit sangvine suo, virginali 
sacerdotio desponsari impensius contendebant; iinmemo-
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res, quomodo in atrium sacrarii admissi, post evolutos, 
patentibus ad seculum repetendum januis , quatuor pro-
bat ions annos, non sponsas, sed Dominum sibi in partem 
haereditatis députantes, solemni ad Aras Omnipotentis ultro, 
ac sponte nuncupata religione, ipsi semet lege coelibatus 
obstrinxerint, quam nunc insupportabile jugum appellant, 
invitisque ab ecclesia impositum temere comininiscuntur. 
Temere profecto. Quem enim lateat, qui in história coeliba-
tus non sit plane peregrinus, originem coelibatus clericorum 
neque ex conciliorum sancitis, neque ex decretis pontificum 
velut nativo fonte recte derivari, sed pia primae aetatis chri-
stianorum, quos quotidiana fere martyria exercebant, in con-
silia evangelica religione,quae nonimparem in sacrorum quo-
que ministris vitae castimoniam deposcebat, ex promiscua 
quadam virginitatis et continentiae aemulatione sua spon-
t e , usu et consvetudine magis, quam scripta lege primum 
obtinere coepisse ? Quem lateat : nunquam aliud a con-
ciliis, et pontificibus de coelibatu clericorum decretum 
fuisse, quam ut quod veneranda inde ab apostolis majorum 
vestigia ferebant, illibatum ad posteros transmitteretur, 
nec quidquam contrarium, verba sunt s. Gregorii VII., a 
sanctis patribus in exemplum, et auctoritatem posteris re-
linqueretur ? i i4) Nunquam profecto leges usitatis moribus 
adversae aetatem tulissent in ecclesia, cui inde a primor-
diis pro summa lege stetit : quod traditum est, inviolatum 
custodire. Unde maie celebrati Encyclopedistae gallici 
quoque non diiïïtcntur, legem coelibatus clericorum e3se 
ipsi ecclesiae coaevam. Jugum itaque sibi per coelibatum 
ab ecclesia impositum non alii obtendent, quam, qui, quod 
semper, et ubique, et apud omnes viguerit, opinionum com-
mentis, et nefasto seculi genio putent postponendum ; ne-
que Domino jugum suum svave, et onus leve aflïrmanti, 
neque apostolo eius credant asserenti : quod si spiritu du-
cimini, non estis sub lege. * ä ) Spiritu nempe Christi, qui 
sine lege facit eunuchos, qui seipsos castraverunt propter 
regnum coelorum. Aliud enim est , monente s. Augustino, 
esse in lege, aliud sub lege. Qui est in lege, secundum le-
gem agit, qui est sub lege, secundum legem agitur. Ille er-
go liber est, iste servus. *ü) Non ergo jugum dicant coeli-
batum, sed meminerint esse holocaustum, olim a fidelibus 
promiscue Domino immolatum, in quo Christo confixi cru-
ci exhibemus corpora nostra hostiam vivam, sanetam, Deo 
placentem, incruentam pro cruenta victimam satis impari 
commutatione redhibentes ; quod monet Apostolus : „ I ta-
que fratres mei, et vos mortificati estis legi per Corpus 
Christi, ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, ut f ru-
ctificemus Deo"* 7 ) ; meminerint, quia regnum coelorum 
vim patitur, et violenti rapiunt illud : *8) violenti, in se-
metipsos casta sensuum custodia ; violenti, heroica suimet 
abnegatione, et concupiscentiarum suarum mortificatione; 
violenti, occasionum quarumvis sollicita declinatione ; in 
coelum ipsum, denique jugi pro dono castitatis depreca-
tione violenti, velut qui sciant, cujus donum sit continen-
tia virginalis, et credant, quia non possunt esse continen-
tes, nisi Deus det : ideo quotidie adeant Dominum, et de-
precentur ipsum.*9) Haec qui negligunt, illud Apostoli 
sibi imputent : Itaque lex quidem sancta, et mandatum 
sanctum, et justum, et bonum. Ego autem mortuus sum, 
et inventum est mihi mandatum, quod erat ad vita m , hoc 
esse ad mortem. # l u ) 

*4) Bulla X. De illegitimig ad ecclesias non promovendis . — Bu l -
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Ac sit demum : coelibatum clericorum cx lege scripta 
natales repetere. Numquid jus non erat ecclesiae formám 
vitae suis Ministris, quorum esset indnere Dominum No-
strum Jesum Christum, praescribere, quam ipse, et apo-
stoli imitandam post se reliquerunt, et fideles ipsi olim 
tanta contentione in se exprimere satagebant, ut virgines 
idem sonaret, quod Christiani ; Formám vitae, quam san-
ctorum omnis sexus, et aetatis innnmerabilis multitudo, 
tanta sibi religione sumsit colendam, ut non deessent etiam 
sacro connubii foedere obstricti, qui ut facultatem Christo 
sine impedimento serviendi sibi redderent expeditiorem, 
usum conjugii, sacris quibusve ecclesiae temporibus, ni-
tro sibi interdicerent ? Numquid non conveniebat eccle-
siae aemulari ministros suos Dei aemulatione, qua apo-
stolus fideles cunctos aemulatus est, ut ecclesiae, in qua 
non est macula, neque ruga , desponsos, virgines castas 
exhiberet Christo ? * 1 ') Numquid non apostolus monuit 
eos, qui sunt Christi, carnem suam cum vitiis, et concu-
piscentiis crucifigere debere?* 1 2) Videant igitur, ne to-
tum pondus, quo premi se quaeruntur, immortificatio si t ! 

Illud vero non vulgaris ignorantiae argumentum est, 
quod falso praetenditur : a s. Gregorio VII-o Papa coeli-
batum in ecclesiam invectum fuisse ; cum quippe idem 
Pontifex Archi-Episcopum Coloniensem ,ad castitatem 
clericorum praedicandam, atque inculcandam juxta Patrum 
décréta, et auctoritatem canonum cohortatus, ut quippe 
Sponsae Christi, quae maculam nescit, aut rugam, candidae 
et immaculatae familiae gratiosum exhibeatur officium,' 
ita proaequatur : „Novit enim fraternitas tua , quia prae-
cepta haec non de nostro sensu exsculpimus, sed antiquo-
rum Patrum sanctiones, Spiritu Sancto praedicante pro-
latas, officii nostri necessitate in medium propalamus ; ne 
pigri servi subeamus periculum, si dominicain pecuniain 
quae cum foenore reposcitur, sub silentio abscondamus. 
Quamquam huic s. Romanae Ecclesiae semper licuit, sem-
perque licebit, contra noviter increscentes excessus, nova 
quoque décréta, atque remedia procurare, quae rationis 
et auctoritatis édita judicio, nulli hominum sit fas,ut irrita 
refutare." (1. c. pag. 32.) Atque ut alia amplissima ve-
tustatis monimenta linquamus, certum est , coelibatum cle-
ricorum edictis caesarum tarn orientis, quam occidentis 
longe ante Gregorii tempóra identidem fuisse communitum. 
En legem Justiniani Imp. unam pro multis : „Sacris ca-
nonibus neque Deo amantissimis presbyteris, neque reve-
rendissimis diaconis, aut subdiaconis nuptias contrahere 

post hujusmodi ordinationem permittentibus ani-
madvertimus quosdam despicientes quidem s. canones, 
pueros autem generantes ex quibusdam mulieribus, qui-
bus conjungi secundum sacerdotalem censuram non pos-
sunt : quoniam igitur poena facinoris hujus in sola sacer-
dotii erat amissione , sacros autem canones non minus, 
quam leges, valere etiam nostrae volunt leges : sancimus 
obtinere in illis, et quae s. visa sunt canonibus perinde, 
ac si civilibus inscriptum esset legibus ; et omnes istius-
modi homines tarn sacerdotio, quam divino ministerio, at-
que etiam dignitate ipsa, quam liabent, nudari et 
praeter supradictam excidendi a ministerio poenam, ne le-
gitimos quidem, et proprios esse eos, qui ex hujusmodi 
inordinata constupratione nascuntur, aut nati sunt , sed 
earn, quae ex talibus seminibus oritur, participare turpi-
tudinem : tales enim eos esse disponimus, quales, quos 
leges ex incestis, et nefariis natos nuptiis definiunt ; ita ut 
neque naturales, aut nothi seu spurii intelligantur ; sed 

* " ) 2. Corinth XI. 2. • " ) Galat. V. 2. 

prorsus et undique proliibiti, et successionis genitorum 
indigni, ac nec donationem ab illis capere possint" etc. 
etc.* , 3) Quae quidem quinque antes. Gregorium VII. seculi3 
ita sancita fuerunt. Habuit certe acerrimus libertatis Ec-
clesiae vindex praeeipuas partes in instauranda foede 
tum prolapsa disciplina coelibatus : ast primus invehere 
nullo modo potuit, quod dndum ante suam aetatem, et 
usu , et legibus obtinebat. Cum nempe certum, persva-
sumque teneret, Ecclesiam non posse esse liberam, quae 
habeat, ministros maritalium pro conjugibus et liberis seu 
alendis, seu quod scelestius, e peculio Christi ditandis 
quoque, sollicitudinum vineulis irretitos , nihil intentatum 
reliquit, ut eos his laqueis expediret, ut qui noverit : 
„quanta castitatis sit virtus, quamque" — ipsius verba 
sunt — „ecclesiasticis gradibus necessaria seu Sponsi Vir-
ginis, seu Virginis Sponsae cubiculariis sit competens." 
(1. c.) Ast nihil in hoc egit aliud, quam, ut, quod prisca 
Patrum décréta sanxerunt, innovata veterum canonum di-
strictione instauraret. 

Equidem consulta tantum a Domino et apostolis, non 
imperata q u o q u e fuit angelicae virtutis aemulatio. At 
enimvero, si Princeps Pastorum ab apostolis suo quoque 
exemplo*14) deposcebat, ut relictis omnibus utique etiam 
uxoribus, * 1 5 ) in sui sequelam venirent : quis temere am-
bigat id, quod consultum fuit omnibus, ab Evangelii prae-
conibus depostum quoque fuisse, ne nimirum patris, et 
matris, et filiorum, aut filiarum amorem, dilectioni, quam 
Domino debeant, praeponerent. *1 S) Ac si non omnes ca-
piunt verbum istud, esse profecto debent, qui capiant, non 
utique alii, quam quibus electis de mundo datum sit,nosse 
mysteria regni dei. Quid enim ? si nos, qui non ad prae-
cepta solum , sed consilia quoque evangelica pracdicanda 
a Domino missi sumus ; si nos ipsi majorum nostrorum, 
communi virginum convicio, ut putabatur, ad leones olim 
postulatorum, sangvine sacra vestigia, etsi non ad marty-
ria, quamquam ad haec ipsa quoque, ad parem saltem vi-
tae castimoniam nos exhortantia, temere deleverimus, 
quid tunc a novandi studio tutum adhuc, integrumve ma-
nebit in ceteris, quae ab iisdem majoribus ad nos tradueta 
semper et ubique, et apud omnes hactenus inviolata consti-
terunt? Certe enim admisso semel in tantum antiquitatis 
et auctoritatis fastigium aliquo novandi ausu, nulla disci-
plinae ecclesiasticae particula remanebit,, quae non ut-
cunque videbitur, vel observatu difficilis, vel usu insup-
portabilis. Mutatur quidem pro varia temporum vicissitu-
dine disciplinae ecclesiasticae forma ; ast spiritum eccle-
siae mutari nefas, in omne aevum permanebit. Hinc est, 
quod S. Synodus tridentina, nec potentissimae haereseos 
impetu vexata,nec prineipum preeibus sollicitata, cesserit, 
sed Sess. 24-tae canone IX. anathemate illos confixerit, 
qui dixerint : „Clericos in sacris ordinibus constitutos . . . 
posse matrimonium contrahere, qui non sentiunt se casti-
tatis habere donum, cum Deus id recte petentibus non 
deneget, nec patiaturnos supra id, quod possumus tentari." 
Hinc etiam est , quod ad universae Christi Ecclesiae gu-
bernacula in cathedra petri residens Pius Papa IX. quo-
que, in encyclicis ad universos orbis cath. Antistites cum 
aditu sacri prineipatus ddo 9-ae Novembris i 846 dimissis, 
foedissimam contra sacrum clericorum coelibatum conspi-
rationem gemebundus execretur. 

* " ) Cod. L. 1. tit . III. 45. Item 1. c. § . 19. — Auth. Collat. IX. 
Tit 6. Novel. 123. cap. 14. et 29. Novell. 6. cap. 1. et 5 . — 
Novell. 22. c. 42. * » ) Lucae II. 43. et seq. Matth. XH.46—50. 

* , s ) Math. XIX. 2 7 . - 2 9 . * " ) Math. X. 37. et seq. 
* 
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Qui porro munduin conjugalibus clericorum focderi-
bus ecclesiae conciliandum, clero devinciendum sperant, 
nonne ipsi de mundo sunt, ideo de mundo loquuntur, et 
mundus eos audit. In hoc cognoscimus spiritum veritatis, 
et spiritum erroris. *17) Nonne excidit ipsis, regnum 
Christi non esse de hoc mundo, et omnes, quicunque volu-
erint amici esse hujus saeculi, inimicos Dei constitui. * 1 8 ) 
Excidit ipsis, electos se esse de mundo, non utique ut se 
huic seculo rursum conformarent, sed ut portarent impro-
perium Christi, et mundum sibi crucifigentes, et ipsi mun-
do crucifixi, non gloriarentur, nisi in cruce Domini Nostri 
Jesu Christi. *19) Excidit, quod discipulos Dominus admo-
nuit : si mundus odit vos, scitote, quia me priorem vobis 
odio habuit. Si de mundo fuissetis, mundus, quod suum 
e r a t , utique diligeret Mementote sermonis mei, 
quem ego dixi vobis : nonestservus major domino suo.*20) 
Verendum igitur, ne amicitia hujus mundi, inimicitiam 
Dei nobis con?ciscat ; verendum , ne mundus non tam mi-
nistres Christi, et dispensatores mysteriorum Dei, quam 
suarum in nobis concupiscentiarum studia magis amet; 
et amplius adhuc verendum ., ne connubiis male quaesitus 
amor seculi, tidei apud populum naufragia post se trahat, 
quae spiritualium et coelestiuin , nusquam vero terre-
strium et carnalium sensu, et amore praepediri, bonis om-
nibus in comperto est. Et quo tandem libertás ecclesiae 
delabetur, quae pari passu vadit cum libertate a Servitute 
hujus mundi, et concupiscentiarum ejus ? aut liberos di-
cemus, quos mundus suos, et qui mundum suum profite-
antur, contra cujus insultus ecclesia ipsos murum sibi in-
expugnabilem destinavit ? Itaque optime de nobi3 mundus 
odio meretur, causam quippe praebens, ne im prudent er a 
nobis ametur. (Vége köv.) 

Irodalom. 
,Die Dioecesansynode. Von George Philipps.' 1849. 

Freiburg in Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. XL 
219. 1. Ára : 1 frt 24 kr. p. p. 

A' zsinatok utáni vágy átalános. Korunknak csalhat-
lan itészete nyilatkozik e' vágyban. Hol a' hitélet nálunk ? 
mellyek az élő hitnek nyilatkozatai ? A' legközelebb lefolyt 
szomorú időszak eléggé bizonyította élettelen hitünket. Az 
egyházi testet nem lehetett többé (?) szervezőnek mondani. 
A' hitéletnek, melly legjobban nyilatkozik, hol független az 
egyház , tekintélyes tényezője a' zsinat. ,In Synodo Dioe-
cesana omnia tamquam in speculo, uno intuitu videri, 
examinari, revideri, corrigi, emendarique possunt : ubi 
sacerdotum cum Praelato suo cor unum et anima una in-
venitur , ibi fraus, ibi dolus et deceptio exulat; cum quod 
oculus unus nequit, plures simul videre queant, assistente 
potissimum Deo, cordîum et cogitationum universarum 
scrutatore.' (Ilildebrandus in Syn. Sedun. 1626.) De a' 
zsinatot ismernünk kell ; ismernünk kell azt lételveiben, 
történetében, joghatóságában, szóval : teljes körülményei-
's következményeiben, hogy azt óhajtanunk lehessen. Az 
előttünk fekvő könyv erről tüzetesen szól, és igen jelesen 
kimerítően : velős kivonatával ezennel kedveskedünk. ;Hol 
ketten vagy hárman vannak egybegyűlve az én nevemben: 
én vagyok közöttük. Igy szólt Jézus , Megváltónk. (Máté. 
28, 20.) Megszentelve vagyon a' jóknak együttléte. Ezen 

* n ) L. Joan. IV. 5 . - 6 . • ' » ) Jacobi IV. 4. * 1 9 ) Galat VI. 14. 
, ï 0 ) Joan. XV. 1 8 . - 2 0 . 

együttlét, ha egyházi személyek egy közös hierarchiai fő-
nök' vezetése alatt egyházügyek' elintézése végett egybe-
gyülvék, az zsinat, ,Synodus' vagy,Concilium' newel nevez-
tetik. Nem állítjuk ugyan, miszerint isteni eredetűek a' 
zsinatok, noha az apostolok két izben ültek zsinatot (Apóst, 
cs. 15, 28; 21, 18.); de igaz marad az , hogy valamint az 
apostoloktól elfogadott egyházügyrendezési é3 kormányzási 
modor alapelvül szolgált a' hierarchia' létegesitésére : ugy 
a' zsinatokról is ál l , miszerint ,Sancta profecto et lauda-
bilis consvetudo haec es t , ab ipsis apostolorum primordiis 
ad haec usque tempóra Sancto Spiritu dictante et promo-
vente deducta.' (S. Carol. Borr.) A' zsinatok' többféle elne-
vezése a' joghatóság' kisebb vagy nagyobb kerületétől függ. 
A' nevezetesbek : concilia oecumenica, nationalia, provin-
cialia, dioecesana. A' megyei zsinatot képezik ugyanazon 
egyházmegyének hierarchicus tagjai , a' megyei püspök' 
előülése alatt. ,A' megyei zsinatnak más bármi nevü zsi-
nattóli különbsége lényegesen abban áll , hogy a' püspök-
nek megyei papságáhozi viszonya lényegesen különbözik 
azon viszonytól, mellyben nemzeti zsinaton a' patriarcha 
áll suffraganeusaihoz. Ebben ezek az elnökpatriarchával kö-
zösen Ítélnek : a' megyei zsinaton azonban a' püspökön 
kivül nincs más, ki Ítéletet hozzon.' (14. 1.) ,Solus enim 
Episcopus in Synodo dioecesana votum decisivum habet.' 
(Ferraris.) Noha pedig a' püspökök kizárólag kormányoz-
zák megyéjöket, mindazonáltal kötelesek tanácsba hivni az 
áldori kart is. Egy részről azon okból, hogy a' presbyterek 
fölött hozzon a' püspök Ítéletet ; más részről pedig azért, 
hogy azoktól megértvén a' megye' hiányait, azokkal együtt 
az alkalmazandó gyógyszerekről tanácskozzék. ,Omni actu 
ad me perlato, piacúit contrahi presbyterium.'(Corn. Papa.) 
A' presbyterek' ezen tanácsba hivása képezi a' megyei zsi-
nat' történeti alapját. Ugyanezen történeti alapon feksze-
nek ugyan a' káptalanok is : mind a' mellett a' zsinattól 
fölötte különböznek. A' presbyterium, mellyből későbbi 
időkben a' káptalan származott, mindaddig a' megyei zsi-
nat' nevével azonos volt, mig a' kath. egyház egyedül egyes 
városokra szorítkozik, ugy, hogy a' püspöknek egész me-
gyéje a' város' határain belül létezett ; innen tagadhatlanul 
a' kánon' szavai : ,Civitatenses seu dioecesani presbyteri.' 
(Can. 32.) A' presbyterium tehát állandó tanácsadója volt 
a' püspöknek : mig az összes clerus csak annak kijelentett 
meghívására egybegyülekezék. Egyes országok' püspökei 
ismét nemzeti zsinatot ültek, melly e' szerint a' megyebe-
liekkel folytonos egybeköttetésben és viszonyban állott. 
Igaz ugyan, hogy a' nemzeti zsinattartás megnyirbálta (?) a' 
megyei zsinatok'némi jogait, mert a 'püspökök ,a' n e m -
z e t i z s i n a t u t á n egybehívták megyei papjaikat, és a' 
hozott liatárzatokat tudtokra adták.' (39. 1.) A' zsinatnak 
illy értelembeni egybehivásáról kimerítő adatokat olvasunk 
az 53-dik lapig. De nem a' papság, maguk a' világiak is 
vőnek részt a' zsinati tanácskozásokban. Az utrechti püs-
pök Adelbold (1008—1027) a'brabanti hcrczeget, a 'gel-
derni grófot és másokat hivott meg a 'zs ina t ra ; a 'kölni 
érsek is II. Engelbert (1266) több nemest hivott megyei 
zsinatra. A' kath. világiak' ezen meghívása azonban nem 
fosztá meg a' zsinatokat egyházi szellemétől. A' templom 
volt minden időben a' zsinati tanácskozmányok' helye ; az 
egyház' szentélyében ereklyék tétettek ki nyilvános tiszte-
letül ; tz áldorok fölszentelési időkor szerint ültek a' ta-
nácsasztal mellé ; az elnöki széket a' megyei püspök fog-
lalja el; a' zsinatot néhány imádsággal megnyitja ; elolvas-
tat néhány kánont, a' zsinattartásra vonatkozókat, és fel-
hívási beszédet tart az áldorkoszoruhoz. ,Si forsan aliquis 
nostrum aliter, quam dicta fuerint, senserit, sine aliquo 
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scrupulo contentionis, in nostrum omnium copulati ne, de 
quibus dubitaverit, conferenda reducat ; qualiter Deo me-
diante aut doeeri possit, aut doceat/ (Harzheim.) A' zsina-
tok e' szerint az áldorok fölött netán gyakorlandó itélőszéket 
képezték. (56.1.) A'(megyei ?) zsinati tárgyak közé tartozan-
dók : a' hitegység 's hitszabályok, a' szentségek, ünnepek, 
egyházi szertartás, fegyelem, szerzetek, a' hitellenek' czá-
folása, a' missiók. — A' megyei zsinatok eddig függetlenek 
voltak : valamint átalában a' zsinatügy tisztán egyházinak 
tekintetett. A' püspökök önszántukból minden idegen ha-
talom' befolyása nélkül, egybegyüjték maguk körül az ál-
dori kart, és ezek' ajkaiból megértvén a' megyének állapo-
tát, ezek szerint határoztak a' nemzeti zsinaton. Az egy-
házügy teljes virágzásnak indult. Az Isten' országa nem 
szenvedett erőszakot. De nagyon meghanyatlott a' clerus' 
erkölcstisztasága, mihelyt a' zsinattartás elhanyagoltatott. 
A' megyei zsinatok váltig elmellőztettek. Egyedül áll e' 
tekintetben a' münsteri-püspöki megye, mellyben mai na-
pig szakadatlan folyamatban tartattak meg a' megyei zsi-
natok. Az utolsó zsinatot a' droste-wischeringi Gáspár 
Miksa, utóbb érsek 1846-ban mart. 21-ére hivta egybe. 
(88.1.) A' zsinatok' elhanyagolása nem maradt következmé-
nyek nélkül. A' világi hatalom beavatkozott egyházügye-
inkbe. Alkalmas ürügyül szolgált a' clerusnak állított er-
kölcstelensége. A' trienti zsinat' lassú működése bizony-
nyal csak kedvezőleg hatott, 's mozdította elő e' jognyir-
báló beavatkozást ; ,er hielt es unter diesen Umständen für 
das Geeigneste, selbst (t. i. Károly császár) eine interi-
mistische Reformation, die für die Zeit bis zur Beendigung 
des Conciliums gelten sollte, zu bewerkstelligen. Er liess 
zu diesem Zwecke die sogenannte Formula Reformationis 
ausarbeiten, welche im Jahre 1548 auf dem Reichstage zu 
Augsburg von den geistlichen Churfürsten und den übri-
gen Bischöfen angenommen wurde' ; tudjuk a' történetből, 
hogy ezen formula Reformationis' szavai szerint a' püspö-
kök kötelesek voltak zsinatokat tartani : de tudjuk azt is, 
hogy a' papság igen gyéren vett részt azokban (inert az 
egyházi szabadságot megsértettnek panaszolták és méltán), 
noha azok, kik részt venni vonakodtak, ,rebelles'-eknek ne-
veztettek. (82. 1.) A' trienti zsinat megorvosolta a' pana-
szokat, 's Y. Pius pápa 's sz. borr. Károlynak sikerült a' 
megyei zsinatok' tartását ismét életbe léptetni. Maga szent 
Károly hat nemzeti zsinaton kivül, tizenegy megyei zsina-
tot tartott. A' példa és lankadni nem tudó buzgalom több 
főpapot birt zsinattartásra. (85—90. 1.) A' legtöbb aka-
dálylyal kelle küzdeni Némethonban : , j a , die berüchtigte 
K i r c h e n - P r a g m a t i k entblödete sich nicht, es ge-
radezu auszusprechen : dass ohne Genehmigung der be-
treffenden Regierungen kein Bischof eineDioecesan-Synode 
halten dürfe/ (Landesherrliche Verordnung vom 30. Jan. 
1830. §. 18.) A' világesemények más irányt adtak a 'pol-
gári kormányzatnak, és mert az egyháznak közvetlen java 
megkívánta, a' némethoni érsekek, püspökök 1848-ban 
Würzburgban nemzeti zsinatot ültek. — Eddig a' megyei 
zsinatok' történetét fogalmaztuk korunkig : lássuk azok-
nak szükségét, hasznosságát, jogait. A' megyei zsinatnak 
czélját és szükségét világos szavakkal fejezi ki szerző, mi-
dőn igy ir : ,A' zsinat, lényegében tekintve, egyházi szer-
tartás, egyházi életnyilatkozat, — mellyben nem egyedül a' 
püspök megyei papságával, hanem az egész megyei kath. 
közönség részt vesz ; nem, mintha a' laicusok fölhatalmaz-
va volnának, a' zsinati tanácskozmányokban részt vehetni, 
hanem azon közösség, melly az egyháznak minden tagjára 
egyiránt kiterjed, e' szent nyilatkozatban feltaláltatik. Már 
előbb sokkal, semmint a' zsinat egybegyűlne, imádságra 

hivatnak föl a' hivők/ A' zsinattól, úgymint olly gyüleke-
zettől, melly Jézus' nevében ül együtt, bizonynyal nem 
várható más szellem, mint egyházi, melly a' püspökre, az 
áldorkarra, a'világi hivekre, az egész egyházra áldásárasz-
tólag kiterjed. Ám ki kételkedik ezekről ? A' milanói sz. 
püspök maga-magán tapasztalta a' zsinattartásnak reájai 
üdves hatását. Isenburgi János pedig, trieri püspök, eT 

czélból hivta föl a' tanácsülők' figyelmét : ,Quare unum-
quemque, qui huic celebri Synodo aliquid consilio et p ru-
dentia attulerunt, per fratemam charitatem. . . obtestatur, 
ut libertate in se monendi utantur, et candide vitium, sí 
quod fortassis humano errore ad Archi-Episcopatus fasti-
gium ab ipsius gratia sit allatum, aut maiorum consvetu-
dine traditum, in apertum proferrent, quo salubri subindi-
catione resecetur, aut opportuna ratione relaxetur. — Ita 
demum fieri posse ratus, ut capite repurgato, membra faci-
lius ad sanitatem restaurentur.' A' megyei zsinatot a' püs-
pök, ,sine auetoritate Metropolitani sui' hivja össze; dele-
gálhatja azonban helynökét is. Igy tön 1846-ban a' müns-
teri püspök : ,Cum in proxima Synodo vernali revelantibus 
de causis ipsimet comparituri non simus, Tibi (Arn. Mel-
cliers) per praesentes committimus, ut eidem nomine no-
stro praesideas.' A' püspöki szék' megüresedésével e' jog 
a' káptalanra által száll. A' zsinaton minden áldor vehet 
részt : ,Synodo Dioecesanae universi et singuli sacerdotes 
et clerici cuiuscunque ordinis intersint.'Jelen lenni tartoz-
nak: zárdai praelatusok, püspöki helynökök, a'káptalan, a' 
decanusok, a'lelkészek és lelkészi javadalmak'kezelői. Mind-
nyájan részt venni köteleztetnek a' zsinati tanácskozmá-
nyokban : ,Wenn es sich bei der Synode um eine Reforma-
tion der Sitten des Clerus, oder um eine, diesen in seiner 
Gesammtheit betreffende Angelegenheit handelt.' (149. 1.) 
Az V. és VI. szakaszok részletesen tárgyalják a' zsinatrai 
készületeket, a' zsinatrai meghívást, hirdetést, a' községek' 
elláttatását, mig lelkészeik zsinatot ülnek, az előtanács-
kozmányokat, zsinati hivatalnokokat, és a' zsinatidőt ; tü-
zetesen az egyházi szertartásokról szól a' 13. §. Az egész 
könyvet a' zsinati határozatok' joghatósági terjéről egy 
mindent magában foglaló szakasz végzi be ; mi pedig jelen 
ismertetést avval akarjuk befejezni, mit szerzőnk idéz 
munkája' elején Möhlerből (,Von der Einheit der Kirche' 
1825.) : ,Eine jede Aeusserung einer moralischen Kraft 
wird eine Befestigung ihrer selbst/ S z a b ó k y Ad . 

Vegyesek. 
A' ,Magyar Hirlap' azt fogja ránk, mintha mi a' ,Pesti 

Napló'-t d e n u n c i á l ó lapnak bélyegeztük volna. Mi a' 
,Pesti Napló'-t hozzá illetlen gyanusitgatásról vádoltuk, de 
d e n u n c i á l ó lapnak nem mondottuk. Mi nem tudjuk, 
mit akar a' Magyar Hirlap annak a' denunciatiónak olly 
gyakori fölenilitésével. Denunciatiótól csak azon lapnak 
van oka tartani, melly bármi czélnál fogva kívánatosnak 
találja, hogy czikkeinek tartalmáról a' kormány tudomást 
ne vegyen ; holott mégis minden loyalis lap inkább oda tö-
rekszik, hogy előterjesztéseivel nem annyira a' közönségre, 
mint inkább a' hatalomra hasson. A' mi egyszer nyomva 
kiadatott, azt denuntiálni nem kell ; denuntiálta az maga 
magát, 's hozzászólni, akár helyeslőleg akár megrovólag, 
mindenkinek szabad. Többiben azokat az eredeti párisi le-
veleket, mellyek' irója, az irmodor után Ítélve, nem más 
mint C s e r n a t o n i , a' Magyar Hirlap bizony elhagy-
hatná ; olly utczai zagyvalékért kár egy fillért is kidobni. 
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Nincs azokban egy gondolat is ép. Avagy mit mondjunk 
egy olly levelezőről, ki szünetlen a' franczia országgyűlési 
többség' férfiait piszkolja, azon férfiakat, kiknek soraiban 
foglaltatik mindaz, mit Francziaország értelem, tud omány, 
szónoki tehetség, diplomatia és hazaszeretet' tekintetéből 
nagyot és dicsőt képes felmutatni? kiknek uralma a' jelen 
körülmények között az európai rend- 's békének egyedüli 
biztositéka, kik és a' socialisták között, akartuk mondani a' 
civilisatio és barbarság , a' társaság és föloszlás, a' jog-
uralom és véres anarchia, az emberi és baromi, a' ke-
resztény tan és vadállati ösztön között, 'stb. nincs középút? 
Unde illae lacrymae?Ha egy megbukott Kossuthianus si-
ránkozik, és szidja most a' többség'tagjait, mivelhogy Ledru-
Rollint megbuktatták, azon nem csudálkozunk : de hogy 
a' Magyar Hirlap közlönyül adja magát e r re , azon már 
csak szabad megütközni. 

Örömmel tudatjuk a' t. közönséggel, miszerint a' 
primás ő herczegsége az egyesült keleti szert, katholiku-
sok' számára fölállítandó két u j p ü s p ö k s é g ' tervének 
kidolgozásával foglalkozik. Ezen u j püspökségek' székhe-
lyei volnának L ú g o s és N a g y b á n y a . A' nagybá-
nyai megye a' munkácsi- és erdélyiből ; a' lugosi pe-
dig a' nagyváradi- és erdélyiből ugy azonban , hogy 
viszont a' nagyváradihoz egyes részek a' munkácsi és er-
délyi megyékből csatoltatnának , fogna kiszakittatni. A' 
primás ő herczegsége valamint a' megyekormányzás, ne-
velés és lelkipásztorság' terén a' lehető legnagyobb mun-
kásságot fejti ki otthon : ugy a' magyar kath. egyház' 
publico-ecclesiasticus igényeit is nem kevesebb erélylyel 
és apostoli buzgósággal képviseli, védi és sürgeti. Tudo-
másunkra van, miszerint eddigelé 12 előterjeszt vénye van 
már a' magas kormány' kezei közt ; mellyek között meg-
nyugtatásul kiemeljük, a' primási jogok, a' házassági j á -
rulékok, a ' p a p i javak'kármentesítése, a' m. k. egyetem, 
a' szószékbóli hirdetések, a' placetum , a' fölállítandó egy-
házi bizot tmány, compromissus egyháziak' 'stb. ügyében 
alázatosan fölterjesztetteket. 

F. hó '20-án hagyta el Bécset a' volt beszterczei püs-
pök ő mélt., Klosterneuburgba, ezentuli tartózkodása' he-
lyére költözvén által. Lonovics ő excellentiája már ezelőtt 
érkezett meg Mölkbe. Mindketten fölséges urunk' kegyel-
méből n é g y e z e r ezüst forintnyi nyugdijt húznak. 

Romában Luquet eséboni püspök ur a' franczia kato-
nákkal rendre megjárja a' szent város' csudás műemlékeit, 
mellyeket ők a' demagógia' pusztító kezei közül megmentet-
tek. Minden hétben csütörtökön történnek e' régiség- és 
hittani séták, 's ekkor a' katonák ezernyi számmal tolong-
nak tudós vezetőjük körül. 

A' valiisi kormányhoz a' sz. bernardi zárda' részéről 
e' következő emlékirat intéztetett : ,A' Saint-Bernard és 
Simplon-ról nevezett szabályszerű kanonokok' szerzetes és 
ápoló társulatának prépostja a' valiisi kanton' kormányta-
nácsához. Mihelyt azon határozatokról értesültünk, mellyek 
az álladalom' tulajdonának nyilatkoztatják ki Saint-Ber-
nard és Simplon' házainak minden vagyonát, mi azonnal 
tiltakoztunk egy olly rendszabály ellen, melly lehetlenné 
teszi vendégszeretetünk és kötelességünk' további folytatá-
sát. Mi reményltük, hogy a' religio és emberiség' szava, 
mellyet mint e' szerzetes és ápoló társulat ' elöljárója visz-
hangoztat tunk, a' fő- és a' vallisi kormány-tanácsnál mél-
tánylást nyerend. Azonban igazságos és mély fájdalommal 
kellett látnunk saint-bernardi zárdánk' Schweizban keble-
zett állandó birtokainak majdnem teljes összegét a' kor-

mány által elárvereltetni, és még most is sajnosan szemlél-
jük ezen kormány' állhatatos ragaszkodását a' fosztoga-
tás' cselekvényeihez, mellyek csalhatlanul eltörlendik a' 
földszinéről a' keresztény szeretetnek e' két emlékművét. 
Ennélfogva, hogy senki se gondolja, mikép mi hallgatag 
beleegyezünk az 1847-dik év óta kibocsátott különféle 
rendeletek által társulatunk ellen intézett merényekbe , és 
se adósaink, se javaink' vásárlói és megtartói , hall-
gatásunkban biztosítéki ürügyet ne találjanak most kö-
tött szerződéseiket illetőleg, az alapítók, az emberiség és 
egyház' jótevőinek nevében még egyszer jogszerűn n y u j t -
juk be tiltakozásunkat, és kinyilatkoztatjuk, hogy sem 
mi, sem pedig káptalanunk soha érvényesnek nem isme-
rendjük azt, mit a' világi hatalom jogaink ellen tett vagy 
ezentúl teend. Aosteban, jan. 17-kén 1850-ben, a ' s a i n t -
bernardi és simplomi rendes kanonokok' társulatának pré-
postja : Fillicz Benjamin.' 

A' ,Deutsche Volkshalle' 78-dik számában a' vallás-
egyenlőségre hivatkozó porosz kormánynak a' katholiku-
sok iránti méltányosságát a' boroszlói egyetem' statistiká-
jából igy tünteti ki : Tanulók 18 4 % 0 -d ik évben : a) hit-
tudományi szakban : kath. 2 4 1 , prot. 6 0 , rongeanus 1 ; 
b) jogtani szakban: kath. 122,prot. 109, zsidó 22,rongea-
nus 1 ; c) orvosi szakban : kath. 37, prot. 32, zsidó 21 ; d) 
bölcseleti szakban : kath. 93, prot. 57 , zsidó 22 ; összesen : 
kath. 4 9 3 , prot. 2 5 8 , zsidó 6 6 , rongeanus 2. Tehát az 
arány mint 2 : 1 a ' kath. és prot. között. És a' tanulók' 
ezen aránya mellett , valljon ugy állnak-e a ' tanárok is? 
Épen megfordítva. Lássuk : a) a' hittudományi karnál ren-
des tanár : kath. 6, prot. 6 ; rendkívüli : kath. 0 , prot. 2 ; 
magántanár : kath. 2, prot. 2 ; b) a' jogtani karnál rendes 
tanár : kath. 0, prot. 4 ; rendkívüli : kath. 1, prot. 1 ; ma-
gántanár : kath. 1 ; c) orvosi karnál rendes tanár : kath. 2, 
prot. 6 ; rendkívüli: kath. 0, prot. 1 ; magántanár : kath. 2, 
prot. 5 ; d) bölcseleti karnál rendes tanár : kath. 2, prot. 
1 4 ; rendkívüli : kath. 1, prot. 1 0 ; magántanár : kath. 0, 
prot. 7. 

Anglia, Irhon, Skoczia és Wallis' kath. püspöki kara- 's 
papságának pártfogása alatt u j kath. hirlap ,The Lamp' fog 
megjelenni. Czélja : A' rossz olvasmányok' mérge ellen 
hatni a' szegényeknél, kiknek hetenkint 1 pennyért (fillér) 
16 lapot negyedrétben nyuj tand , tartalmazót : vallásos 
tárgyakat, irodalmi bírálatokat, épitő aneedotákat az üldö-
zés' korából, régi székegyházak és apátságok' leírását, 'stb. 
Három egyházi férfiú van kijelölve e'gyűjtemény'visgálóiul. 

Dr. Cullen, Irhon' kinevezett prímása, mult hónapban 
Romának „Sant Agata dei Gothi" templomában, melly az ír 
collegiumhoz tartozik, szenteltetett fel. Az oltáron sz. P a -
trick' szobra állt, 's ugy látszott, hogy kitárt kezével egész 
Irhont áldotta meg a' prímás' személyében. A' felszentelő 
főpap volt Castracane bibornok több püspök' segédszolgá-
latával. Az ünnepélyen jelen voltak minden egyházi és vi-
lági méltóságok, hatóságok, testületek ; 's a' templom' hosz-
szában a' sweiezi testőrök voltak felállítva. 

Kegyes adományok ' j egyzéke . 
Székesfejérvárról egy áldozópap a' jeruzsálemi mis-

siók' számára : 1 frtot 30 krt ; egy világi katholikus a' 
Dunavizár által károsultak' fölsegéllésére 5 frtot ; ugyan-
azoknak Mikuska Károly ujhartányi plébános 2 frtot ; az 
ujhartányi hivek 5 frtot 25 k r t ; a' kakucsiak 3 frtot 
5 krt p. p. 

Szerkeszti és k iad ja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál . 
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S e m i n a r i u m o k . 

(Folyt.) 

Egyházi nevelésünk' hiányai előtt lengetve a' 
fátyolt, nem ál l í t juk, hogy átalános pangásban sin-
lődnek növeldéink; nem azt, hogy minden métely ne-
kik tulaj donitható, mellyel egyes háladatlan, 's rossz 
akaratú növendékei az élet' terén környezetüket meg-
mérgezik ; illy vakmerő, hamis állitást lelkünkre igaz-
ság' érzetével nem vehetnénk : de annyi t , igenis t isz-
ta öntudattal ál l i thatunk, hogy elszunnyadott néhány 
illy magán intézet' szelleme, 's nevelése a' félszegség' 
zátonyain fölakadva, segélyt vár. 'S itt az ügy' nagyságá-
nak irányában érzett szent borzalommal érintjük meg a' 
,Seminarium' nevét. A' növeldei élet' forrásának mé-
lyében óhajtunk egy-egy akadályt elhárítva látni, hogy 
tisztán 's dúsan csergedezve, áraszthassa el az élet' 
minden kopár vidékein malasztjának üdveit. Hol ha-
zánk' egyházának 's egyházi nevelésének élén boldo-
gitó öntudattal több olly őrszemet, több olly szelle-
met látunk lebegni, mellyet nem képtelenség , nem 
akara th iány, nem hidegség, hanem a' kor' ezernemü 
kérdéseinek kábitó tömkelege von el ezen evangeliumi 
magtár ' figyelmétől rövid időre : ott nem föltolakodó 
figyelmeztetéssel, hanem az ügy' szentségének 's fon-
tosságának érzetében, pártfogást , fölkarolást esdő ke-
bellel, szándokunk előállani. Igénytelen egyéniségünk' 
hasonló érzetében fogjuk föl tehát kezdett értekezé-
sünk' fonalá t , hogy eljuthassunk a' vezéreszmékhez, 
mellyeket követni ke l l , hogy egyházi nevelésünkkel 
az életre üdvesen hathassunk. Legyen szavunk egy 
igénytelen hang szent Sionunk' őrtanyáin. 

A' halhatatlan emlékű XI I I . Gergely pápa, má-
sodik alapitója a' Romában sz. Ignácz által eszközlött 
német-magyar papnöveldének, az ezen intézet' szá-
mára kiadott szabályai közt, midőn elmondotta volna, 

I. Félév. 

mennyire lelkismeretesen, 's minden mellék tekintet' 
mellőztével kell a' növendékek' fölvételénél eljárni, 
mit itt, mint e' lapokban nem rég meghányottat (Rel. 
1 8 5 0 . 9. sz.) mellőzünk, 7 . §. alatt igy szól : ,In Col-
legium recepti christianam pietatem, et Dei timorem, 
primum et summum Religionis Studium sibi esse pro-
positum in animum inducant : inde enim salutaris et 
vera initium habet sapientia.' Áhítattal kezdjük meg 
egyházi nevelésünket, mellynek alapját , a' hitet min-
den uton megszilárditni, törekvésünk' főtárgyául is-
mer jük ; növendékeink' főjellemvonását az Ur' félel-
mében helyezzük, melly neki utóbb a' világ' zajos 
tengerében fény-toronyként világítson , 's mellynek 
Vesta-őrei legyenek a' gyakori, 's a' szellemet alapjá-
ban megfrisitő lelki gyakorlatok. Ezeket pedig inkább 
azon növeldék 'mintá jára óhajt juk elrendezni, h o l e ' 
lelki gyakorlatok nem mindjárt az iskolai é v , hanem 
az egyházi, vagy polgári év' beálltával kezdődnek ; 
okaink erre : a' növendékek' teljes száma, higgadtabb 
lelkülete, az ujonczoknak megszokottsága, az inté-
zeti fegyelem' tökéletesebb rendezése,'stb. Az első hó-
nap legyen próba hónap, mellynek gondoskodási tár-
gya kiválólag az ujonczok legyenek; ezeket , mint 
Krisztusban ú j ra születendő zsengéket, a' legatyaibb 
szeretet' melegével kell ápolni , a' szellemi élet' tejé-
vel táplálni, 's mindent elkövetni, mi őket vágygyal 
kötheti az állapothoz, mellyhez szegődének, az inté-
zethez, mellyet lakhelyül választottak ; hogy midőn a' 
lelki gyakorlatok' szent napjai elérkeznek, azokhoz 
már elkészülve legyenek. Ennek előünnepe legyen 
fölöltöztetésük' szertartásos n a p j a , mellyet, valamint 
a' lelki gyakorlatok' napjait, miként lehessen egészen 
ajtatosság' napjaivá alkotni : azt az intézeti lelkész' 
áhitatossága, tárgyismerete, 's buzgósága a' körülmé-
nyekhez képest legjobban, legezélirányosabban hatá-
rozhatja meg. A' szent beszédek'tartalma főkép ez alka-
lommal legyen érdekes, melly az ez idő' szent czélja által 
bármilly fokon, de mégis bizonyos áhitatos, 's fogé-
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kony hangulatba helyezett lelket ne csak érintse, de 
megragadja, 's ki ne ereszsze figyelméből, mig a'szent 
ige testté nem válik benne. Érdekes és alkalmazható 
e' részben, 's e' helyen a z , mit a' növeldék körül tág 
érdemeket szerzett Theiner tudor, levelében a' sz. E u -
sebről nevezett romai intézetben töltött lelki gyakor-
latairól ir : .A' hit' legfőbb igazságai, szól ő , itt olly 
szeretetteljes nyelven, olly vonzó modorban adatnak 
elő, 's magyaráztatnak, hogy a' legkeményebb bűnös 
sziv is megindul ; más részről legnagyobb vigyázattal 
's bölcseséggel kerültetik mindaz , mi a' bün' sulyját 
tul emelné; r ö v i d e n : az olajfák' hegyének tövében 
érzi magát az ember, mind azon szenvedések és fá j -
dalmak' szine előt t , mellyek által a' bánatos bű-
nös' szive csak átvillanyoztathatik : 's illy vezérlet, 
illy biztatás mellett bátran 's örvendve veszi ma-
gára a' keresztet, követendő az Urat annak utjain 
megváltási halála után. ' (Vorwort 5. XLIV.) Az el-
mélkedések' tárgya tehát legyen, a' lelki gyakorlatok' 
czé l ja - , haszna- 's kellékeinek magyarázata; folyta-
tólag a' hit-igazságok, rövid 's alkalmazási modorban. 
A' lelki gyakorlatok a'közélet' pusztáinak oásissai ; a' 
lélek itt nyugalmat keres ; 's ha elméleti életének ké-
peit itt az alkalmazás' megujult virányain üdvezel-
he t i , boldognak érzi magát. Azért a' részletes hi t -
igazságok, mellyeket a'növendék iskolája' padán ha l l , 
a' szent gyakorlatok' elmélkedéseiben, a' kereszt' em-
lékének tövénél kellemesen öszpontositva, lelkére a' 
legüdvesb hatást gyakorolhatják. 

A' napi elmélkedések' tárgyait előbb az egyház' 
szertartásai- és szokásainak philosophiája, utóbb gya-
korlati magyarázata teheti. Ezt sürgették olly igen a' 
növeldéket alkotó 's rendező zsinatok, pápák és püs-
pökök ; ezt teszik holt mozdulatokkal növendékeink 
ma, mert azoknak eredete- 's okaiba nein elegendőkép 
avatvák b e ; 's pedig ez olly t á rgy , mellynek gyakor-
lati minősége a' figyelmet leköti. — Legyen az el-
mélkedések' tárgya, a' moral, legendaris alakban. Mi 
adá meg a' franczia clerusnak az áhitat ' azon kenetét, 
melly őt az evangelium' világtartójára helyezé ? A' le-
gendaris oktatás ; egy Cyprian , A m b r u s , Ágoston, 
Lojola Ferencz' élete meg tet te i , egyszerüségök által 
elragadtató modorban előadva, ügyesen alkalmazva, 's 
az igy előidézett hatás üdvesen fölhasználva, hánynak 
keblében szilárditák meg a' h i te t , tüzelték föl a' sze-
retetet, hogy elhagyva hazájokat, szüleiket, 's mindent, 
mit szivök kegyelt, ihletve rohannának szabadítására 
azoknak, kik a'lelki sötétség és halál' árnyékában vigasz 
nélkül sinlenek? hányat edzettek a'legendák szirtszerü 
hitbajnokká V Milly bámulva csudáljuk a' vérfergetegek 
közt tántorithatlan hűséggel ragaszkodni egyházuk-
hoz , egy pillanatnyira elvadult nemzetnek papjait, 
kiket a' legendák tanítottak szelídségre, hűségre 's ál-
dozatra! De miért épen a' franczia clerus' példájára 

hivatkozni ? Napi imáink' könyve, a' breviárium, milly 
vezéreszme után van szerkesztve ? 'S honnan a'hideg-
ség irányában közöttünk? Legendaris képeztetésünk' 
hiányait, 's a' szentek, a' hitbajnokok iránti hidegsé-
günket el nem ti tkolhatjuk; tények tanúskodnak elle-
nünk. Hogy tehát erre kedvet nye r jünk , hogy bre-
viariumi kötelmeink csorbát ne szenvedjenek, növen-
dékeink' lelkével kell megszerettetni a' legendát , a' 
gyakorlati morált. Az ujabb kor e' rendszert már az 
elemi iskolában is használja ; Mehler legendaris, 's 
igen jó sikerrel elterjedt kathekismusa eléggé tanús-
kodik erről. A' gyermek- és if júkor példából é l , ne 
vonjuk el hát tőle korának szükségét. Ha a' növen-
dék' szelleme ekkép hiterősséget nyert : akkor az as-
kesis lelkének önkény tes kifolyásává válandik, mely-
lyet csak irányozni ke l l , 's mellynek ereje őt azon 
tökélypontra v iendi , hol ezernemü csábok' álfényének 
nehézség nélkül ellentálland. 

Az áhítat ' perczeinek éltünk' legünnepélyesbjei-
nek kell lenni ; azért óvatosaknak kell lennünk keze-
lésében, 's nem feledni a'sz. lapok' szavait : Az imád-
ságnak is van ideje ; ért jük itt az elméleti imádságot, 
jól tudván Krisztus urunk' szavait : Imádkozni kell 
mindig, 's soha nem csüggedni. Áhítatunkat a' min-
dennapiság' zaja előtt legféltékenyebben kell őrizni 
keblünkben, hogy örökké u j maradjon; mert ha a ' h i t ' 
igaz gyönge a' kebel' rejtekmélyeiből a' szokás' min-
dennapi part jaira hányatik : veszve van az áhitat' 
szilárdsága éltünk' minden napjaira. A' lelkész chi-
mera, ha inindennapiassá tette a ' szen te t ; ő eljátszotta 
annak fölmagasztaló, ihlető, lelkesítő e re jé t , lefosz-
totta róla, a' mi ünnepélyes, ha eltompult iránta keb-
lének fogékonysága. Az áhitat ' óráinak közös meg-
tartása kölcsönös épiiletességet eszközöl; azért tartas-
sanak a' növeldék' áhítatos gyakorlatai a' mennyire 
lehet közösen, 's nem osztály- vagy teremekként ; ké-
peztessenek nem gépszerű, de figyelő hal lgatókká; 
ini ugy történendik meg, ha az intézeti lelkész ré-
szint pontokra szedve Írásban követelendi tőlök el-
mélkedéseik' gyümölcsét, vagy pedig alkalmat kere-
send egyik- és másikkal találkozni, 's a' napi elmélke-
dés, szent-írási olvasmány' tárgyairól lelke' szelíd han-
gulatával kérdezősködni. Ez vagy más hasonló mód, lia 
itt lé tezik , hozassék létre amott i s , és mindenhol, de 
sehol ugy, hogy a' növendék' legtermészetesebb nyu-
galomórái, mint az esteliek, e' czélra használtassanak. 
A' fönhangu imádságok' érzelem-teljes kifejezésére 
kellő gond fordittassék, mert a' növendéknek erre egy-
koron nagy szüksége leend. IIa ekkép a' lelkészi ne-
veltetésnek alapja meg van vetve , és szilárdítva ; lia 
az áhitat, mellyet a' növendék családi első nevelteté-
se' köréből hozot t , erőt 's kellő irányt kapott ; vagy 
ha a' világ' rossz példája 's duló hatása alatt fekélyt 
fogott lélek megtisztíttatott ; ha a' növendék' i f jukorá-



nak könnyelműségén áttört a' hit ' elágazó gyökere, 's 
szenvedély-ment, vagy tisztult keble' rejtekében reg-
geli imaként nyugszik a' szent áh i ta t , melly minden 
fölmerülő érzelmeit az erkölcs' ékes fegyverével látja 
el, 's á ta lában, ha a' növendék azon hiterősségre e-
meltetett, mellynek villanyereje élte' minden gondo-
latát, szive' minden vágyát, cselekedete' minden minő-
ségét hivatása' szentségének öntudatával hat ja á t , 's 
valamint Istentől kezdi , ugy Istenhez viszi is azt 
vissza : akkor boldog azon növelde, melly illyen nö-
vendékekre muta tha t , miután fő és legszentebb, leg-
biztosabb vezéreszméje meg van alapitva, 's fölada-
tának alaprésze, Istenfélő papokkal áldani meg a' vi-
lágot, el van érve. (Folyt, köv.) — y . 

A" j e z u i t a k. 

Egyik francziaországi népképviselő, Caucliy A. L. 
urat, a' franczia akadémia' egyik kitűnő tagját, felkér-
te, adna véleményt a' jezuitákról. A ' tudós akadémiai 
tag következőleg válaszolt : ,Uram ! Ön személyes 
véleményemet óhajtotta ismerni azon vádakra nézve, 
mellyek a' nemzeti gyűlés' febr. 2 3 - és 25-d ik i ülé-
seiben átalán a' szerzetes rendek, és különösen a' j e -
zuiták ellen felhordattak. Ime eleget teszek kívánsá-
gának. Ugy hiszem, hogy a' nemzeti gyűlés igen jól 
cselekedett, hogy nem hagyta magát megtántoritani a' 
kérdésben forgó vádak által. Ugy hiszem, hogy a' va-
lamelly népet sújtó ínségek' legnagyobbika az lenne, 
ha ölében ollyan törvény hirdettetnék ki , melly az 
e r é n y n y e l párosult t u d o m á n y t száműzi. Ugy 
hiszem, hogy a' jog és igazság' fogalmának illy tör-
vényszerüleg történt lerontása nem volna egyéb, mint 
a' társadalomnak alapjaiban aláásása, és mindennemű 
balsorsnak kitevése. Ugy hiszem végtére , hogy egy 
illyen törvénynek eltörlését követelni , és elhatározni, 
annyit jelent, mint érdemeket szerezni a' hon' i rányá-
ban, mint önmagunkat megtisztelni Isten és emberek 
előtt. A' jezuiták' t u d o m á n y o s s á g a tagadhatlan. 
A' munkák , mellyeket nem csupán az is teni , hanem 
egyszersmind az emberi tudományokat illetőleg, közzé-
tettek, mindenki' kezeiben találtatnak. A'Clavius-, Gau-
bil-, Lana- , Scheiner- , Grimaldi-, Guldin-, Bosco ville-, 
Bulfier-ek és mások' nevei minduntalan említtetnek 
Lalande és Bailly' csillagászatában, Laplace' égi gép-
mütanában, akadémiáink' évkönyveiben, a' nyilvános 
oktatás' tanjegyzékeiben, a' franczia collegium, poly-
technicum és tudományi karok' leczkéiben. A' törté-
nelem ugy tünteti föl nekünk a' jezui tákat , mint a' 
tudományok' sebes haladásának előmozdítóit, mint a' 
földismének, népévkönyveknek, a' régiség-, termé-
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szet-, csillagászat-, és mennyiségtannak felfödözéseik 
általi gazdagitóit. Lát juk 1 5 8 1 - b e n mint készíti elő 
Clavius atya a' naptár' reformját ; mint fedezi föl 
Lana atya 1 6 7 0 - b e n a' léggolyók' theoriáját, és mint 
készit Barthélémy de Gusmao atya önkezével egy lég-
hajót, és vele Lisabonban 1720-ban az egész portu-
gali udvar előtt a' légbe emelkedik. Lát juk, mint épí-
tenek Huberti , Kevi, Stepling, Poczobut , Pallavicini, 
Ximenés , Belgardo , Pan igay , Asclepi, Bonta , Car-
boni, Laval és Pezenas atyák W ü r z b u r g - , Nagy-
Szombat-, Prága- , Wilna- , Milano-, Florencz- , P á r -
ma-, Velencze-, Roma-, Avignon-, Lisabonne- és 
Marseilleben csillagásztornyokat ; mint fedezik fel 
Paez, Andrada és Kino Euseb atyák Nil és Ganges' 
forrásait , és a' magasló Thibet-re azon korszakban 
jutnak fel, mellyben annak létezését Európában ínég 
senki sem gyanitá; mint tanítja L'hoste atya Angol-
honban a' hadművészetet azon értekezésben, melly e' 
cziin alatt : ,A' jezuita' könyve' az angol hajóhadnak 
kézikönyvül szolgált ; mint találja föl Grimaldi atya a' 
világosság' feloszthatását. L á t j u k , mint vált ja föl a' 
nevezetes Riccatit még sokkal nevezetesb fia, azon 
mérnök jezuita, kit a' hazának tett szolgálataiért, 
a' velenczei köztársaság arany emlékpénzzel tüntetett 
ki. Lát juk végtére napjainkban is, a'jezuiták' munkáit 
dicsérettel halmoztatni, és inegkoszoruztatni a 'franczia 
akadémia által. L á t j u k , mint határozza el a' felírási 
és szépirodalmi akadémia , hogy Martin és Cahier 
atyák' magánrajzaik arany emlékpénzzel megtisztel-
tessenek, és levelező tagjaik' sorába iktattassék An-
gelo Mai, ugyanazon jezui ta , ki Cicerónak egy elve-
szettnek hitt könyvét ,de Republica' feltalálta ; lá t juk 
a' tudós akadémiát, Lalande' arany emlékpénzét azon 
Vico atyának szánni, ki a' csillagászattól kora halála 
által elragadtatva, magával viszi sírjába az ó és u j 
világ' minden tudósainak tiszteletét és fájdalmát. A ' 
jezuita atyák' erényeit ép olly könnyű bebizonyítani, 
mint tudományosságukat, hogyha az angol parlament' 
egyik tagjának nyilatkozata szerint, arra törekedünk: 
hogy , a ' r e g é n y b e l i j e z u i t á k a t a' t ö r t é n e l -
m i e k t ő l e 1 k ü 1 ö n ö z z ü k'; és ennek következté-
ben történt, hogy erényeik hangosan elismertettek, és 
kikiáltattak nem csupán a' kath. anyaszentegyház' 
szentei, úgymint salesi szent Ferencz és paulai Vin-
cze, legnevezetesb egyházi szónokaink, úgymint Bos-
suet és Fenélon, a' püspöki k a r , a' felséges pápák ' 
nyilatkozatai, a' trienti átalános zs inat , hanem egy-
szersmind maga az egyház' ellenei, a' legtanultabb és 
leghíresebb protestáns tudósok, ú g y m i n t : Baco 

Ad paidagogicum, quod attinet, brevissimum foret 
dictu : consule scholas jesuitarum ; nihil enim, quod 
in usum venit, his melius. (Baco, De augmento scien-
tiarum, lib. VI. cap. IV.) Ez máig is igaz. 

4 0 * 
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G r o t i u s L e i b n i t z *3), Baldaeus *4) által is. Innen 
van, hogy a' 18-dik században, melly a' jezuiták ' tár-
sulatát eltiinni látta, ezen atyák ellen szórt vádak a' 
legnevezetesb irók*0) , sőt még azok által is visszato-
roltattak, kik e' társulat ellen leginkább agyarkodtak, 

* 2 ) Mores inculpati, bonae artes, magna in vulgus au-
ctoritas ob vitae sanctimoniam . . . . sapienter impe-
rant, fideliter parent. (Grotius, Annales de Belgique, 
p. 194. és Histoire, p. 270. Amsterdami kiadás, 1638.) 

*3) Már több év óta feladatául tűzte ki Europa, hogy 
Chinában a' keresztény religio' ismerete- és vallásá-
nak megbecsiilhetlen haszna érezhetővé tétessék. Ev-
vel főleg a' jezuiták foglalkoznak, és pedig a' mun-
kás szeretet' azon sikerével, hogy még azok is, kik 
ellenségeikül tekintik őket, a'legnagyobb magasztalásra 
érdemeseknek tartják. (Leibnitz, tome XV.) 

* 4 ) Azon lelki ajándékok, mellyeket Xaver, mint Jézus 
Krisztus' szolgája és követje, nyert, olly kitűnők, 
hogy elmém nem képes azokat szavakba önteni. Ha 
tekintem béketürését és nyájasságát, mellyel a' koro-
sak- és kisdedeknek az evangeliumi kutforrás' élő vi-
zét nyújtotta; ha megtekintem azon bátorságot,mely-
lyel a' bántalmak- és szidalmakat elszenvedte, kény-
telen vagyok az apostollal felkiáltani : Ki képes ki-
vüle illy csuda dolgokra? (Baldaeus, Histoire des 
Indes, page 78.) 

* 5 ) A' barbar nemzetek közt a' missiók sokkal több 
embert képeztek, semmint azon fejedelmek' dia-
dalmas hadseregei lekonczoltak , kik által meg-
igáztattak. A' nyájasság , a' szeretet, a' jó példa, 
az erénynek a' jezuiták általi folytonos gyakorlata, 
meghatotta e' vadembereket, és legyőzte bizalmatlan-
ságukat és vadságukat. Önmaguktól jövének azon 
törvény' ismereteért könyörögni, melly az embereket 
olly tökélyesekké teszi ; ők meghódoltak e' törvény-
nek, és társaságba egyesültek. A'jezuiták'legnagyobb 
dicsőségéül szolgál, hogy e'vadtermészeteket megsze-
liditették, és egy birodalomnak az erény' hatalmán 
kivül minden segítség nélkül alapjait letették. (Buf-
fon, Histoire naturelle.) — Mi sem hasonlítható 
a' paraguayi jezuiták' erkölcstisztaságuk-, nyájas és 
szelid buzgalmuk-, atyai gondoskodásukhoz. Minden 
lelkész valóságos atyja és vezére híveinek ; ott semmi 
tekintély sem érezhető, mert ő nem parancsol, nem 
tilt, nem büntet egyebet, mint a' mit büntet, tilt és 
parancsol azon religio, mellyet mindnyájan vele együtt 
imádnak és szeretnek. Ollyan kormány ez, hol senki 
sem henyél, hol senki sincs munkával túlterhelve, 
hol a' tápszerek egészségesek, bőségesek és egyenlők 
minden honpolgárra nézve, kik kényelmesen ruház-
vák, és kik kényelmesen laknak ; hol az aggastyánok, 
özvegyek, árvák, betegek a' világ' többi részén nem 
ismert segélyben részesülnek. (Raynal, Histoire poli-
tique et philosophique des Indes.) — A' jezuita-név 
összeforrt szivem-, elmém- és hálámmal. Az emberi-
nem mindörökre elveszté azon 20 ezer egyén' meg-
becsülhetlen és csudálatos testületét, melly pihenés 
és haszonvágy nélkül, az oktatás-, Isten' igéjének hir-
detése-, missiók-, kiengesztelések-, haldoklók' vi-
gasztalása- , szóval, az emberiségre nézve legédesb 
és leghasznosb működésekkel foglalkozott. (Lalande, 
Bulletin de l'Europe.) 

és kik megdöntésén leginkább fáradtak *6) . Azon 
szolgálatok, mellyeket a' jezuiták még jelen korunk-
ban is a' civilisatio körül tesznek apostoli zarándok-
ságaik által, fönnen méltányoltattak olly országférfiak-
tól, kiket irántuki részrehajlással vádolni senkinek 
sem jutand eszébe*7), és nincs, a' ki meghazudtolhat-
ná szivható sorozatát azon vigasztalásoknak, mellye-
ket a' jő atyák a' ,Sa!petriére' nevü kór- és fegyház-
ban a' cholera betegeknek nyújtottak, azon csudáknak, 
mellyeket feláldozásuk és szeretetök Tou lon- , Brest-
és Rochefortban szült, midőn magokat a' kórházak- , 
börtönök- és bagnoban bezára t ták , hogy ott a' testi 
és lelki bajak' minden nemén enyhítsenek, az inség' 
siralmait megszüntessék, vagy a' szivbánat' könyeit 
termékenyekké tegyék. Lát tuk, milly roppant tekin-
télyek egyesülnek, hogy Jézus társulata' tagjainak 
t u d o m á n y o s s á g a - és e r é n y e s s é g é r ő l tanú-
bizonyságot tegyenek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
( K i n e v e z é s . ) Ő cs. kir. fölsége mart. 25-éről kelt 

legfensőbb elhatározásánál fogva, a' belügyminister előter-
jesztése' folytán, a' rosnyómegyei székes-káptalanban 
M a r k o v i c s József kanonokot nagy-préposttá; M a t t y a -
s o v s z k y Istvánt olvasó-; Z a b k a Mártont énekes-; 
H o l l ó k Imrét őr- ; S o m o s k e ő y Antal alesperest és 
rimaszombati plébánost idősbmester-; és végre M a r k o -
v i c s Márton alesperest és sajópüspöki plébánost ifjabb 
mesterkanonokká (Magister Canonicus senior és Magister 
Canonicus junior) kinevezni kegyelmesen méltóztatott. 
(W. Z.) 

Ö cs. kir. felsége mart. 22-éről kelt legfelsőbb elhatá-
rozásánál fogva H ü l l Ferencz alesperest és murai-szom-
bati plébánost és H ő g y e y János hasonlólag alesperest és 
zalaegerszegi plébánost a' szombathelyi püspöki megyében 
cz. kanonokokká kinevezni méltóztatott. 

P e s t , martius' 31. Az egyetemi templomban a' 
Nagy-csütörtök szentségéhez illő ajtatossággal ületettmeg. 
M. Fogarasy Mihály püspök ur mutatta be a' szent-mise-
áldozatot, melly alatt ugyanis előbb az egyetemi hittani 
kar, a' többi egyházi rendű egyetemi tanárok, 's a' helybeli 
középponti papnevelde' elöljárói, az utóbbiak' élén főtisz-
telendő Lipthay András kanonok 's kormányzó u r , példás 
buzgósággal járultak az Ur' asztalához. Azok után az 
egyetem' nagyságos rectorát követve, az oltárhoz épületes 

*ü) Mi sem törlendi ki szivemből Porée atyának emlékét, 
kit egyaránt szeretnek mindazok, kik előadásait hal-
lották. Soha ember nálánál inkább a' tudományt és 
erényt megkedveltetni nem tudta. Leczkeórái ránk 
nézve gyönyörórák valának, és óhajtottam volna, hogy 
necsak Parisban, hanem Athenében is tanítson, és ne 
lett légyen kor, mellyben hasonló előadásokat nem 
hallottak. (Voltaire.) 

*7) Guizot, a' képviselők' kamrájában. 
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ajtatossággal közeledtek a'szépszámmal megjelent világi ren-
dű egyetemi tanárok, a' pontificaló püspök ur' kezéből ve-
endők a'mennyei eledelt ; az áldozók'sorát a 'nevendék-
papság zárta be. Magasztos vallási érzelmek' szárnyain 
emelkedett föl lelkünk illy megható látvány'szemlélésénél; 
melly ránk nézve annál több hatást gyakorolt, mivel ez 
egyszer az e' naponi ünnepélyes áldozás már nem volt h i -
v a t a l o s kötelesség, hanem a' tanár urak' szabad aka-
ratjára bizott vallásos actus, mellyre , a' nagyságos 
igazgató ur' fölszólító körlevele szerint, a' tanár urak an-
nálinkább buzgólkodtak megjelenni, hogy példát adja-
nak, minthogy az uj rendszernél fogva az ifjúságot bizo-
nyos meghatározott templomra szorítani nem lehet. — A' 
tanuló ifjak közül csak egyetlen-egy vett részt az ünne-
pélyes áldozásban. Különös reformatio, melly szerint val-
lás' dolgában azon ifjak, kik különben minden más tekintet-
ben kiskorúak, és az atyai hatalom alatt vannak, önállóknak 
nyilváníttatnak ! ! —• Egyébkint az egész városban a' nép' 
nagy ajtatossága felötlő volt, — a' templomok, kivál ta ' 
szent koporsó' látogatásának napjain, a' feltámadás' alkal-
mával, Húsvét' első napján a' szó' legszorosabb értelmében 
minden órán tömve voltak, 's a' szent beszédek is meghall-
gattattak. A' szent-ferenczieknél Húsvét' első napján m. 
Fogarasy Mihály püspök ur egész órahosszig (9—10-ig) 
foglalta el a' szószéket. A' papneveidei templomban meg-
ható szabatossággal végeztettek a' sz. szertartások, mit a' 
ft. kormányzó és többi előljáró urak, a' gyakorlatra fordí-
tott nagy gondosságuknak kell köszönni. 

R é v f a l u , mart. 21. Hálaérzetünket lehetetlen to-
vább titkolni. Nagy volt az Isten' ostora, melly sújtott 
bennünket részint a' polgári háború, részint a' mult hóban 
jött rettentő árviz által ; és ime az Isten sziveket támasz-
tott , keresztény felebaráti szeretettől áthatott sziveket, 
mellyek enyhítik szenvedésünket. Már a' nagy árviz' kez-
detén tett a'nemes Győr megyei és városi hatóság olly ke-
gyes intézkedést, miszerint a' több százakra menő szeren-
csétlenek a' szomszéd városban nem csak menhelyet, ha-
nem táplálást és ápolást, sőt közel három hétig kenyérse-
gedelmet is nyertek, 's ezáltal többeket az éhenhalástól 
megmentettek. Most pedig a' város, a' részint kebelében 
gyűjtött, részint más, úgymint Bécs, Sopron, Pápa váro-
soktól, és némelly magán jószívű uraktól küldött segedel-
met velünk testvérileg megosztván, sok szerencsétlennek 
majdnem kétségbe eső szive vigasztalást nyert , keserű 
könyei letörültettek. 805 frt p. p. jutott már helységünk-
nek , melly habár a' szenvedett 27 ezer frtnyi kárnak csak 
csekély része is, de az ejtett sebekre jótevő balzsamot önt. 
Isten áldja 's jutalmazza meg a' jótevőket, valamint a' jó-
szívű ügyvezetőket is. M—a pl. 

CA' nm. kalocsai érseknek megyebeli papságához ki-
bocsátott pásztori levele. Vége.) Legem naturae obtendunt 
alii , neque animadvertunt se hanc legi gratiae, ipsique 
Domino, Auctori naturae et gratiae opponere, in qua vo-
lentibus et conantibus non est impossibile omne verbum. 
Est utique supra consvetum naturae usum, virginalis con-
tinentiae consvetudo : ast nullo modo contra naturam, nisi 
legem gratiae legi naturae contrariant statuere, omnesque, 
quos virginalis castimoniae munere cohaeredes sibi Domi-
nus desponsavit, in naturam rebelles asserere fas sit, ac 
ipsi Domino fidem denegare, cum Apostolo a stimulo car-
nis liberari petenti, reposuit : ,Sufficit tibi gratia mea ! 
nam virtus in infirmitate perficitur.' *) — Sed falso etiam 
legem naturae pro se appellant, — si namque lex naturae 

putanda est, quam apud omnes populos adest eandem in-
venire. Nonne ipsi quoque, qui deorum suorum adulteria 
et probra venerabantur, virgines tamen diis olympicis in-
serebant, ac nomen ipsum coelibatus, observante S. Hiero-
nymo, a coelo mutuati , pro axiomate habebant : , Casta 
piacent superis? ' Nonne legibus 12. fabularum apud Ro-
manos sancitum erat : , Ad divos adeunto caste!' et hinc 
consvetum, ut Romani sacris operaturi uxoribus abstine-
rent? Unde et Virgilius castos, dum vita manebat, célébrât 
Sacerdotes. * 2 ) Nonne eadem lex apud Graecos, Aegyptios, 
Babylonios, Persas, Indos, Japanas, Chinenses, Tibetanos, 
apud veteres Gallos, Brittannos et Germanos, apud semi-
barbaros novae Hispániáé populos, Mexicanos, Peruanos, 
Floridanos, Grönlandos, Ceylonitas, aliarumque novi orbis 
insularum accolas, ipsos denique polygamos, Mahometis 
sequaces, de sacrorum ministris obtinet? Num quid igi-
tur tam concordem veteris et novi orbis conspirationem 
communi naturae sensui non deputabimus ? cum statuere 
tuto liceat : sicut nullám in orbe sine qualiumcunque nu-
minum cultu ; ita neque sine sacrorum Ministris, a qui-
bus non vulgarem vitae castimoniam deposcerent, gentem 
inveniri. Ut adeo nihil insoliti, nihil inusitati Ecclesia ege-
rit, sed legem naturae humano cordi charactere indelebili 
inscriptam, divina, qua pollet, sanctione consecraverit ; 
dum a Ministris Sanctuarii continentiam virginalem depo-
scebat, quibus tanto meliori jure illud Ovidii de Vesta ca-
nentis congruat : 

Quid mirum virgo , si virgine laeta ministra , 
Admitt i t castas ad sua sacra manus : 

quanto potiores virginitati ad operandam liumani gene-
nis redemptionem partes divinitus sunt deputatae !—Virgo 
namque Dominus Noster Jesus Christus, Virgo Mater ejus 
Maria; virginitate incarnationis mysterium dedicatum, vir-
ginalis pro salute mundi quotidie bostia immolatur, virgi-
nes — aut post vocationem continentes Apostoli : Virgo 
Ecclesia, mysticum Christi corpus, jugi Spiritus Sancti 
obumbratione liberos sibi generans, ac pro virginali foe-
cunditate, virginale quoque Sacerdotium divina et incor-
porea sobole propaganda, educanda et ad omnem discipli-
nam instruenda, quod jam Eusebius (Demonstr. Evang. L. 
1. c. 9.) admonuit, occupatum suo sibi jure desponsans, 
cujus auribus, — sin minus, his omnibus moveatur, — 
illud Tibulli insonet : 

Vos quoque abesse procul jubeo , discedite ab A r i s , 
Queis túlit hes terna gaudia nocte Venus. 

Apostolicam quoque actatem adducunt. At Apostoli 
aut virgines erant, aut, teste omni antiquitate, post nuptias 
continentes. — Quam enim S. Paulus mulierem sororem 
appellat, nemo uxorem intelliget, nisi uxorem mulierem 
fuisse ambigat, et sororem congrue dici potuisse teneat. 
Quamquam vero Apostoli unius uxoris viros quoque in 
Ministerium Ecclesiae assumi concesserint, hos certe tam 
suo exemplo, * 3 ) quam fidelium, virginitati summo studio 
deditorum, postulato, aut continentes volebant, autviduos; 
suffecturi certo his alios, si, seu apud Judaeos, quibus ni-
hil tam probrosum erat, (teste lege leviratus), quam sine 
semine extingvi nomina ; seu apud Romanos, quibus ob 
promiscuam venerem, in masculam plane degenerem, con-
nubia lege Papia imperare necesse fuit, coelibes et castos 
sufficienti numero mox invenissent, aut Clericos nostro 
more alere potuissent, in Ministerium altaris subin deputan-
dos. Valebat autem certo de his unius uxoris viris pro praeco-

* ' ) II. Corinth. XII. 9 . * 2 ) Aeneid. VI. 661. " 3 ) I . Corinth. VII. 7 . 
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pto illud S. Pauli ad fideles universos consilium : ,Volo enim 
vos esse sicut meipsum.' *4) Et illud S. Hieronymi adver-
sus Jovinianum : ,Si monente S. Paulo laicus orare non 
potest, nisi careat officio conjugali : Sacerdoti, cui semper 
pro populo offerenda sunt Sacrilicia, semper orandum est ; 
si semper orandum est,ergo semper carendum matrimonio.' 

Facessant igitur, qui lapsus alienos pro eo, ut deplo-
rarent, in licentiae argumentum sibi servire cupiunt, ac 
scandala velut machinas contra libertatis Ecclesiae moenia 
adbibent, quam servitutem subire necesse est, si concupi-
scentiarum hujus seculi servos, sibi ministros ac pugiles 
adhibuerit ; videantque, ncforte illud S. Hieronymi contra 
Vigilantium in se provocent : ,Ostendunt, quam sancte vi-
vant, dum male de omnibus suspicantur.' Numquid alienis 
exemplis perire, et non sapere magis expedit ? Non ma-
gnae virtutis argumentum est, ceterorum naevos taxare et 
totum mundum accusare , ut sit , unde forte suppetat, 
vitiis suis colorem illinire. Illud S. Augustini potius 
expendant : ,Aliud e s t , quod docemus , aliud , quod 
sustinemus , aliud , quod praecipere jubemur , aliud 
quod emendare praecipimur, et donec emendemus, tolerare 
compellimur.' * 5 ) Actum profecto esset brevi de omni di-
sciplinae Ecclesiasticae vigore, si peccantium multitudo re-
laxandis, abolendisque et non e converso instaurandis, ad-
stringendisque canonicis institutis deberet inservire. 

At est aliud quoque, quod amaritudine pervellat, ac 
immenso poene animum moerore compleat illud, quod, dum 
oras praecipue méridionales Archi-Dioecesis nostrae, fero-
cissima belli civilis tempestate, cui integri, et quod excedit, 
anni decursu pro theatro serviebant, focde convulsas et de-
populatas, lapides Sanctuarii profanatos et dispersos, ipsas 
Ecclesias cum aedibus parochialibus direptas, et in bustum 
conversas, intégra oppida et vicos ita in solitudinem re-
dactos, ut e syllabo dioecesano propc raderentur, inter la-
crymas intuemur ; dum bis inquam illacrymamur, cumulum 
tantis calamitatibus illi adjiciunt, qui nobiscum ad domum 
Dei ambulabant cum consensu, et dulces illic capiebant 
cibos, qui cum armaturam fidei et galeam salutis pro spi-
rituali Christi militia induissent, nefastae calamitatis diu-
turnitate et impetu recta orbita excussi, necquidquam seu 
de vocatione et pacto cum Ecclesia, et Archi-Dioecesi no-
stra inito, seu de canonicis sanctionibus solliciti, castris 
Ecclesiae, assignatisque stationibus desertis, a pugnandis 
Domini praeliis, ad castra pro tractandis armis militaribus 
infelici temeritate via facti déficientes, tarn miserae vasti-
tati cooperari non abhorruerunt, et irregularitatis semet 
vinculis innodantes, Deo pro gloria, opprobria; Ecclesiae 
pro aedificatione scandala, Archi-Dioecesi pro decore et 
servitiis, probra et moerorem compararunt. 

Iiis denique accesserunt illi, qui cum habitu Clericali 
spiritum quoque exuti, eo temeritatis sunt prolapsi, ut non 
tantum promiscuum vestitus secularis usum sibi indulge-
rent, sed barbam quoque et mystaces, mundo, suisque 
passionibus velificaturi, alere nihil pensi duxerunt, palam 
testati, quid apud animum suum ageretur ! Haeccine ergo 
haereditas, quam sibi cum Domino sempiterna lege depacti 
sunt ? — Hoccine est, ,nemini ullam dare offensionem, ut 
non vituperetur ministerium nostrum, sed in omnibus ex-
hibere nosmet ipsos, sicut Dei ministros, in multa patien-
tia et tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in 
plagis, in seditionibus . . . . in verbo veritatis, in virtute 
Dei per arma justitiae a dextris et a sinistris.*6) Heu quis 

*4) I. Cor . VII. 7. « ) Contra Faus tum. L. 20. c . 21. »«) 2. Co-
rinth. VI. 4 . séq. 

infimiatur et ego non infirmor ? quis scandalisatur et ego 
non uror? *7) Sed, si uri nos oportet, gloriabimur in tribu-
latione nostra et super impendemur pro animabus vestris, 
tantummodo convertamini ad cor, et reparetis scandala et 
agatis poenitentiam, ut relaxet vobis Dominus facinora ve-
stra. — Ceterum dum statuta canonica : ,de vita et hone-
state Clericorum' in SS. Tridentina Synodo Sess. 14. cap. 
6. de Ref. innovata universis in memóriám revocamus, una 
districtius praecipimus : ut omnes Archi-Dioecesis nostrae 
Clerici tonsuram, velut pacti , quo Dominum in partem 
haereditatis nobis elegimus, tesseram una spineae, qua 
Dominus ac Redemptor no3ter, pro nobis, luteis figmentis 
illudi voluit, venerandum monimentum, et quaevis alia in 
regno isthoc apostolico-mariano synodalibus statutis, no-
minatim synodi tyrnaviensis de anno 1560. cap. XXIII. 
§. 2., de anno 1611. cap. II. praescripta, ac legitimo usu 
vigentia habitus clericalis insignia, velut perpetuos electio-
nis de mundo et vocationis clericalis monitores, — vesti-
bus laicalibus ad mentem conferentiarum dioecesanarum 
quoque per modum exceptionis tantum toleratis, dum in 
publicum prodeunt, seu quascunque muneris pastoralis 
partes obeunt, sub poenis canonicis paulo supra indigita-
tis, sollicite deferre curent. 

Ceterum capite nos Dilectissimi ! quibus hanc doctri-
nam arguendo et increpando, suprema pastorali pro ani-
mabus vestris de manibus nostris olim requirendis sollici-
tudine urgemur impendere,non ut confundamus vos, neque 
ad condemnationem vestram haec ad vos scribimus, prae-
diximus enim, quod in cordibus nostris estis ad commori-
endum, et ad convivendum. Et si contristavimus vos, non 
nos poenitet, magis autem gaudemus, non quod contristati 
estis, sed quia contristati estis ad poenitentiam. Contristati 
enim estis secundum Deum, ut in nullo detrimentum patia-
mini ex nobis, sed probantes potiora, sine offensione sitis 
in diem Christi. * s ) 

Sed iam ad omnes rursum convertimur Fratres et Fi-
lii Charissimi! in Evangelio comministros, in tribulatione 
socios, in consolatione adjutores; et primum quidem gra-
tias agiinus Deo per Jesum Christum pro omnibus vo-
bis, * 9 ) semper in orationibus nostris memóriám vestri fa-
cientes, ut gratulatio nostra abundet in Christo Jesu, ut 
bonum facientes non deficiamus, sed operemur salutem ad 
omnes, maxime domesticos fidei, et gaudium nostrum 
sit plenum. * 1 ') Quoniam vero unum corpus multi sumus, 
et si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia 
membra; *12) dilatemus viscera cliaritatis pro omnibus 
membris nostris, ut refloreant idipsum sentire, sicut et 
sentiebant, et jam non sint parvuli fluctuantes, qui circum-
ferantur omni vento doctrinae, sed crescamus omnes in illo 
per omnia, qui est caput Christus. Oremus pro invi-
cem, ut salvemur. 

Haec vobis scribere, nobis quidem non pigrum, vobis 
autem necessarium, ,-i'14) ut simus adjutores gaudii vestri 
et consolationem, et doctrinam, et correctionem pro suo 
quisque merito habeatis. — De cetero : ,Quae didicistis et 
accepistis, et audistis, et vidistis : haec agite', *1 5) et pax 
Dei, quae exsuperat omnem sensum, custodiat corda et in-
telligentias vestras in Christo Jesu. Amen. 

Datum Colocae in aedibus Residentiae nostrae ipso 
Festo Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae, Anno salu-

» 7 ) 2 . Corinth. XI. 29. *8) II. Corinth. V I I . — Phil. I . 10. 
M ) R o m . I. 8. Ephes . VI . 9. * " ) 1. Joann. 1 . 4 . 

1. Corinth. XII. 26. * 1 3 ) Ephes . IV. 14. Ä l i ) Phil. III. 1. 
* 1 5 ) Phil. IV. 9. 
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eis millesimo octingentesimo quadragesimo nono. F r a n-
t i s c u s m. p. Archi-Episcopus Colocenais et Bacsiensis. 
— Ad gratiosum mandatum suae excellentiae Archi-Epi-
scopalis: A l e x a n d e r C s a j á g h y m. p. Metr. Eccl.Co-
locensis et Eiusdem Suae Excellentiae a Latere Canonicus. 

Ausztria. 
(Ministeri rendeletek az oktatásügyet illetőleg.) Az 

,Allgemeine Reichs-, Gesetz- und Regierungsblatt für das 
Kaiserthum Oesterreich' 24- és 25-diki száma (martius' 
9-éről) fontos, az egyetemes közoktatásügyet közelebbről 
illető rendeleteket tartalmaz, mellyeket, noha még magyar 
hazánkon érvénynyel ellátva nincsenek, mindazáltal mint 
irányul szolgálhatókat, kivonatilag tisztelt olvasóinkkal 
közölni sietünk : 

1) A' cultus- és oktatásügyi ministerium f. é. januar' 
5-éről kelt terjedelmes rendelete, mellynek értelménél fog-
va a' lombardvelenczei tanintézetek' rendszeritése foganat-
ba vétetik. — A' cs. kir. vagyis statusgymnasiumokról.— 
A' gymnasiumrai közvetlen felügyelet az igazgatót (prae-
fect) illeti. Ó az intézet' hatásáról felelős. Minél fogva joga 
:s kötelessége, minden a' kérdéses intézet' felvirágzását si-
ettető 's biztosító módositványokat 's javallatokat az illető 
elöljáróságnál megtenni. A' tanárok tettlegesen vesznek 
részt a' gymnasium' kormányzásában. A' befolyás a' tanári 
tanácskozmányok' tárgya. Illy tanári összejövetelek lega-
lább havonkint egyszer tartatnak meg. ,De a' tanoda-
igazgató nincs az illy tanári tanácskozmányok' határozatai 
alá vetve', ő saját felelőssége alatt cselekedhetik. A' köz-
tanácskozmány' határozataitóli eltérésének okait azonban 
az igazgató felsőbb helyen bejelenteni köteles. A' tanszak-
mányt a' tanárok egymás között felosztják, ugy , hogy 
egyes tanár legalább két tantárgyat előadjon. Illő tekintet 
legyen azonban arra, hogy az eddigi humanitási tanárok a' 
felsőbb osztályokban, a' grammaticalis tanárok pedig az 
alsóbbakban alkalmaztassanak. A' tanárok' osztályok sze-
rinti alkalmazása az igazgató tanár' belátásától függ. (B. 2.) 
A' gymnasium' minden egyes osztályában legyen egy osz-
tályfőnök, t. i. azon tanár, ki a' kérdéses osztályban a' 
legtöbb tanórával megbizatik. Ezen osztályfőnök, az osz-
tálybeli tanárok' megegyezése szerint, az igazgató' felügye-
lete alatt, osztályában főőre a' tanodai fegyelemnek ; ő ké-
pezi a' középpontot a'szülők és tanárok között, csekélyebb-
szerű ügyekben függetlenül itél, büntet, jutalmaz. — Az 
igazgatóra nézve óhajtatos, hogy hovaelőbb vegyen által 
valamelly szakmányt, mellyet az intézetben legalább he-
tenkint néhány óráig előadjon. A'B. 5. szerint a'tanszakmá-
nyok' a' tanárok közötti felosztatásának alkalmával a' ta-
nárok' véleményei is veendők tekintetbe : azonban az egyes 
osztályfőnökök' kinevezésében az igazgató tanár , felelős-
ségénél fogva, független, a' tett kinevezéseket pedig a' mi-
nisteriumnak feljelenteni tartozik. — A' tantárgyakat il-
letőleg, ezek' meghatározása egy még később alakítandó 
tanácskozmány' tárgyát teendi, egyelőre az eddigi gymna-
sialis rendes tantárgyakhoz az anyai nyelv és a' termé-
mészettörténet kapcsoltatik. — A' statusegyetemek és sta-
tuslyceumok' kormányzására nézve ugyanazok a' szabá-
lyok, mellyek a' statusgymnasiumokra nézve hozattak. 

2) Ugyanazon cultus- és oktatásügyi ministerium' 
f. é. jan. 13-áról kelt rendelete által a' statusegyetemek, 
statuslyceumok és statusgymnasiumok' tanárainak alkal-
mazhatósága ideiglenesen meghatároztatik, — a' lombard-

velenczei koronatartományra nézve. — A. Statusegyetem. 
IIa valamelly egyetemi tanári szék megürül, az illető mi-
nisteriumnál történt bejelentés után a' megürült hely nem 
már csődvisgák, hanem csődfolyamodványok által tölteten-
dik be. A' folyamodványok benyujtatván az illető egyetem' 
tanácsának, az összes tanárok azokat okadatolt vélemé-
nyeikkel ellátva, a' tanács' jegyzőkönyvével együtt felkül-
dik az illető tanodai hatósághoz- Az egyetemi tanári kar-
nak jogában á l l , a' megürült tanári székre olly egyént is 
ajánlani, ki nem folyamodott ugyan, de kitűnő irodalmi 
hírnévéért óhajtandó volna meghívása. Az illy egyének' 
meghívását maga a' kormány függetlenül eszközölheti. — 
Ha netalán azon eset fordulna elő, miszerint e' csődfo-
lyamodók között egyik sem érdemelne alkalmazást, se 
nem találkoznék egyén, ki az egyetemi tanszék' elfoglalá-
sára meghivattathatnék, vagy a' történt meghivatást el nem 
fogadná : illy esetekben csődvisga rendeltetik az eddigi 
mód szerint , azon különbséggel egyedül 1) hogy e' csőd-
visga nem egy , hanem két napig tartand (három-három 
kérdést kapván a' visgálandó megfejtésül) ; és 2) hogy a' 
netalán visszautasított jelölt hivatalos bizonyítványt nyer 
a' csődvisgán tanúsított képességéről. — B. A' statusly-
ceum. — Minthogy a' lyceumok' szervezése gyökeres új í-
tásokat és javításokat tesz szükségessé: rendeltetik, mi-
szerint további rendeletig e' lyceumokban ne alkalmaztas-
sanak u j tanárok, hanem a' netán megürült tanszékek ta-
nársegédek által töltessenek be. Az eddigi lyceumi tanárok 
egyelőre már köteleztetnek, a' lyceumok' történendő rend-
szerezése alkalmával , eddigi szakmányukon kivül más 
tantárgyat is előadni. E' kötelezettség alól egyedül a' hit-
tanárok vannak kivéve. — C. A' statusgymnasiumok. — 
Ezen tekintetekben a' tanszékek' betöltése csődvisgák által 
történik meg. E' csődvisgákról szabályul állanak azon ren-
deletek, mellyek a' stíltusegyetem és statuslyceumok' meg-
ürült tanszékcinek betöltésérc hozattak. Illy csődvisgák 
,nem terjeszkednek ki minden gymnasialis tantárgyra', a' 
vallástant kivéve, hanem egyedül két , egymással rokon 
tantárgyra szorítkoznak. A' csődvisga-irományok, a'gymna-
sialis tanárok' Ítéleteikkel együtt, a' koronatartományi, 
gymnasialis statustanácsoshoz küldendők , ki függetlenül, 
vagy tetszése szerint , néhány nem kebelbeli de szakértő 
egyének' t.anácsba-hivása után, a' csődvisgát illető iromá-
nyokat, a' tartományi főnökség' utján a' ministeriumhoz 
fölebbezi. — A' theologiai tanároknak alkalmazása az 
egyetemeknél, 's a' hittanároknak alkalmazása a' lyceu-
mok- 's gymnasiumokban illy csődvisgáknak nincsenek 
alávetve, azokat illetőleg az eddigi törvényes rendeletek 
épségben maradván. 

Vegyesek. 
Az ,Oesterreichische Reichszeitung' 72-dik számában 

azon tudósítást hozza, miszerint a' maltai (vagyis johan-
nita-) lovagrend magát ismét constituálólag, az őt az álla-
dalmakkal kötött szerződések' következtében illető jogánál 
fogva, gr. K h e v e n l i ü l l e r-M e t s c h Ferenczet az ausz-
triai és bajor; Ca r a n d i n i t a'franczia, spanyol portugál és 
belga ; és végre S a n v i t a l e urat az olasz kormányok-
nál fölhatalmazott képviselőiül nevezte ki.—Külföldi lapok 
pedig arról értesítenek, miszerint ő szentségének megbí-
zottjai a' franczia és spanyol kormányoknál kieszközlötték 
az engedelmet, ezen országokban a' pápai birodalom' szá-
mára katona-ujonezokat toborzani. E' szerint ő szentsége, 
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ugy látszik, a' birodalma' biztosítására ajánlott mind a' két 
tervet, u. m. idegenekbél állított hadsereget és a ' johanni ta 
lovagrend' középkori alakjában visszaállítását, akarja foga-
natba venni. 

Ugyanazon ,Reichszeitung' mart. 30-dikáról irja : 
hogy a' legközelebb mult (zöld) csütörtökön tartatott a' 
ministeriumban az egyházi ügyek' rendezése körül a' leg-
utolsó tanácskozás, és hogy a' hozott határozatok' nyilvá-
nítása naponta váratik. Mint mondatik, a' ,placetum' eltör-
lése ki volna mondva, és a' püspökök' ő szentségéveli sza-
bad közlekedése biztosítva. A' püspökök'választása ugyan 
a' ministeriumot i l le t i , de csak a' többi püspökök' bee-
gyezésével. Az iskolák' és egyházi javak' kérdése elha-
lasztatott, mig az előleges munkálatok és tervek elkészít-
tetnek. 

Dr. S m e t a n a a' Pragában megjelenő ,Union' czimü 
lap' szerkesztője, egyszersmind a' keresztesek' áldozópap-
ja , lapjában kinyilatkoztatta, miszerint a' kath. tanfoga-
lom' megállhatlanságát belátva, a' kath. egyházból kilép. 
Találkozott lapszerkesztő, ki ezt hírei közé fölvéve, azon 
megjegyzést te t te , hogy ezen áttérés valami nagy zajra 
adott volna alkalmat. Mi ezt könnyen elhisszük, csakhogy 
nem a' katholikusok' részéről. — Az említett tudor máso-
dik nyilatkozatában ígérte, hogy ezen lépését, mihelyest 
az ostromállapot megszűnik, bővebben fogja indokolni. 
Mire az ,Oest. Corresp.' prágai levelezője igen bölcsen azon 
kérdést teszi:,Valljon mit akar a 'kath . tanfogalom' megáll-
hatlanságának indokolása az ostromállapottal ?' Ha valaki 
csak a' kath. dogmákat akarja bonczkés alá venni, azt bi-
zony az ostromállapot miatt bizvást teheti . . . Hanem a l -
kalmasint itt nem annyira dogmák, mint inkább némelly 
elavult politikai káromkodások és rágalmak forognak kér-
désben 

Bizonyos emberek' számára, kik a' forradalom' elvét 
igen hajlandók a' katholicismusnak fölróni, 's azért gyak-
ran is hivatkoznak kath. országokra, hogy az ottani forra-
dalmi mozgalmak által állításuknak legalább szinre súlyt 
szerezzenek : nem árt ismételve fölhozni, hogy a' D. A. Z. 
szerint a' ,Mazzini'-féle párt' manifestumában Olaszország' 
dekatholizálása, az ő politikai átalakításának ,mellőzhetlen 
föltételeül' mondatik ki. Nyomatékosabb és erősebb tanú-
ságot a' katholicismusban gyökerező föntartási elv mellett 
alig adhatna valaki, mint ami ' minden áron forradalmat 
akaró párt adott manifestumában. Nem, nem a' katholicis-
musban fekszik a' politikai forradalom' elve, és elannyira 
nem, hogy a' katholicismusnak a' vallási téren mindig félre 
kell elébb a' protestantismus elől vonulni, mintsem az erő-
szakos politikai rázkodtatások erőre kapjanak. Igy tanitja 
ezt a' történelem. Németországban is elébb, az ugy neve-
zett reformatio által szétszaggattatott a' vallási egység, a' 
katholicismus részben félreszorittatott, 's csak akkor tar-
tatott a' föld a' forradalmi elvek' befogadására eléggé e l -
készítettnek. Nem katholikusok, igazán hivő katholikusok 
voltak Franczia-, Spanyol- , Portugal-, Olasz- és egyéb 
országokban a' forradalmak' kezdői, szitói és vezérei , ha-
nem hit- és vallástalan protestánsok. Protestánsok benső 
érzelmeikre nézve, ámbár talán katholikus nevet viseltek, 
mert katholikus szüléktől származtak, 's kisdedkorukban 
a' keresztségben kath. szertartás szerint részesültek. A' 
forradalom' elve a' protestantismusban fekszik, melly első-
ben is a' kath. egyház és kath. egység ellen támadt föl, 's 
elsőben is a' vallási és egyházi tekintélyt mellőzte, mi-
előtt az Istentől rendelt, és az egyháztól megszentelt pol-

gári felsőbbség ellen kelt volna föl. Mind e' mellett távol 
vagyunk attól, hogy minden egyes protestánst a' forrada-
dalom' szitójának, vagy pártolójának mondjunk. Távol le-
gyen ez tőlünk. A' vallásos és hivő protestáns, minél in-
kább közeledik vallásossága által az isteni kereszténység-, 
a' katliolicismushoz, ugyanazon mértékben pártolójává, kép-
viselőjévé lesz a' föntartás' elvének, 's az igazi katholiku-
sokkal egyetemben barátjává a' politikai állapotok' törvé-
nyes változtatásának és javításának is. 

Három jezuita atya az isteni igét hirdette Münsterben 
a' legfényesebb sikerrel. A' székegyházban naponkint há -
romszor tartott oktatáson 3 — 4 ezer hallgató volt jelen ; az 
egyház alig foglalhatta be a' nép' sokaságát. Ezen odacső-
dülés egész hétig tartott. A ' missionáriusok' bölcs és meg-
győző szava nem csak az oltár körül, hanem a' gyónszék' 
tövéhez is vonta mindazokat, kiknek sziveikben a' hitet 
és bűnbánatot felébresztette. Egy hitelt érdemlő személy 
ál l í t ja , hogy már reggeli 3 órakor jelent meg a' székegy-
ház' kapujánál, 's csak este férhetett a' gyónszékhez. Ha-
sonló sokaság tódult a' városnak többi templomaiba is. — 
Maguk a' protestánsok sem maradtak közönyösek ezen 
átalános mozgalomra : többen jelentek meg a' predikátiók-
r a , 's arezuk' kifejezése muta t ta , hogy nem hatás nélkül. 
Minden mozgalom, minden érdek központosult az egyház-
ban annyira , hogy maga a' város' arczulata változott; 's 
midőn esti 8 órakor a' székegyház' harangja megkondult, 
hogy a' nép a' missio' sikereért imádkozzék, legbensőbben 
éreztük, hogy a' város' minden házából ugyanazon ima 
emelkedett fel Istenhez. Bárha Münster' missiója minden 
kath. városokban utánoztatnék ! mert az általa előhozott 
benyomás nem azok közé tartozik, mellyek néhány nap 
alatt elenyésznek. 'S noha még egy predikátio sem nélkü-
lözte olly teljesen a' politikai czélzásokat, mégi3 nagy 
csapást ejtett ezen missio a' keresztényellenies propa-
gandán. 

A - franczia ,P r e s s e' egy levelet közöl angol hírla-
pok u tán , mellyet 1832-ki februarban Montalembert ur 
Romából egy irlandi paphoz irt legyen, 's mellyben a' pá-
pának világi fejedelmisége ellen nyilatkozott volna. Mon-
talembert ur megkérdeztetvén eziránt az ,Ami de la Reli-
gion' szerkesztőségétől, legkevesbbé sem emlékezik, hogy 
e' levelet irta volna; ő sem irmodorát sem gondolatjait 
nem találja fel benne, 's bizonyosnak tart ja, hogy sohasem 
használt olly kifejezéseket, minők abban foglaltatnak. Ha 
a' dolog' lényege igaz is, alakját mindenesetre meghamisí-
totta a' másoló vagy forditó. Egyébiránt mindenki tudja, 
hogy Montalembert u r , akkor még alig 21 éves, Lamen-
nais ur ' véleményeihez szegődött. Azonban dicsőségére 
vá l t , hogy azokról lemondott, midőn a' legfelsőbb tekin-
tély az 1832- és 1834-ki körlevelek által azokat rosszal ta, 
's nincs tett egész pályafutásában, melly nagyobb fokban 
szerezte volna meg neki a' katholikusok' tiszteletét és b i -
zalmát. 

Morgana Domenico, kinek munkája : ,A' pápa világi 
hatalmának természete és eredményei', az indexbe igtat ta-
tott, egyszerűen és őszintén vetette magát alá az őt kár-
hoztató határozatnak. 

I g a z í t á s . Lapunk ' 296. oldala ' első hasáb ján alólról fölfelé 
a ' 7 - d i k sorban ,melitoi Sa rdesnek ' helyett o lvasd : ,sardesi Meli-
tonak . ' 

Szerkeszt i és k iad ja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomat ik Lukács Lászlónál . 
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A' kath. egyház és a' politikai szabadság. 

S e m e u r czimü franczia lap' egyik számá-
ban ant ikath . polémiái czikk foglaltatik az egy-
ház és szabadság közötti viszonyok' tárgyában. A' 
protestáns szerző, vagyis inkább a' rationalista böl-
csész , csudálatos fortélyyal kötvén össze az igazat 
a' hamissa l , a' logikát a' sophismával , e' diadalmas-
kodó következtetést hozza ki : ,A' világon csak ak-
kor lesz biztos szabadság, ha a' kath. rendszer te l je-
sen megrontatik. Katholicismus és szabadság : két 
összeférhetlen kifejezés ; kívánatos volna, hogy F ran -
cziaország ne venné ezt nagyon későn észre. ' 

I l ly különös és kihivó következtetésnek szilárd 
okokon kell a lapulnia , tagadhatlan előzményekből 
folynia. Visgáljuk meg. 

A' szerző legelőször is a' történetre hivatkozik ; 
de nem Német- és Angolország' történetére. Hiszen 
nagyon nehéz lett volna megmuta tn i , hogy ott a 'pro-
testantismus mindig és egyedül csak liberális volt a' 
pápisták' i rányában. 

Francziaország kényelmesebb mezőt nyújt . Ott 
a' katholicismus a' legerősebb. A' protestantismus az 
elnyomott ártatlan áldozat ' szinét öltheti magára. 'S 
egyébiránt F a v r e Gyula és H u g o Victor urak ' tör-
ténelmi ábrányainak következtében, bő és kész szó-
nokla t i és szavalati anyag kínálkozik a' franczia papi 
pár t ' üldözése ellen. A' S e m e u r előtt tehát F r a n -
cziaország' vallástörténete bir elsőbbséggel. Olvasni 
kell, milly szent bosszankodással állí t ja, hogy ,a' pá-
pák, a' lothringi b ibornok , a' püspökök, a' Liga' h i r -
detői és az egész papság, r i tka kivételekkel, inkább 
vérfolyamokban fürödtek, semhogy a' hugenottáknak 
megengedjék, Istenöket a' törvények' paizsa alatt 
imádhatn i ' ! Meritek-e ezután mondani , hogy a' papi 
pár t méltatlanul neveztetik vérengzőnek? Őrizkedjetek. 
A' S e m e u r kijelenti, hogy ,ha ezen tényeket tagad-
juk , mellyeket minden történetírók bizonyítanak, mely-

I. Félév. 

lyek olly vi lágosak, mint délben a' napfény , nincs 
többé jogunk, becsületes ember' szemébe nézni. ' 

Menjünk át a' jelenkori történetre. Egy tény 
nagyon meglepi a' S e m e u r t , t. i. hogy mindenütt , 
hol a' katholikusok, R o m a s z i v e s z e r i n t , azt te-
het ik, a' mi nekik te tsz ik , nem mutatnak nagyobb 
rokonszenvet a' szabadság iránt , mint hajdanában. 
Mindenütt létezik némi szabadság, és pedig ,az ant i -
kath. szellem' ereje által és a' papok' legnagyobb bo-
szuságára. ' Nézzetek csak Romára, a' sz.-szék' váro-
sára. Miként bántak Garibaldival és társaival? Mi-
ként bántak Rossi' orgyilkosaival 's mind ama' derék 
honfiakkal , a' szabadság' ezen vér tanúival , kiknél a' 
czél' felsége szentesitette az eszközök' e rőszaká t? 

Mi történik Francziaországban ,mióta a' papok 
uralkodnak az általuk megtérített rend-embereknek 
segélyével? ' A ' clubbok be vannak z á r v a , a' hazafiúi 
lakomák eltiltva, az oktatók visszahiva állapotuk' a lá-
zatos és békés müköréhez , a' socialismus megaka-
dályoztatva a' rendőrség' keze által forradalmi propa-
gandájának munkájában , a' lázadás elnyomva az os-
tromállapot á l t a l ; valljon mindezen megelőző rend-
szabályok, ezen türhetlen zsarnokságok szabadság-e ? 
, 'S mégis, mondja a' Semeur, a' papi pár t megtapsol-
ja e' cselekvéseket. Sőt gyakran követelte is. Követ-
kezőleg a' papi pártot tények vádolják , hogy ő ma 
épen ugy mint hajdan a' szabadság' ellene.' 

A ' szabadság ellene ! Minő szabadságról beszél-
tek ti ? Hiszen annyi neme v a n , hogy könnyű azokat 
összezavarni. Vall jon ért i tek-e a' korlátlan szabadsá-
got, mindent tehetni, mindent í rha tn i , mindent taní t -
ha tn i? Valljon az-e a' szabadság, hogy a' gazdagtól 
raboljátok el vagyoná t , a' nőtől becsületét , a' gyer-
mektől ártat lanságát, a' szegénytől vigaszát és remé-
nyé t? Vall jon az-e a' szabadság, hogy az együgyüek 
és tudatlanok' eszét és szivét ront játok meg utálatos 
tanok, ocsmány rendszerek' tanítása által ; hogy ösz-
szeesküvések' árnyában az álladalom' nyugalma és a' 
polgárok' élete ellen incselkedtek ? Szóva l , valljon a' 
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tévely , erkölcstelenség, anarchia' szabadságáról be-
széltek-e? Igen, csak ez lehet azon értelem, mellyet a' 
Semeur a' szabadság' szavával köt össze, midőn szem-
rehányja az egyháznak, hogy sem nem szerette, sem 
nem szolgálta, ő nagyon is őrizkedik ezt nyilt sza-
vakban kimondani. Ez annyi lett volna, mint olly ügy 
mellett prókátoroskodni, melly ellen Hannibal esküjét 
tette le. De a' logika erősebb a' szándoknál. Ez elá-
rulja, hajthatlan szigora által, a' S e m e u r n e k egész 
gondolatát. Kövessük okoskodását. 

A' katholikus azt hiszi, hogy ő az átalános, tel-
jes, változhatlan, nem tökéletesíthető igazság' birto-
kában van. Sőt, minthogy az igaz és jó lényegileg 
csak e g y , világos, hogy minden erény, minden er-
kölcsiség, minden nagylelkű tett, a' szó' teljességében, 
a' kath. igazság' oldala mellett találkozik, mialatt min-
den bün, minden rendetlenség, minden romlottság az 
ellenkező oldalon van. Megállapítva ezen előzménye-
k e t , ez következik belőlök : ,egyedül az erénynek, 
egyedül az igazságnak kell szabadnak lennie. A'tévely-
és bűnnek semmi joga sincs a' szabadságra.' Legna-
gyobb erkölcstelenség volna megengedni, hogy létezik 
jog, inellynél fogva szabad tévelyt tanítani , gonoszt 
cselekedni, magát megmérgezni, magát 's másokat el-
veszteni. A' kereszténység tehá t , ha csak magát nem 
dönti meg, nem taníttathat egyebet az igazságnál, a' 
jónál. Ő lelkismeretesen tartozik, egész hatalmából a' 
tévely és gonoszság' gyászos és utálalos szabadságá-
nak, vagy is az ő tana- és erkölcsiségével ellenkező 
minden más tan és erkölcsiség' szabadságának el-
lenszegülni. 

Szóval a' katholicismus lényeges, szükséges, 
változhatlan különbséget vall az igazság és tévely, 's 
következőleg a' jó és rossz között. Már pedig illyen 
tan összeférhetlen a' korlátlan szabadsággal. Követ-
kezőleg a' katholicismus nem engedheti meg politiká-
ban a' korlátlan szabadságot. 

Egy, illy szavakban foglalt okszer megtámadhat-
lan. D e , kérd jük , mit lehet innen az egyház ellen 
következtetni? Ha a' politikai szabadság mindent 
mondhatni , mindent tehetni, mindent taníthatni, jog: 
akkor nemcsak a' katholicismus, hanem minden pol-
gári vagy vallási társadalom, legyen az protestáns 
vagy mohamedán, t e r m é s z e t e á l t a l , erkölcstelen 
és zsarnok. 

Valóban kötelező törvények nélkül nincs politi-
kai társadalom. Átalános , változhatlan, szükséges 
igazság nélkül, melly mindig és mindenütt ugyanaz, 
nincsenek kötelező törvények. A' viszonlatos, válto-
zékony, tökéletesíthető igazságnak nincsen semmi te-
kintélye az emberi lelkismeret fölött, és soha sem 
kötelezheti azt. Innen következik, hogy minden tár-
sadalom, miszerint élhessen, hinni tartozik, 's valóban 
hiszi is, mint a' katholicismus, hogy ő, legalább némi 

tekintetben, az átalános igazságot, az átalános jót 
bírja, melly ellen sem jog sem szabadság nem létez-
hetik. Mutasson valaki csak egy társaságot i s , melly 
nem vallott volna be bizonyos alapdogmákat, mint 
változhatlan alapjait a' törvényeknek , mellyek azt 
kormányozzák , 's az egyéni vagy politikai sza-
badságot korlátozzák? Mutasson valaki csak egy 
nemzetet i s , melly a' korlátlan szabadság' elvével 
él t , azaz , el nem ismerte, be nem vallotta volna 
az erkölcsi különbséget a' jó és rossz között , 's nem 
kedvezett volna az egyiknek, 's el nem nyomta volna 
a' másikat. 

IIa tehát a' kereszténység bűnös abban, hogy a' 
gondolkodás és cselekvés' korlátlan szabadságát szám-
űzi, ezen bünt közösen birja minden mult és jövendő, 
minden lehető társadalommal. 

A' Semeur tagadván egy átalános igazság, egy 
átalános jó' lételét, szerencsétlenül azt kell követke-
zetesen állítania : minden társadalom rossz, mivel egy 
társadalom sem létezhetik illy igaz ság nélkül. 'S igy az 
anarchia utolsó szava a' protestantismusnak a' politi-
kában, mint utolsó következménye a' magánvisgálat' 
nemző elvének. 

Ezen elvnél fogva egymásután tagadta a' kinyi-
latkoztatás' minden dogmáit ; áttörvén e' sorompón, 
a' természeti törvény' elveihez ragaszkodott; innen 
tagadásról tagadásra az egyetemes skepticismushoz, 
az ,átalános igazság' tagadásához' jutott. Ez végzet-
szerű következmény volt ; Bossuet megjósolta ; 's egy 
gondolkozó ember sem fog rajta bámulni. 

E ' változatok között a' katholicismus ugyanaz 
maradt, mivel soha sem pártolt el olly igazságbani hi-
tétől , melly nem változik, mellyet tekintély által tű-
zött ki magának kötelességül. Ő tisztelte az egyéni 
és politikai szabadságot a'lehetőség'korlátai között. A' 
minden társaságnak szükséges tekintélyt, a' nélkül 
hogy megsemmitené, erkölcsösebb-, édesebb- és atya-
iabbá tette. Ezek olly tények, mellyeket a' pártszel-
lem és rationalisticus gőg eltorzíthatnak ugyan, de 
meg nem semmithetnek. Ellenben a' protestantismus 
kifejlesztvén a' lázadás és szabadosság' szellemét, tul-
csapongva minden határokon, nem hagyott a' jelen-
kori társadalmaknak más életmódot, mint a' baromi 
és anyagi erőt. Midőn minden elvek az egyéni ész és 
szenvedélyek' magyarázatának vannak alávetve, akkor 
csak a' kard' kormánya lehetséges. 

Fejezzük be. Midőn a' katholicismus nagyon 
erős, 's azt teszi , a' mit akar, akkor a' tekintély na-
gyon erős és hatalmas, 's nem létezik semminemű 
szabadosság. Midőn gyengülni kezd a' szellemek-
és intézvényekben, megfogy a' tekintély, 's a' szaba-
dosság tűnik elő. Azon mértékben , mellyben a' ka-
tholicismus hanyatlik, tétováz a' tekintély , nagyob-
bul a' szabadosság, 's azon n a p , mellyen a' katholi-



cismus eltűnnék, nem léteznék többé tekintély, más 
szavakkal nem maradna egyéb a' világon, mint anar-
chia és semmiség. 

K í v á n a t o s , h o g y e z t F r a n c z i a o r s z á g 
n e v e g y e n a g y o n k é s ő n é s z r e ! (L'Ami de 
la Rel.) 

S e m i n a r i u m o k . 

(Folyt.) 

Fegyelem a' szenvedély uralta századoknak kor-
láta, mellyen tul a' vész' örvénye tátong. A' társada-
lom' összes 's magán tagjait csak ez tartja egybe, melly 
ha tágul, hanyat homlok rohan a' legszentebb intéz-
mény is végső romlásnak. Az elkorcsosulás, a' láza-
dási merényletek, az ezernemü bün, a' megdöntött fe-
gyelem' fájának tövén tenyésznek. Az emberiség' jól-
létét aláásó gonosz szellemek' csábszava, az első csá-
bitótól az utolsóig, a' szélnek eresztett szabadság' 
szikrája volt, melly a' fegyelem' korlátain tul kigyúl-
va, lángjaival csak hamar az egeket ostromlá, 's a' 
lét' első perczétől fogva rég fölemésztette vala a'föld-
nek lakóit, ha Isten' hatalmas keze nem oltogatja. Az 
eredendő bün' maradványának typusát a' korlátlanság 
utáni vágyban látjuk századok' során a' legvilágosab-
ban visszatükrözve, valamint az emberiség' nevelésére 
mennyeileg hivatott szellemek' törekvéseit más rész-
ről leginkább oda irányozva , hogy a' korlátlansági 
hajlam' egyedüli (?) óvszere, a' fegyelem, minden áron 
ápoltassák. Egyházunkat tekintve, ha erejének örök 
ifjúságát bámuljuk : történetének lapjai azon fölvilá-
gosítást adandják, hogy ezt hün őrzött fegyelmi rend-
szere eszközlé ; tanai már a' kicsapongni vágyó gon-
dolat' rohamait is fékezvén azon szabadság' érzetével, 
melly azoknak irányt ég felé tör. Fegyelmi rendsze-
rét tehát az egyház soha fel nem áldozandja , 's ha 
mindjárt a' sötétség' fiainak milliói emelkednének is 
föl e' miatt ellene , elvéhez hü maradand; érezvén 
keblében mindenkor annyi szeretetet, mellynek áldása, 
azt alkalmazva, tűrhetővé teheti. A' zsinatok' határo-
zatai, 's püspökeinek ebbeli intézkedései állításunkat 
nyiltan igazolják. 

IIa az egyház' történeti életében gyakorlatilag 
igazolt fegyelmi szükséget átalánosan elismerjük : 
mennyivel inkább keilend azt különösen, nevezetesen 
ott elismernünk, hol az alkalmazását a' növeldei élet-
ben találja. A' növendék azon plánta az egyház' ker-
tében, mellyben életerő pezseg ; a' test' virgonczsága, 
a' lélek' képzelő ereje, a' sziv' azon lágysága, melly 
képeit már öntudattal 's azért maradandóbban veszi 
fel, mindenütt a' szenvedély' veszedelmével találkozik. 
Ez állapot annyiban tökéletlen még , mennyiben az 
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ifjú inkább érez, mint itél ; 's mennyivel hatályosabb 
ez ösztön, annyival szorgosabban óvandó ferde kinö-
vésektől. 

Azonban, épen mivel ez az érzés' kora, azért 
érzéssel, szeretettel ápolandó, 's fékezése a' legnagyobb 
higgadtsággal eszközlendő. Fegyelem a' szeretettel 
igen megfér, 's csak is akkor üdves, ha ezzel páro-
sult. Vessünk egy pillanatot a' növendék' életére. A' 
növeldei nevelés családnevelés , a' családnevelésnek 
pedig természetes kelléke a' szeretet. A' növendék 
családja' szerető köréből szakad ki, hogy keble' sze-
retetét tökéletesítse Jézusban. Ő a' szó' teljes értel-
mében világpolgárrá válik, neki minden ember test-
vére, ő mindenkinek atyja leend. Az isteni kegyelem' 
kincstárával ajándékoztatik meg fölszenteltetésekor, 's 
abból minden inségeskedőnek segélyt, vigaszt adni 
köteles; 's teheti-e ezt üdves modorban szeretet nél-
kül? 'S minő leend szeretete, ha lelke fogékonysága' 
fejlődésének pályáján egyedül félelem, 's csak a' tör-
vény' betűjét hidegen sürgető kormány szigora alatt 
elfonnyadva, keserűséget, vagy szolgai szellemet szivt 
magába? A' növendék' lelkének gondolatát, szivének 
érzését, tűrve, kérve, intve, fenyítve egyházias mintá-
ba kell hajlí tani, de tova légyen azt sokszoros bün-
tetéssel erőltetni ; ha a' kezelő' öntudatának bizonysá-
ga szerint utolsóig ki van merítve a' hajlítási mód : a' 
szeretetnek végszere az eltávolítás. ,Neque enim, qui-
bus severitate poenarum opus est coercendis, digui 
sunt hujus (clericalis) vitae instituto', igy szól XIII . 
Gergely pápa a' német-magyar collegium' szabályai-
ban §. 6., 's hozzá teszi : ,Tantum igitur retineri eos 
volumus, qui sua sponte et ainore, virtutis, pietatis, 
literarumque studio vacabunt.' Önkénytes vonzalmat 
csak a' szeretettel föleresztett fegyelemkezelés szül-
het. — Illy előzmények után milly fegyelmi kezelést 
óhajtunk növeldéinkben ? Olly szerető bánásmódot, 
olly őszinte, nyájas , készséges szivindulatot, olly a-
tyai kegyességgel párosult méltóságot, melly mintegy 
öntudatlanul kötelezi le a' növendéket tiszteletre és 
bizalomra. A' növendék mindig alárendelt személy, 
kinek főkötelme az alázatosság és engedelmesség, az 
ifjúság' büszkeségének ezen kettős önmegtagadási ál-
dozata: legyen azért rajta az előljáró, hogy örömmel 
tegye azt 's nem sóhajtva ; azaz : engedelmességi hó-
dolatát a' szeretet' fokán fogadja, bizalmát szive' ő-
szinte jóságával jutalmazza, de óvakodjék azt hidegen, 
inkább parancscsal, mint tanácscsal visszautasítani. A' 
fegyelem' megalapításában a'gyengébbekre legyen min-
dig az első tekintet; annak megtartásában 's kezelé-
sében az ifjúság' töredékenysége soha szem elől ne 
tévesztessék. ,A' fegyelmet illetőleg' igy szól körül-
belül a' Regula societatis Jesu ; ,nem annyira sok, mint 
a' lehetőségig megtartható szabályok állíttassanak föl, 
de mellynek legpontosabb megtartása azután az elől-
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járó ' feltörekvéseinek egyike legyen. Tartózkodjék 
szenvedélyes hevességtől a' büntetésben, 's túlzott 
szigortól a' nyomozásban. Emlékezzék meg, hogy bi-
zonyos esetekben a' kisebb hanyagság' elnézése any-
nyit j e len t , mint nagyobb zavaroknak elejét venni. 
,Dissimulet potius, cum potest sine cuiusquam damno.' 
A' szelídség vonz , a' kényszerítés visszataszít ; azért 
csak akkor használja az u tóbbi t , ha az előbbi sike-
retlen. ,Cum nec ve rba , nec correctoris officium satis 
esset, et in aliquo emendatio non speraretur , aliisque 
esse offendiculo videretur , praestat eum removere, 
quam ubi parum ipse profiéit, et aliis nocet, ret inere. . . 
Quamvis, quoad ejus fieri po te r i t , in spiritu lenitatis, 
pace et caritate cum omnibus conservata sit agendum.' 
Az előljáró' nyelve növendékének irányában soha ne 
legyen a' megtámadás' műszere; semmiféle egyedül 
megbántó , vagy megsértő szó ne jöjjön a jka i ra , egy 
növendéket se nevezzen másként , mint tulajdon ne-
vén Egyébiránt az előljáró a' növendékek közt 

semmi részletes hajlamot, semmi szembeszökő megkü-
lönböztetéseket ne nyilvánítson. Méltányolja minden e-
gyesnek szorgalmát, de egyet se vessen meg; 's midőn 
jobbja a' fegyelem' szigorával működik , balja atyai 
kebelre hódítsa növendékét. A' legkisebb kihágás se 
kerülje el figyelmét, növendékének legyen mindenütt, 
a' hol csak lehet, nyomában, hova azonban őt csak a' 
szeretet vezesse; a' fülbesugók' seregét ne ápol ja , de 
a' mondottakat és hallottakat tudomásul veheti. Az 
érdemet, a' hol lehet , jutalmazni el ne mulassza. Az 
intézeti élet' mindennapiságát ügyesen korlátozott 
verseny által érdekesitlieti. ,Honesta aemulat io , quae 
magnum ad Studium incitamentum est, foveatur. ' A' 
kötelességnek halálos ellensége, az egyformaság és una-
lom, a' foglalkozások' vegyessége által űzessék el. — 
Mogorvaságot a' növendék elöljárója' vonásaiban ne 
lásson, de igen méltóságot, nehogy visszaijedjen. Tö-
rekedjék a' növendéknek minden tulajdonait ki ismer-
ni, nehogy a' sikeretlen jó szándékot hibára magya-
rázza. ,Laudet conatum, ubi rem non potest.' A' nö-
vendék' lelkületének sarjadékát anyailag ápolja, a' hi-
ányt póto l ja , a' hiányosat javitsa. Kerüljön minden 
szükkeblüséget, mert a' szűkkeblűség nem csak az 
anyagi, de a' szellemi világban is , a' főbűnök' egyike, 
czélhoz nem vezet, bizalmatlanságot, 's sokoldalú ká-
rokat szerez.' Ha tehát sz. Bernárd' állításának nyo-
mán ; ,Mens asveta deliciis, nec exculta disciplinae 
saeculo, multas contrahit sordes', a' fegyelmet egyházi 
nevelésünk' i ránytűjéül , üdvesnek , szükségesnek 's 
nélkülözlietlennek tekintjük, 's annak a 'körülmények-
hez alkalmazandó szigorú használatát óhajt juk : nem 
ti tkolhatjuk el egyszersmind, hogy azt csak ugy óhajt-
juk , ha vele a' szeretet' terén találkozunk, 's csak ad-
dig véljük üdvesen kiterjeszthetőnek, meddig az if jak ' 
életének műszeres kifejlődését erőszakkal nem gátolja, 

szellemi, és anyagi elridegülést nem szül. Ha igy 
szólva, valamelly szűkkeblű rigorismus' szava uji tási 
viszketegü váddal sújtana, azt tisztelettel fölkérjük a' 
szívességre, bennünket a 'ha jdan ' szent virányaira kö-
ve tn i , 's abból egy történetet figyelemmel hallgatni. 

A' szükkeblüségig szigorú fenyíték alatt tartott 
növendékeinek hajlithatlansága fölött panaszkodva, j ő -
ve egykor sz. Anselmushoz egy jámbor életű zárda-
főnök, kinek fájdalmas panaszait figyelemmel hall-
gatva a' szent, végül ekkép válaszolt : IIa kertedben 
facsemetét ültetvén, azt minden oldalról ugy bekerit-
néd, hogy ágait ki nem fej thetné, miként növekednék 
a z ? Nem válnék-e törpévé , bogas- és haszta lanná? 
Igy midőn növendékeitek' irányában a' fegyelem' szi-
gorát még a' szűkkeblűség' határain is tulviszitek, azt 
művelitek, hogy gyanakodó, álarezos, zavart lelket öl-
tenek, melly idővel megridegülvén, minden iparotokat 
ki játszandja. Mert mivel bennetek a' szeretet' édenét 
nem élvezik, bizalmat sem helyeznek bennetek, 's min-
den intézkedésiekben gyűlöletet , 's indulatoskodást 
szemlélendnek- Ez érzet éveikkel nővén, miután sze-
retettel nem táplá l ta tának, vétekre hajlandó lelküket 
minden ember előtt gyűlöletessé teendi. A' növendék 
gyönge plánta, szeliden 's lehető kímélettel vezetendő 
az erény' szigorúbb ösvényein, 's botlásainál nagy tü-
relem használandó.' (F leury XV. 3 8 0 . 1.) Tehát oh 
fegyelem' kezelői! ,nihil praecipiti ducti animi aestu-
antis impetu aggrediamini, omnia vobiscum ipsis prius 
et Deo mature deliberetis.' (Reg. Soc. Jesu. Vö. Thüb. 
Quartsch. 1 8 4 8 . 3. Heft , I lumanitaet in der Erzie-
hung und Schule.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
S z e p e s b ó l . Megyénk' állapotáról régen hiányzott 

tudósítás e' lapokban. Mit is Írhatnánk ? Atya nélkül ár-
vák vagyunk, 's az árvák' sorsa csak panasz lehet, pana-
szinkat pedig csak testvérileg egymásnak közöljük, mert 
minek is hirdetnők azokat ? Állapotunk, mellybe a' forra-
dalom lielyezé megyénk' papjait 's nyáját, nem csak nem 
javult, de rosszabbá 's terhesebbé vált. Pásztort reméltünk, 
"s hiába sóvárgunk utána ; pedig Isten látja helyzetünket, 
talán sehol sincs olly szükség reá , mint épen nálunk! 
Szepesben a' katholikusok maholnap elfelejtik azt, misze-
rint a' kath. egyházban ,püspök' létezik; 30—40 éves em-
bereket kivéve alig van egynéhány, ki a' bérmálás' szent-
ségében részesült volna ; növendékeinket, Isten tudja, hány 
éve, hogy majd e' majd más megyébe kell nagy teherrel 
fölszentelés végett küldözgetni ; a' ,canonica visitatio'-ról 
nem is szólok, mert csak 20 éves documentumokból tud-
juk : hogy volt; szóval rajtunk teljesül a'szent-irás' szava: 
,Percutiam pastorem et dispergentur oves gregis.' Iskolá-
ink' állapota szánandó, mert semmi felügyelőség sem lévén, 
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kiki saját akaratját követi , tanítóink pedig mindennapi 
eledelüket sem képesek megszerezni. A' káptalani helyettes 
ur e' körülmények közt tett lépései minden oldalról aka-
dályokra találnak; 's a' mi sajnosabb, még politikai szem-
pontból is érdemetlenül megtámadtatik. Nem rettegünk be-
vallani, miszerint a' Szepes megyei papság a' fölséges ház 
iránti hűségben életveszély küzt is tántorithatlan maradott, 
's nem tudjuk megfogni, mikép találkozhatik olly féktelen 
személyesség, melly a' legjobb szellemű helyettest minden 
áron a' bűnösök' sorába akarja állítani, 's olly nyomozók 
elébe idézni, hol akaratlanul is el kell mondanunk : ,Bűnös 
biró előtt áll a' bűntelen.' Azonban reméljük, mikép az 
igazság elégtétel nélkül nem maradand. Illy sújtó csapások 
közepette némi szellemi erőt nyertünk fm. hg primás pász-
tori leveléből, melly minden szószékekről fölolvastatott, 's 
annyira hatott a' hívekre, hogy egyszeri hallást nem elégel-
vén, azt kérve keresték, miszerint házi kürükben is olvas-
tathassák. Oh bár hallhatnánk illy szózatot mielőbb tulaj-
don pásztorunktól is ! ! — Végre ki nem felejthetem anyagi 
állapotunkat sem. Nyomorult sorsunk, mellyre a' tized-
vesztés után jutottunk, jelenleg még nyomorultabbá vált. 
Sok kérés és igéret' daczára még mindig csak reményből 
élünk! A'mult két évben talált ugyan még kiki segedelmet 
tehetősb társainál, 's az egyházmegyei pénztáraknál, mely-
lyekből legalább kölcsönt lehete kapni; azonbun most kö-
zös a' nyomor ; a' káptalan szegénynél szegényebb ; köz-
pénztáraink kiürültek ; maga a' papnövelde is véginségben 
szenved ; 's a' jövedelem nélküli papságnak legszegényebb 
sorsú híveivel együtt alig van mindennapi kenyere. Ez 
tény, mellyről kiki ünszemeivel meggyőződhetik. — De 
vigasztaljuk magunkat ; mert épen most esett tudtunkra, 
hogy némelly helyekre , mint p. o. Lőcsére legfelsőbb ren-
delet érkezett, mellyben a'protestans egyház és iskola' szá-
mára évenkint 2000 p. frtnak kifizettetése a' közpénztár-
ból, mcghagyatik; e' szerint legalább r e m é l n ü n k s z a -
b a d , hogy reánk is majd fordittatik némi gond. *) 

( G y á s z h í r . ) N a g y - L á n g . N.-péntek, mart. 29. 
Kettős a' gyász, melly sziveinkre lesujtólag nehezedik ! 
Egyik a' Megváltó' sirba tételének emléke, mellyet ma 
egyetemileg gyászol az egész keresztény világ. A' másikat 
egy felejthetetlen tagja' elhunytában kesergi a' magyar 
kath. egyház. Mert főtisztelendő Vagner János-Ignácz, Bold, 
szűzről nevezett illdai apát és nagy-lángi plébános nincs 
többé ! Benne az egyház egy ritka tudományu, 's legbuz-
góbb papot vesztett ; siratja őt az összes szegénység, mely-
lyel vallásfelekezet nélkül utolsó fillérjét is megosztá ; ke-
sergi őt számtalan jó barátin és ismerősin kivül a' magas 
grófi család, melly benne kipótolhatatlan jellemű, ugy szólva 
családtagot sirat ! Említendő a' körülmények' rendkívüli-
sége is, mellyek halálát megelőzék és követék. Még hirte-
len kimúlta előtt igen vidor, temetni indult ki a' kastély-
ból, 's midőn a' halotti szertartások' majd végén e' szava-
kat rebegné : ,Circumdederunt me', szélhűdés' következté-
ben körül vévén őt a' halál, a' koporsóra rogyott, 's tüstént 
szörnyet halt ! Utolsó szolgálatot teendő igy a' halottnak 
és önmagának élte' 58-dik, áldozárságának 35-dik évében! 
Vasárnap pedig martiushó'31-én temetése'napján, mellyre 
roppant számú sokáság sereglett össze minden tájról, a' 
plébániatemplom' oltárán, mellyen 20 's néhány évig mu-
tatá be a' vérontásnéküli 's az Urnák méltó áldozatát, vé-
letlen tüz támadván, az, a' benlévő szentség- és kehelylyel 

ö ) Annyival inkább , mer t mi nem k e g y e l m e t , hanem t a r t o -
z á s t sürge tünk. Szerk . 

esti 9 órakor a'lángok' áldozatja lön. Üdv kövesse az elhunyt' 
szellemét ott fön. Itt alant pedig az írás' szavai szerint : 
,Memoria eius in benedictione erit.' R. 

Olaszhon. 
A' turini kamara a' fori privilégiumra nézve Siccardi' 

indítványa következtében, elhatározta : 1) az eddig fünál-
lott fori privilégium, a' papoknak világiakkal, és egymás 
közötti polgári püreikre nézve, jüvőre megszűnik ; sőt 2) a' 
papi javak, valamint 3) a' bün és vérség miatt üldözött 
papok a' rendes törvényszék alá helyeztetnek; 4) ezek 
szabják ki a' büntetéseket, a' tulajdonképeni egyházi bün-
tetéseket kivéve, (pene spirituali) ; 5) a' fölszentelt helyek 
(templomok , kápolnák, kolostorok) ezentúl nem lesznek 
szabad menhelyek; 6) az ünnepszegésekre vonatkozó rend-
őri törvények ezentúl csak a' vasárnapok és hét sátoros 
ünnepekre nézve maradnak érvényesek ; 7) a' jogvédlettel 
megbízott személyek, papok és világiak, csak a'királyi de-
cretum által nyernek hatalmat ; 8 ) a' házasság' érvényes-
ségének.kellékeit egy törvény határozza meg. Ezeken kivül 
különös függelékben bizonyos korlátok szabatnak azon 
ajándokok- és hagyományokat illetőleg, mellyek az ugy 
nevezett holt-kéz' számára tétetnek. Pernigotti kanonok 
a' vitatkozás' kezdetén az igazságügyi ministerhez ezen 
kérdéseket intézte : 1) valljon e' törvény' behozatalát meg-
előzte-e a' szentszékkeli értekezlet ; és 2) milly sikere volt 
annak? Az igazságügyi minister az 1-sőre igenelve felelt, 
a' 2-ikra azt válaszolá, hogy az értekezlet határozatig nem 
haladott, egyébiránt azt mondá, hogy e' törvény a' statu-
tum' szükséges következménye, 's egy régen ápolt közoliaj-
tást teljesít Az ezen határozat felőli tudósítások, é3 
a' turini ministeriumnak a ' f o r i p r i v i l é g i u m ' meg-
szüntetése körüli egyoldalú, a' szentszékkeli minden ta-
nácskozást és egyezkedést mellőző eljárása fájdalommal 
töltötték el a' szent atyát. A' f o r i p r i v i l é g i u m ' meg-
szüntetése , és a' polgári házasságok' behozatala Piemont-
ban, a' fönálló concordatumnak nyilvános megsértése ; ezen 
kellett volna elébb változtatni, 's csak azután gondolhatott 
volna a' piemonti kormány hasonló lépésekre. IX. Pius 
többször, sajátkezüleg irt levelekben is kijelentette kész-
ségét, értekezni e' tárgyban, 's mindenben a' lehetségig 
engedni ;. ép azért sehogy sem helyeselheti, hogy a' kor-
mány most illy egyoldalulag és figyelmetlenül cselekedett. 
Ugy látszik, hogy a' sardiniai cultusminister gr. Siccardi, 
ki régebben személyesen volt a' pápánál e' tárgyban ta-
nácskozni, noha e' tanácskozások utóbb félbenszakadtak, 
maga keltette a' sardiniai kamarában azon hitel, mintha a' 
pápa, az elibe terjesztett változtatások ellen semmi kifo-
gást nem tett volna. Ennek következtében a' pápa kény-
szerítve látta magát a' sardiniai ügyvivőnek (Spinola mar-
quisnak) a' sardiniai kormány' eljárása ellen formaszerinti 
protestatiot nyújtani á t , melly egyúttal Sardinia' minden 
püspökeinek is megküldetett. A' szerkezet imez : 

,Nápoly, Portici, martius' 9. 1850. A' legnagyobb 
fájdalmak' egyikét, mellyek ő szentsége' lelkét keserűséggel 
tölték meg, a'dolgok' azon állapotának meggondolása okozá, 
melly felé Piemontban az egyházi és vallási ügyek látsza-
nak hajolni. És valóban, a' sajtónak féktelen szabadossága, 
melly semmi szentségest nem tisztel, a' papság' megvetése, 
melly a' felszentelt pásztorok' működésének megsemmité-
sére czélzott, a' törekvések, mellyek szüntelen oda valának 
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irányozva, hogy az egyház' jogait megtámadják és tönkre-
tegyék, 's hogy befolyása alél az ifjúság' oktatását elvon-
ják —, mindez okozta, hogy a' leggyászosabb következ-
ményektől tartsunk. A' szent atya sirt fájdalmában a' pie-
monti egyházat fenyegető veszélyek fölött, de egyszersmind 
reményét helyezte a' sardiniai felség' vallásába 's kormá-
nyának bölcseségébe. Minő volt az ő visszatetszése, olvas-
ván a' nyilvános lapokban a ' vallási ügyek fölötti javasla-
tot és a'jelentést, mellyet az igazságügyi minister ur adott 
elő a' szószéken, és később kezéhez vévén a' méltóságod 
által a' külügyi minister ur' nevében tett közlést a' f. hő' 
4-ki jegyzékkel, az egyházi törvényszék és ünnepek' meg-
tartásáról szóló hat ezikket illetőleg! Ô szentségének meg-
lepetése annál nagyobb volt, mivel e'jegyzékben vádoltatni 
látszik ő szentsége, mintha a' sardiniai kormánynyal vona-
kodott volna egyezkedni. Illy fájdalmas és váratlan ese-
mény' jelenlétében azt hitte ő szentsége, hogy apostoli hi-
vatala szigorú kötelességeül teszi, megparancsolni az alul-
irt bibornok állami altitkárnak, miszerint önnek említett 
közlésére haladék nélkül feleljen, Piémont' keserített egy-
házának 's a' szent-szék' jogainak fentartása végett. Elő-
ször is alulirt bibornok felhívja a' sardiniai ministeriumot, 
emlékeznék meg XIII. és XIV. Benedek 's XVI. Gergely' 
concordatumairól, hogy lássa azon teljes engedékenység' 
bizonylatát, mellyel a' fejedelmi pápák Piémont' irányában 
mindig éltek, 's azon vallásosságot, mellyel a' szent-szék 
az e' concordatumokban megállapított intézkedéseket min-
dig tisztelte. Ó felszólítja továbbá, emlékeznék meg arról, 
hogy midőn 1848. óta a' piemonti kormány uj egyezkedé-
sek' kötésének óhajtását nyilvánította, ő szentsége, jóllehet 
joga lett volna ezt megtagadni, és a' kötött szerződések' 
megtartásának kötelességét sürgetni, mind a' mellett egy 
meghatalmazottat méltóztatott rendelni, ki az előterjesztett 
javaslatot tudomásul vegye, 's észrevételeivel kisérje ; de 
a' sardiniai meghatalmazott nem tett további lépéseket ez 
ügyben, kétségkívül a' bekövetkezett szomorú események 
miatt. Ha ama' meghatalmazó levélben, mellyel gr. Siccardi 
ur néhány hó előtt Portiéiba küldetett, czélzás történt is a' 
fenforgó kérdésre, tény mégis, hogy miután egészlen más 
dolgokkal foglalkozott, e' tekintetben semmi egyezkedést 
nem kezdett, sőt azt jelentette ki, hogy utasítása van, Pie-
montba visszatérni. Azóta semmi, ez ügyre vonatkozó, 
közlést nem kaptunk. A' tények' ezen egyszerű kitétele 
után az alulirt bibornok a' sardiniai kormányra bizza, hogy 
Ítélje meg, valljon adhatott-e a' szent-szék' viselete ész-
szerű indokot olly javaslatnak a' parlament' elébei terjesz-
tésére, melly egy csapással fosztja meg a' papságot azon 
ősi jogoktól, mellyekkel békésén élt, mert a' kánonok' szen-
tesítésén alapulnak, 's ünnepélyes szerződések által bizto-
sittatnak; — olly javaslatnak, melly a' szentelt templo-
mok' menhelyét támadja meg, az egyház' tekintélyének kö-
rébe tör, 's az Urnák szentelt ünnepnapokat kevesbíti; — 
olly javaslatnak, melly összletében a' szerzési jogot akarja 
elrabolni az egyháztól és pedig olly időben, mellyben a' 
tulajdonjog iránti tisztelet'elve olly ünnepélyesen kiáltatik 
ki. 'S illy természetű újítások terjesztetnek alá a' kamra' 
vitatkozásának, melly birájokul állíttatik fel, minden tekin-
tet nélkül az egyház' legfelsőbb feje, 's minden tisztelet 
nélkül a' fenlétező, 's az álladalmi alkotmány által is biz-
tosított, szerződések iránt! Igaz, hogy az emiitett 6 czikk 
közöltetett a' szent-székkel; de ugyau e' közlésben kije-
lentetik, hogy a' kormány' határozata változhatlan. Az-
ért lehetlen megfogni, miként hívhatják meg ugyan-egy 
időben a' szent-széket Turinban tartandó alkudozások ál-
tali egyezkedésre, ha csak azt nem akarják, hogy a' pápai 

képviselő e'városba jővén, puszta nézőnek szerepét játszja, 
's hogy jelenléte által az indítványozott újításokat helye-
selje. Ama' szomorú és siralmas helyzet' látására, melly-
ben a' vallás Piemontban találkozik, 's az ottani egyházat 
fenyegető veszélyek' meggondolásánál, ő szentsége, szivé-
nek mély keservében, az irgalom' Istenéhez emeli fel sze-
meit , kérvén őt egész lelkéből, távolitaná el e' néptől a' 
büntetéseket, mellyekkel más nemzeteket sújtott, szinte 
azt, hívőket, hogy jóllétöket a' papság' lealacsonyitásában 
's az anyaszentegyház' tekintélyének elnyomásában talá-
landják. De egyszersmind ösztönöztetve saját kötelessé-
geinek öntudata által, fenhangon tiltakozik Isten és embe-
rek előtt az egyház' tekintélyén ejteni szándokolt sértések, 
az egyház és szent-szék' jogaival ellenkező minden újí tá-
sok, 's a' szerződések' minden megszegése ellen, mellyek' 
megtartását követeli. Azonban ő szentsége nem szűnik 
meg ő felségének vallásában bizni, 's reményleni, hogy utá-
nozván ősei' áhítatát, elszánt akarattal oltalmazandja az 
egyházat, hogy az azt fenyegető veszélyeknek ellentálland, 
hogy a' püspöki kart é3 papságot gyámolitandja, 's hogy 
a' vallás' ügyét előmozditandja, melly ügy elválaszthatlan 
a' népek' boldogságától, 's a' társadalom' biztonságától, 
melly jelenleg mindenféleképen megrendittetik és fenyeget-
tetik. Az alulirt bibornok álladalmi altitkár végrehajtván 
ő szentségének rendeletét, kéri méltóságodat, szíveskednék 
jelen sorokat ő felsége' tudomására juttatni, 's van szeren-
cséje 'stb.' 

Hogy a' sardiniai kormány' egyházellenes eljárását, a' 
szentszékkeli viszonyait, 's Antonelli bibornoknak a' pápa' 
nevében tett protestatioját méltányolhassuk, meg kell je -
gyezni, hogy a' turini ministerium a' Siccardi-féle törvény-
javaslatot igazolni nem tudva, mi előtt a' szentszékkel e' 
tárgyban értekezett volna, minden habozás nélkül kijelen-
té, hogy l e h e t l e n v o l t a' r o m a i u d v a r t ó l v a -
l a m i t k i n y e r n i . Mert már azelőtt megkezdettek az 
értekezletek, 's szakadatlanul folytattattak. 'S ámbár e' 
küldetéssel a' legügyesebb ember, a' hires R o s m i n i apát 
bizatott meg, még sem lett annak eredménye. Azért gróf 
S a n t a R o s a kereskedelmi és földmivelési minister a' 
mart. 7-diki ülésben igy nyilatkozott! : gr. Balbo meg-
jegyzé az imént, miszerint Károly Albert' első alkotmá-
nyos ministeriuma mindent megkísértett a' végett, hogy a' 
romai udvarral u j concordatum' kieszközlése végett érte-
kezésekbe ereszkedjék. A' második ministerium folytatta 
azokat. Casate' ministeriuma a' hires Rosmini apátot, mint 
rendkívüli fölhatalmazottat küldötte Romába ; az azt kö-
vető cabinetnek, mellyhez R e v e i gróffal ő is tartozott, 
három különösen megbízott követe volt Romában, 's Ros-
mini' fölhatalmazása concordatum' kieszközlésére tovább is 
épen hagyatott. Ha már mindezen kísérletek megbuktak, 
milly reményei lehetnének a' mostani ministeriumnak ? 
R e v e i gr. azon megjegyzésére, hogy Rosmini' apát' kül-
detése e' tárgyra nem vonatkozott, azt válaszolta a' minis-
ter, miszerint ő csak imént visgálta át a' hivatalos okmá-
nyokat, 's biztosithatja a' kamarát, hogy Rosmini' küldetése 
az volt, mellyet ő fönebb mondott. Azonban Antonelli bi-
bornok' protestatiója szerint a' ministeriumnak mindezen 
állitásai h a m i s a k . Rosmini apát a' ^isorgimento'-ban 
mart. 10-ről kelt nyilatkozatában azt mondja, hogy ő a' 
Casate-ministerium által egészen >nás természetű külde-
téssel volt megbízva. Mert akkor átalános concordatumról 
volt szó. A' Casate-ministerium' megbukása után föllépő 
aug. 19-ki kormánynak már más nézetei voltak ; mert az 
általa sept. 1-én hozzá küldött utasításban illyetén con-
cordatumról n e m v o l t s z ő . Ugyanazon hó' 8-árólujabb 
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sürgönyt kapott, mellyben meghagyatott neki, hogy a' sar-
diniai követekkel egyetértve, egy különös, egyedül csak az 
e g y h á z i j u r i s d i c t i o r a vonatkozó concordatum fö-
löttiértekezésbe ereszkedjék. Ô azzal P e r r o n e Hektor 
sardiniai követet megkereste, hogy őt minden illyetén 
ügyekbei hivatalos befolyástól mentse föl, a' mi alapos 
okoknál fogva meg is történt. Igy tehát ő a' szent-székkel 
sem átalános sem különös concordatum fölött nem tanács-
kozott. — Még csak egy példát emiitünk, mellyből kitűn-
jék, miként iparkodtak a' kamarákból a' ministerium' elle-
neit eltávolítani. A' siccardiféle törvény legavatottabb os-
tromlóinak egyike, M a r o n g i ú apát sardiniai követ volt. 
A' vitatkozások előtt iparkodott a' ministerium tőle szaba-
dulni, 's e' végből a' cagliari egyetemi tanács' tagjává ne-
vezte őt ki ; tehát olly hivatalra, mellyet ha elfogad, a' kö-
vetségről le kell vala lépnie. De Marongiú a' kinevezést 
visszautasította. 

A' törvényjavaslat ellen, részökről a' sardiniai püspö-
kök is tiltakoztak. 

Politikai Szemle. 
A' bécsi cs. k. kabinetnek a' háromkirályi jegyzékre 

vonatkozó válasza, mint már említők, ugyanazon nap Íra-
tott, mellyen a' jegyzék az államkormány' kezeibe jutott. 
Ezen válasz a' porosz kabinetnek is átküldetett. Az ausz-
triai nyilatkozatnak következő főpontjai érdemelnek külö-
nös megemlítést : 1. Ausztria tökéletes beleegyezését adja 
az emiitett háromkirályi javaslathoz, mellyet magáévá te-
end, és azt egyedüli alapnak tekintendi, mellyre a' nagy 
müvet fektetni lehet. 2. A u s z t r i a ö s s z e s b i r o -
d a l m á v a l b e l é p a' s z ö v e t s é g b e . 

Az ,Oesterr. Reichszeitung' egyik számában érdekes 
hasonlítást tesz a' nemzeti banknak 1849. augustus' 31-
és 1850. február' 26-dikáni állapota között, mellyből ki-
derül, hogy 12 millióval kevesebb bankjegy van azóta for-
gásban, ellenben a' reálérték három és félmillióval rúgott 
fölebb. Nem különben ugyanazon időszak alatt a' status-
adósság 94 millióról 43 millióra szökkent alá. Szinte Bécs-
ből irják, miként a' martiusi napok, mellyekhez annyi re-
miniscentiák csatlakoznak, minden demon3tratiók nélkül 
multak el. Csak a' schmelzi sírkertben, hol az 1848. mart. 
13-kán elesettek nyugszanak, akart nagyobb néptömeg 
összeseregleni, azonban az ajtókat bezárva és őröktől kör-
nyezve találta. A' kormány, miután mart. 4-dikét öröm-
nappá szentelte, a' mart. 13-diki gyásznapot feledtetni 
kívánja. Az ,Oesterr. Correspondent' igen helyesen jegyzi 
meg, miként ,a' mód, melly szerint Ausztria' szabadsága 
megnyeretett, kellemetlenül érinthet mindenkit. Mint elv-
beli ellenségei a' revolutionak, az imént emiitett szabadsági 
módot jóvá nem hagyhatjuk. A' forradalom nem egyéb mint 
vétek, vagy szerencsétlenség.' És valóban e' szavak' visz-
hangra találnak mindazoknál, kik a' legközelebb mult 
években nem csak saját létöket, de az egész álladalmat is 
romlás- és feloszlásnak indulni lát ták, — és igy nem 
csuda, hogy miután e' zavarok véget értek , Ausztriának 
u j aeraját nem martius' 13- vagy 15-, hanem inkább 4 -
dikétől számítják. 

A' speyeri püspök a' bajor királytól következő kézira-
tot kapott : ,Püspök ur ! Azon fölforgató zavaroknak kö-
zepette, mellyeknek hullámai a' pfalzi kerületet is el-
öntötték , önnek főpásztori vezérlete alatt lévő papság 
majdnem kivétel nélkül olly hivatási hűséget tanúsított, 
melly minden dicséreten felül emelkedik. Rendithetlen bá-

torsággal, és odaengedő föláldozással állt ellent a' vétkes 
törekedéseknek, és nem törődött a' legnehezebb üldöztetés-
sel és fenyegető halálveszélylyel, ott, hol a' vezetésökre bí-
zott hiveket a' romlástól megmenteni, Isten, király és haza 
iránti kötelességökben szilárdítani kellett. Ezen kitűnő ön-
viselet újra megnyerte a' papság' számára teljes elismeré-
semet, mellyet ezennel kijelentek, 's mellynek közlésére önt 
ezennel följogosítom, ki őszinte jó akarattal maradok, 'stb.1 

A' franczia kormánynak a' Schweizban tartózkodó 
szökevényeket illető abbeli rendelete, miszerint az Algirba 
küldendő légióba beirattathatnak, nem nagy viszhangra 
talált ; mert mindeddig csak mintegy hetvenen jelentették 
magukat. Azonban a' kantoni kormányok mindent megkí-
sértenek, hogy e' kellemetlen vendégektől megszabadul-
hassanak. Mindeddig legeredményesebb volt a' szövetségi 
tanácsnak abbeli rendelete, mellynél fogva minden com-
pronűttált szökevény 20—100 p. forintig terjedő utazási 
segélyt nyerend. Ezen rendeletnek nagy hatása volt, a' 
posták és" gőzkocsik telvék a' tovább szálló szökevények-
kel. A'lengyelekből már csak igen kevesen vannak Schweiz-
ban , 's többnyire Amerikába és Törökországba költöznek. 
A' német szökevények nem olly könnyen mozdulnak, ma-
guk között czivakodnak, 's különben is szomorú életöket 
még inkább keserítik. . . . 

A' ,Giornale di Roma' Mezzofanti bibornoknak élet-
rajzát közli. A' csudálatos férfiú Bolognában született 
1774-ben; 1797-ben mondá első miséjét. Nem csak az 
egyházi tudományokban volt jártas, de a' bölcsészet-, tör-
ténet-, földrajz, füvészet- és költészetet, valamint a' romai 
és a' görög, ugy szinte az ujabb classikusokat is annyira 
birta, hogy bámulatot gerjesztett. Hogy a' minap is emii-
tett nyelvek' birtokában volt, kételkedni nem szabad, mi-
után a' romai és bolognai propagandában majdnem min-
den nyelvű növendékekkel csudálatos könnyűséggel beszélt. 
Ö egyikét képezte Roma' ritkaságainak. A' világ majdnem 
minden részeiből tudósok jöttek őt megkísérteni, 's végre is 
bevallani kénytelenittettek, hogy nyelvökct jobban birja, 
mint ők maguk. Byron, ki a' tudományokat megvetni lát-
szott, őt Nyelv-Briareus-, nyelvcsudának és élő polyglot-
tiának nevezi, kinek Babel' építésekor kellett volna élnie, 
hogy tolmácsul szolgálhatott volna. Ezt Byron mondja, ki 
lángeszének daczára olly szegény volt a' nyelvekben, hogy 
Göthének Faustját csak fordításban olvashatta, noha éve-
ket adott volna életéből, saját vallomása szerint, ha e' re-
mekmüvet eredetiben olvashatta volna . . . Az emiitett lap 
előszámlálja mindazon pápai és fejedelmi kitüntetéseket, 
mellyekben a' nagy tudományu férfiú részesült. Megemlíti 
rendkívüli nyájasságát, 's végre a' romai szék iránti ragasz-
kodását, melly utóbbi olly fokra emelkedett, hogy a' szent 
atyának eltávozta miatti fájdalma volt halálának egyik 
legsiettetőbb oka. 

A' ,Journal des Débats' statistikailag terjeszti elő a' 
választások' eredményét. Huszonnyolcz szék ürült meg a' 
képviselő házban, mellyek mind a' vörös párthoz tartoztak. 
A' vörös párt 18, a' mérsékelt tiz képviselőt kapott, 's igy 
a' túlzók 10 vesztettek, a' mérsékelt többség pedig ismét 
10 nyert. Ide já ru l , hogy tizenöt département választott, 
mellyek közül csak hét szegődött a' socialismushoz. Igy 
tehát a' választás minden tekintetben csak nyereményt 
hozott a' többségnek; 's a' socialisták' diadalma inkább csak 
csatavesztésnek tekinthető, mert régi helyeikből tizet vesz-
tettek . . . Ugyan a' ,Journal des Débats' egy hallatlan 
esetet közöl. Bizonyos mivelt és vagyonos fiatal ember huza-
mosb idő óta szeretett egy hölgyet, 's viszont szeretteték, 
de vele mint szegénynyel össze nem kelhetett, mert gaz-
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dag szülői szüntelen akadályokat görditettck elébe. Végre 
szülői is beleegyeztek, 's a' mennyegző szokatlan fénynyel 
megtartatott. Másnap reggel a' háznak lakosai pisztoly-
lövés által verettek föl álmaikból, 's a' vőlegényt halva 
találták a' padlózaton. Az asztalon egy levél feküdt, melly-
ben a' szerencsétlen vallja, miként nem birta el a' gondo-
latot, hogy egykor vagy ő kevesbbé szeretné aráját , vagy 
ettől kevesbbé szerettetnék, 's neki nem volt annyi ereje, 
hogy e' perczet bevárhatta volna... Többnyire a' kétségbee-
sés idézi az öngyilkolást elő : de ime e' szerencsétlen férfiú 
boldogságát nem birta el ! Milly különös az emberi sziv, milly 
megmérhetlen érzelmeinek tengere ! Sajátságos és mélyen be-
vésendő tapasztalás az, hogy midőn az ember Istenében he-
lyezett hitét elvesztette, minden iránt kételkedni kezd . . . 

Imént jelent meg Francziaországban két munka, melly 
közfigyelmet ébreszt. Első, Crétineau-Joly ,L'H i s t o i r e 
d u S u n d e r b u n d ' czimü irata, mellyben megmutattatik, 
miként Schweiz volt mindig tűzhelye a' forradalmaknak, a' 
régieknek szintúgy, mint a' legközelebbinek, miként azt 
Montalembert 1848. jan. 14-én előre jövendölte. Érdekes 
Mazzininak e' röpiratban előforduló életrajza. Gazdag volt 
ő szerző szerint mindig a ' szavakban, de tettekben sze-
gény. Minden proclamatióban a' halálrai készséggel dicse-
kedett, és mégis mindig futott, ha a' fegyverek' órája kö-
zelgett. A' romai szék' megdöntésén dolgozott, minden pá-
pában vérszopó vampyrt látott, ő, ki még a' titkos demo-
kratikai clubbokban sem tudta zsarnok természetét megta-
gadni. ü sein Spartacus, sem Gracchus, sem Rienzi, sem 
Danton, hanem egy fölvilágosult B r a vo, ki minden zse-
bében gyilkot rejt . . . A' második munka Salvandy-nak 
, V i n g t m o i s ou l a r e v o l u t i o n e t l e p a r t i r é -
v o l u t i o n n a i r e ' czimü röpirata, melly férfias nyíltsá-
gánál fogva Francziahonnak jó hasznot hajthat. Minden 
sorában reá lehet ismerni a' bátor lelkű tudósra, ki a' 
N o t r e-D a m e de Paris' Írójának a' franczia akadémiában 
olly sokszor megmondotta az igazat. 

A' franczia törvényhozó gyűlésben a' sajtót még in-
kább megszorító törvényjavaslat terjesztetett elő, melly 
megvisgálás és véleményadás végett eleve bizottmányhoz 
utasíttatott. Fővonása az, hogy a' cautionalis pénzösszeget 
magasbra emeli ; mi szerintünk a' gonosz sajtó' fékezésére 
igen kevés hatással leend, miután tapasztalati tény, hogy 
a' féktelen lapok mindenkor könnyebben tudnak cautiora 
szert tenni, mint a' jó szelleműek, nem csak, hanem ha 
pénzbirságra is Ítéltetnek, azt sokkal könnyebben fedezik, 
mint antagonistáik. Átka az a' jóknak, hogy áldozni nem 
szeretnek, és még annyira sem tudják magokat megtagad-
ni, hogy előfizetéseikkel a' gonosz iratokat ne gyáinolitsák. 
— Laroche-jacquelin indítványt tett, határozná ela'gyülés, 
miszerint junius' elsején az összes franczia nép választói-
lag összegyűlve nyilatkozzék , valljon a' köztársaságot 
akarja-e, vagy a' monarchiát? Az indítvány nagy zajt 
ütött mindenütt, azonban maga az indítványozó is annyira 
közönbös volt motiója iránt, hogy felolvasásakor nem is 
volt jelen. Jelentősége az indítványnak csak azon egy eset-
ben leendett, ha Laroche-jacquelin ur ezt az egész többség, 
vagy legalább is a' legitimista párt' megbízásából hozta 
volna szőnyegre . . . 

Vegyesek. 
Ô cs. kir. fölsége D a n i e l o v i c h Gáspár minorita 

atyát és beszterczei gvardiánt, az erdélyi hadjárás' alkal-

mával tett lelkészi szolgálatai' jutalmául arany érdemke-
reszttel méltóztatott kegyelmesen kitüntetni. 

A' belga ministerium lopva akarja keresztül vinni a' 
középtanitás fölötti törvényét. A' közvélemény a' javaslat 
ellen nyilatkozik; a'küszöbön álló választások módosíthat-
ják a' parlament' alkatrészeit. R o g i e r ur felhasználandó 
a' többséget, indítványt tétetett barátja, D u q u e s n e 
ur által a' képviselők házában, hogy mindjárt a' hús-
véti szünnapok után, april 9-ére tűzetné ki az e' komoly 
tárgyfölötti vitatkozás. Hiába küzdöttek ellene T h e u x 
gróf, D e c k e r 03 D u m o r t i e r urak. A' középponti 
bizottmány' munkája még nem is kész , 's már követelik, 
hogy a' vitatkozás napirendre kerüljön, a' nélkül, hogy 
tudnák, valljon kész leend-e addig a' jelentés. A' képvise-
lők' házában, melly eddig együtttartott, most szakadás van. 
Az egyik oldalon 48 ministerialis, a' másikon 28 katholi-
kus és szabadelvű szavazat van ; azaz Rogier' törvénye, ha 
valami véletlen nem fordul elő, keresztül megy. Belgium-
ban tehát a'tanitási egyedáruság' csiráját fogják ugyanak-
kor elvetni, midőn annak életfája Francziaországban meg 
van rendítve. Az egyház és szabadság, megnyugtatva némi-
leg Francziaországban, borzasztó megtámadásnak lesznek 
kitéve Belgiumban egy olly kormány' részéről, mellynek 
legerősebb és legönzéstelenebb védelmezői az utolsó eri-
sisekben a' katholikusok voltak. A' felötlő kihívás, mely-
lyet Rogier ur a' belga többség' legkitűnőbb és legjelenté-
kenyebb részének odavet, ép' olly eszélytelen mint bűnös. 
Ha a' doctrinairek most győznének is , a' meggyőzötteket 
nagyon hamar is fogják megbosszulni azon istentelen és 
társadalomellenie3 szenvedélyek, mellyeket a' pünkösdi ki-
rályféle győzők fölkelteni nem iszonyodnak. 

Nápolyban ,La Civilta cattolica' czimü lap fog meg-
jelenni. Czélja : leküzdeni a' felforgató eszméket, mellyek 
a' társadalmat fenyegetik; mert mint jelesen jegyzik meg 
a' szerkesztők : ,a' jelen csendesség csak fogsági ideje a' 
rendetlenségnek, ha egyedül az anyagi erőveli élésre szo-
rítkozunk. Magát a' baj' gyökerét kell megtámadni, ezen 
gyökér pedig az eszmékben van. Európának és a' világ-
nak katholikus polgárisulata eltévedt haladásában, és a' 
16-dik század' heterodox betörése erőszakosan akadályoz-
tatta kifejlésében. Ha Európának a' három utolsó század 
alatti minden szerencsétlenségei, ha a' minket meglátoga-
tott bajok, 's ama' nagyobbak i s , mellyek bennünket fe-
nyegetnek, ezen áliránynak siralmas gyümölcsei: világos, 
hogy az orvosszer nem lehet egyéb, mint visszavezetni a' 
pol gárisulatot azon útra, mellyet szerencsétlenségére elha-
gyott. Ezen üdves munkához akarunk mi lapunk által já -
rulni, 's azért nevezzük ,kath. polgárisulatnak', mellynek 
feladata minket a' pogány polgárisulattól megóvni, melly-
hez a' heterodox polgárisulat lassankint vezetne.' A' tár-
sadalmi é3 kath. tanok' fejtegetése, a' tévelyek, előítéletek, 
álbölcselkedések, utópiák elleni kitürő harcz , mellyek ez 
utóbbi időkben leginkább forgatták fel az elméket, az olasz 
sajtó' szemléje, a' jelenkori krónika lesznek ezen, ügyes 
tollra bizott, lapnak főtárgyai és nagyobb osztályai. A' lap 
egyedül a' kath. politikát fogja követni, nem törődve a' 
kormányalakokkal, hanem azon igyekezvén, hogy főleg a' 
tekintély' eszméjét és érzetét katb. értelemben újra fölé-
leszszc. Mi csak szerencsekivánatainkkal üdvezelhetjük e' 
lapot, melly arra látszik rendeltetve lenni, hogy Olaszor-
szágban az istentelenség és demagógia' gyászteljes propa-
gandáját ellensúlyozza. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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S e m i n a r i u m o k . * ) 

(Folyt.) 

A ' tudományos képzés' terére jutottunk. A' nö-
velde e' téren azou mélikas, mellyben a' növendék az 
iskola' padján szedett ismereteit egybealkotja. Ma-
gán növeldéink' rendszere szerint az iskolai 's növel-
dei képzés egybeolvadott működés, miután az egyén, 
kit a' növendék' iskolája falai közt tanári minőségben 
tisztel : rendesen közvetlen elöljárói tisztet is visel a' 
tanterem 's az intézeti képzés' egyéb körében. Sza-
kadatlan érintkezésben áll tehát az illy előljáró nö-
vendékeivel ; 's mig több oldalú hatásköre állását 
egyénileg nehezzé teszi : addig alanyilag a' növendék' 
egész nevelési körének kezelése annak egész lénye 
fölé emelvén őt, az átalános képzés' minőségére a' leg-
üdvesebben folyhat be. Óhajtásunk a' tudományos 
képzés' terén a' növelde' irányában a' lehetőig sze-
r é n y ; 's mindenek előtt bevalljuk , miszerint egy tu-
dós tanár ' meggyőződésének e' becses lapok' hasábja-

*) A' posonyi ,Allgemeine Zeitung von und für Ungarn' 
jelen, a' seminariumokról szóló czikkeknek két elsejét, 
jónak látta német fordításban ezen czim alatt : ,Der 
jüngere Klerus und die Seminarien', olvasóival is köz-
leni. Hogy a' fordítás egyenesen a' ,Religio' eredeti 
szövege után eszközöltetett, mutatja az, miszerint, a' 
kéziratban tett szerkesztői javítások és kihagyások 
(még tetemesebbek, egész 4—6 soruak is), melyekről 
maga a' szerző is csak e' lap után vehete tudomást,a' 
fordításban is ugyanazok. Mi egyedül azért, hogy va-
laki lapunkból valamelly czikket, habár a' f o r r á s ' 
m e g n e v e z é s e nélkül i s , átvett, soha senkinek 
szemrehányást nem tettünk, — azt hivén : jó. ha ab-
ból, a' mit irtunk, mások is tanulnak. Azonban az 
,Allg. Zeit, von und für Ungarn' szerkesztője, vagy 
az, a' ki ezen czikkeket a' Religioból fordította, azon 
fogással él, hogy a' papnöveldéi képezés elleni váda-
kat tartalmazó két czikket közli ugyan a' ,Religio'-
ból (értetik, a' nélkül hogy megnevezné) ; de azon 
szerkesztői jegyzeteket, mellyekben mi a' fölebb 
megnevezett vádakat saját valódi értékökre leszál-
lítottuk , mind elhagyja; következésképen a' mi, 

I. Félév. 

in néhány hóval előbb megjelent nyilvánítását tel je-
sen osztjuk, 's nem tagadjuk, hogy valamint az iskola, 
ugy a' növelde' föladata sem lehet tökéletes tudósokat 
a lkotni , hanem csak a' tudományok' alapvonásaival 
jól megedzett , jó irányt kapot t , 's a' tökély' pontja 
után szent vágygyal törekvő egyéneket képezni. A ' 
növeldének ezen, az iskolával közös törekvésén kivül 
föladata még , az iskola' tudományos képzését meg-
szilárdítani, alapossá, gyakorlativá tenni, mi ugy tör-
ténendik meg , ha O'Connell' szavaiként kezelése a' 
kedélyt képezi, a' szivet emeli, az itélő erőt izmosit ja, 
az összes észtehetségnek i r ány t , 's hatáskört enged, 
ha az erkölcsiség' oszlopára támaszkodik, ha az em-
beri érzelmek iránt fogékonyságot, a' vallásos hitre 
ösztönt nyújt , ha a' szivélyt nemesiti; avagy ha vala-
ki szerint a' könyv, mellyből őt tanit ja, az é le t , 's az 
emberi sziv, *s nem egyedül a' négy fal' fagyasztó á r -
nyában irt foliánsok. 

Intézeteink' tudományos képzését tehát gyakor-
lativá óhaj t juk. Gyakorlativá csak gyakorlat által vál-
hatik ; azaz, a' mit a' tanuló iskolaóráinak rövidsége 

minket ezen czikkek' közlésére egyedül határozott 
legszentebb szándokunkat : tudnillik fölfedezni egy-
házi nevelésünk' itt-ott felmerülni szokott hiányait, 
hogy azokon segíthessünk, — a l á v a l ó i r ó i b e c s -
t e l e n s é g g e l arra zsákmányolja ki, hogy ama' vá-
daknak divulgatiojával a' kath. egyház' papjainak ne-
veltetését infamálja; mert hiszen különben, ha jó 
szándoka lett volna, a'jegyzeteket nem mellőzendette. 
Midőn mi ezen alávaló és becstelen irói orzást érde-
méhez képest nyíltan az egész világ előtt megróvni, 
és arról a' t. közönséget értesíteni kötelességünknek 
ismerjük, egyszersmind kérve-kérjük mindazokat, kik 
netalán az ,Allg. Zeit. v. und f. Ungarn' czimü lapban 
a' nevezett czikkeket olvasták, 's azok után a' papi neve-
lésről valami szörnyű ideával teltek volna meg, méltóz-
tassanak az ezen czikkekhez a' ,Religio'-ban ragasz-
tott szerkesztői jegyzeteket is átnézni; az emiitett lap' 
szerkesztőjét pedig felszólítjuk, hogy azokat lapjá-
ban utánhozni, becsületbeli kötelességének ismerje. 

Szerk. 
4 2 
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alatt elméletileg tanult , azt a' növendék azon kül gya-
korlati lag alkalmazza, melly ezélra az intézeteknek 
,Circulus' név alatt ismeretes óráit e lsőben, külön-
ben pedig a' heti időközből néhány külön órát vél-
ném forditandónak. Tárgyavatot t olvasóink' egyné-
mellyike i t t azt mondand ja , hiszen az eddig is igy 
tör tént ; de mi erre több intézetekben gyűjtöt t tapasz-
talat tal azt válaszoljuk, hogy ezen órák az iskolai t á r -
gyak ' elméleti ismétlésén nem igen emelkedtek tul , 's 
igy ellenünk nem tanúskodha tnak , mert általunk is-
mert minőségükben a' növendék' ismeretének körét 
nem igen t ág i t ák , inkább az emlékező tehetség' me-
chanicus szilárdítását eszközölvén ; ez pedig nem czél-
i rányos az eszméleti tudománynak gyakorlat ivá való 
alkotására. Nem elég , a' pusztán emlékező tehet-
séget potencirozni : az i t é lő , a' gondolkozó tehetséget 
is kell mivelni, 's még inkább, mert csak ez ad gya-
korlati szilárdságot. Azért a' növendék előtt érdekessé 
kell tenni a' t udományt , hogy figyelmét, 's ez által 
értelmét lekösse ; mert csak az érdekel i gazán , a' mit 
ér tünk , csak az csirázik lelkünkben, a ' mit fölfog-
t u n k * ) , csak azt fogjuk föl könnyen , a' mi kerekded, 

*) Kivánjuk, hogy t. értekező ur' ezen kifejezését min-
denki ugy vegye, a' mint ő maga. Vannak dolgok, 
mellyeket nem lehet fölfogni, és mégis igazak. Itt 
tehát a' megfoghatlan dolognak igazvolta az, mi felfo-
gás alá esik. — De vannak dolgok, mellyek átalában 
az emberi értelem' horizonjához mérve, fölfoghatók 
ugyan, de a' nevendék mégsem fogja fel : részint a' 
még hiányzó élesebb belátás, részint pedig elfogult-
ság miatt. — Magunkról mondunk példát. A' ki azon 
időben, midőn mi mint növendékek tanultunk a' pesti 
közpapneveldében, azt mondotta nekünk, hogy például 
a' pápa' jogainak lényegesekre és nem lényegesekre 
való felosztása, hibás ; hogy a' szent atyák' közmeg-
egyezésével áthagyományozott dogmatikus szent-irási 
értelmek a' kath. hermenevtát kötelezik, ugy, hogy 
nem csak ellenkező, de még különböző értelmet sem 
szabad fölállítania, hanem a' közmegegyezéssel szen-
tesitettet követni és elfogadni köteles ; hogy a' csu-
datevő képek' őrzői nem voltak holmi nyerekedő, ugy 
nevezett ,sacer apothekarius'-ok ; hogy igen gyenge 
alapra van fektetve átalán a' moral, a' katholika pedig 
egészen megsemmisítve, ha az erkölcsi törvények' kö-
telező erejének alapját az észben helyezzük 'stb. ; a' 
ki, mondám, azon időben ezt és amazt mondotta ne-
künk : biz' azt mi nem értettük, kinevettük, obscu-
ransnak, középszázadinak, philosophiai miveltséggel 
nem birónak gunyoltuk. És mégis találkozott, a' ki 
mindezt, habár azon pillanatban eszközlendő sikernek 
minden reménye nélkül, de mégis megmondotta ; — 's 
mi történt? A' mondat észrevétlenül, mint egy elve-
szettnek hitt mag, szunnyadóit a' lélek' redőiben, mig 
nem a' fölötte elvonuló világjelenetek azt folytono-
san érintve, 's ezáltal a' lelket az a' fölötti elmélkedés-
re fölhiva, végre megérlelték, 's bebizonyult, misze-
rint az oktatás' sikere nem mindenkor a' közvetlen 
fölfogástól, hanem igen gyakran a' lelket lassú, titok-
teljes processusban átalakító időtől is függ. A',Credo, 

's nem elágazó. Nem kell tehát a' növendék' zsenge 
tehetségeit a' puszta elméleti 's visgálódási kopár té r -
re vonczolni , 's ott lekötn i , annak tömkelegében sok 
czifra eszméket rakni elébe, hogy lássa , ' s megnevezni 
t u d j a ; * 3 ) hanem inkább a' gyakorlat ' habár szűkebb 
csarnokában kell őt foglalkoztatni , 's értelmes ember-
ré alakitani, tehetségéhez mért fokonkinti dolgozatok-
ra szor í tn i , 's igy az iskola' szük körében hallottak 
fölötti elmélkedésre észrevétlenül mintegy erőltetni. 

Azonban példából talán jobban megér te tünk; 
például pedig a' birodalmi intézetek' egyik legköze-
lebbikét, a ' bécsi német papnöveldét hozzuk f ö l , kie-
melendők benne a' módot, miként fejlesztik ott a' nö-
vendékek' elmetehetségeit. Intézetök tudós tanulmá-
nyi fölügyelővel, 's bő tapasztalásu lelkészszel vagyon 
e l lá tva , kik őket egybegyűjtik időnkin t , 's az egye-
temben hallott tanulmányaikat nem pusztán elméleti-
leg ismétel ik , hanem azokat a' legtágabb gyakor la t i 
a l a k b a n , ( ? ) a' lehető legegyszerűbben, 's világosabban 
előadják, 's a' mit a' tanár iskolában nem t ehe t , rész-
letekre alkalmazzák. Innen van az, hogy növendékeik, 
kik első pil lanatra olly együgyűeknek , olly szük el-
metehetségüeknek látszanak, a' legnehezebb kateche-
tikai, lelkipásztori, 's más életmüves kérdések' meg-
fejtésében bámulatos könnyűséget tanúsítnak ; miután 
a' mit tanultak, azt értik is, 's tudományuk nem csak 
fejőkben, de egész lényökben elömlött , 's alkalmazást 
nyert . Nagy részben elősegíti képességöket e' növen-
dékeknek még az i s , hogy önmunkásságra szoritvák. 
Mielőtt ugyanis szünnapokra kibocsáttatnának, minden 
osztály, tanulmányi köre- 's föltételezhető ismereté-
hez alkalmazott themát kap kidolgozásra, 's pedig az 
érsektől magától, ki a' beálló iskolai év' kezdetével a' 
meghatározott terjedelmű dolgozatokat beszedeti, meg-
visgáltat ja , részint maga visgálja, 's bizonyos számú 
legjobb dolgozatok' szerzőit ünnepélyes szertartással 
megajándékozza; az a jándék mindig könyvekből áll, 
's pedig jeles könyvekből ; , I Iungar i , vagy Kosentri t t ' 
egyházi beszédei, Klee, Perrone, Liebermann' dogma-
ticája, Stapf, Hirscher ' morál ja 'stb. valának az a j án -
dokok közt láthatók. Hogy ezen intézkedés valamint 
tág alkalmat nyúj t a' növendékek' szellemi tehetsége-
inek megitélésére (az elöljáróságnak más uton is szer-
zett meggyőződése ellenőrködvén a' dolgozatok' au-

ut intelligam'-féle kath. axióma ebben is igazol-
tatik. Szerk. 

Kissé határozottabb megnevezését óhajtottuk volna 
annak, mit a' t. szerző kiván ; mert a' theoria minde-
nütt megelőzi a' praxist, az elméletet tehát kiszorí-
tani nem lehet. Ha azonban azt érti, hogy t. i. voltak 
tanárok, kik például a' morális theologiában az átalá-
nos elvekről annyit speculáltak, hogy végre a' speci-
álisra idő sem maradott; vagy pedig azt, hogy a' the-
orizálás mellett a' praxis se hanyagoltassék el, — ugy 
egyezésünket tökéletesen birja. Szerk. 
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tenticitása mellett) : ugy tetterőre, szorgalom- 's fejlő-
désre vezet sok, különben talán örök álomba merülendő 
szellemet : azt, hogy többet ne emlitsek, csak abból is 
megláthatjuk, miszerint egy növendék évek előtt ha-
sonnemü buzdítás által fölserkentve olly előmenetelt 
tet t , olly tudományos búvárrá l e t t , hogy midőn senki 
nem várta volna, évek után egy munkával lépett k i 
a' nyilvánosság' terére, mellynek mély bölcsesége bá -
mulatra indította az egyetem'ősz tanárait is. A' ki ol-
vasta e' szerző , T r i n i t ä t s l e h r e ' czimü munkáját , 
visgálja meg a' tényt, 's meggyőződhetik. Elősegíti 
továbbá ezen növendékek' képességét még az is, hogy 
a' növeldéből' egyikök sem bocsáttatik ki szükséges 
segédeszközök nélkül ; mindegyik pályavégzett följe-
gyez magának bizonyos értékig munkáka t , a' melly 
jegyzéket az elöljáróság megvisgálván , ha jó, helyben 
hagyja, ha haszontalan, jobbal helyettesí t i , a' növen-
déknek megszerzi, 's ekkép őt szellemileg az intézeten 
tul is ellátja. E ' példánkban egyébiránt nem czélunk 
a' tökély' tetőpontját rajzolni , 's kizárólagos fac simi-
le-re szavazni : sőt őszintén megvalljuk , hogy ez in-
tézetet sem tart juk minden kivételen felülinek, se nem 
véljük szabályait átalában alkalmazhatóknak növel-
déinkre ; de példaalakban minden esetre üdvesnek, 's 
hasznosnak vélők rajzolását. 

Növeldéink' működési föladata mint megjegyzők, 
a' képzés, a ' tudománybani gyakorlati képzés is ; ' s mint 
illyennek életlehellete nem a' puszta tudomány, hanem 
a' tapasztalat ; anyaga nem egyedül a ' j e l e n , hanem 
a' mult is, alakja nem a' rendszeresített, hanem a' tör-
téneti.*3) A' történet a' mivelődés' fokozatának, a' 
vállalatok és kísérletek' eredményének, az eszközök' 
sikeres vagy sikeretlen alkalmazásának ezen gyakor-
lati t ük re , azon tartalomjegyzék, melly a' százados 
eszmék, 's legelágazóbb vélemények' velejét az idő 
megérlelte czélpontnál egybegyűjtve, temérdek fárad-
ságot tesz nélkülözhetővé; 's mint i l lyen, rendkívüli 
jelentőséggel birván a' fejlődő lélek' képezésére, nem 
hisszük , hogy hibás eszmét vitatunk , ha a' növel-
dei gyakorlati képzés' alapjául a' történetet teszszük, 
az összes emberiségnek, 's minden részletes társada-
lomnak ezen életmüves, folytonos 's föltarthatlanul ha-
ladó művelődési iskoláját. Magában értetik , hogy i t t 
a' történetet nem a' szorosabb értelemben veszszük, 
mennyiben az a' népek 's nemzetek, intézetek 's t á r -
sadalmak' változatait 's eseményeit tar talmazza, ha-
nem inkább az ezeknek legdúsabb fejlődésében nyil-
vánuló művelődés' összes foglalatját. 'S ezt átalában. 
Részletben ért jük az egyháztörténeti téren fölmerülő 
események' pragmaticus kivonatát, a' kitűnő, 's legkö-
zelebbi körünket megvilágosító egyéniségek' élte- 's 

*3) Miért nem mind a' kettő? Élő mozaikok legyenek 
növendékeink? Szerk. 

tetteinek jellem-rajzát, 's mindazt, mi a' növendék'hi-
vatásának kellékeit , példája részleteiben, legmegfog-
hatóbbá, légér dekesbé 's leghasznosbá teheti, vagy is 
a' történet azon leggyakorlatibb részét , mellyről 
Gmeiner mondja : ,Quae ad imitandas virtutes excitât, 
quibus martyres et sancti primaevae ecclesiae ornati 
erant, non enim eorumgesta séria mente legi possunt, 
quin lector in amorem virtutis rapiatur. ' Minden tu -
domány, melly az életben nem igazolja magát, fölüle-
tes, gyökeretlen, kongó érez. Meggyőződésünk a' tör -
téneti képzés' üdves hatásáról a' legerősebb; azért ó -
haj tunk az áhitat ' élesztésére legendát, a' lélek' kép-
zésére históriát, a' moral' emelésére példát. Századunk' 
téveszméi a' gonoszság által erőszakosan kizsákmányolt 
történet' álcsillámu kincsei által terjesztetének, 's f á j -
dalmunkra korán sem sikeretlenül ; miért késnénk te-
hát mi ugyanazon történet ' igaz gyöngyeivel a' meg-
ingatott lelkek' igaz meggyőződését visszavásárolni? 
'S e' vállalatra a' történet ' terén előkészülni? Tör té-
neti buzgóságunk mellett azon ellenvetéssel találkoz-
hatnánk, hogy ez a' speculativ észnek szük korlátot 
s z a b , 's szabad szárnyalását gátolja ; de épen ezért 
nem tág í tunk , a' történet' ezen lapjai tanúskodván 
mellettünk, hogy a' korlátozott ész túlszárnyalva ha-
t á ra i t , rendesen szárnyaszegetten hull alá a' tévesz-
mék' örvényeibe. Mi nem bánjuk, ha rólunk a' puszta 
ész' emberei azt m o n d j á k , mit némellyek a' franczia 
clerusról : hogy tudományunk nem elágazó ; mi 
azonban csak az ő ferde követelésök szerint á l l ; nem, 
mi nem törődünk evvel, csak azt ne mondhassák ró-
lunk, a' mit mi róluk mondhatunk, hogy tudományuk 
fölületes, melly az Istentől elvezet ; csak azt ne kell-
jen szivünk' legnagyobb fájdalmára ismételve halla-
nunk, a' mit hazánk' egy jeles 's tudós férfia a' szent 
atya' ajkairól néhány évvel ezelőtt hallott : ,Yos ha-
betis plures doctos, quam sacerdotes' ; 's ezt hallani 
nem fogjuk, ha tudományunk szivünkben vert gyöke-
r e t , ha mé ly , ha gyakorlati leend. Szent társadal-
munk' körében fog Istenünk mindenkor költeni szel-
lemeket , kik szentegyházának előfalait képezzék te-
hetségűk' bőségével; a' többiben elegendő, ha nem az 
emberi bölcseség' elragadó szavaiban, de a' Szentlé-
lek és erény' fényében nyilvánul a' tudomány. (I. ad 
Corinth. 2.) 

De ime ! majdnem messze tértünk kitűzött t á r -
gyunktól. Növeldéink' tudományos képzésének gya-
korlati részét a' történeti uton indítványozók. Ra j ta 
kell azon felül lenni, hogy a' növendék ekkép ne csak 
képeztessék, de hogy benne egyszersmind önképzési 
hajlam is ébresztessék. E ' czélra rá kell szorítani őt, 
hogy minden olvasmányából kivonatot készí tsen, 's 
ezt az illető előljáró ne restelje át lapozni, 's fölötte 
észrevételeit megtenni. Igy nem röpülend el nagy ha-
mar az olvasásból szerzett gyűjtemény. Nem mellőz-
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hetjük itt elismeréssel megemliteni egy i f jú b á r , de 
igen jeles tanár, és tanulmányi fölügyelő' e' részbeni 
buzgóságát főmegyéink' egyik növeldéjében. Óvni 
kell ellenben a' növendéket az ephemer képzéstől. 
Legtarkább szellemű hirlapjaink' válogatlan tömegét 
csak sajonnal látnók növendékeink' kezei közt. Mi 
sem kábi t ja el a' megerősödött elmetehetséget is in-
kább , mint a' napi lapok' tarka vegyülete. Mióta az 
ephemer világ' koránya fölmerült, letűnt a' classicitás' 
korszaka, 's a' tudományosság' mélyeit az encyclopae-
dia silány foszlányaival vonta be ; mit nem gáncsol-
n á n k , sőt az encyclopaediát mint időt és szorgalmat 
kimélő segélyt hálával is tudnók fogadni , ha ferdesé-
geivel , hazugságaival annyiak' csalóka tőrévé nem 
korcsosult volna mindjárt kezdetében. A' növendékek 
társas éltet é lnek, 's ha több tárgyú lapjaik vannak, 
olvasson mindegyik külön lapot , 's azután annak tar -
talmát kölcsönösen közöl jék, 's ezáltal kiinéljék, 's 
fordítsák üdvesebb foglalkozásra drága idejöket. Mie-
lőtt a' tudományos képzés' teréről letérnénk , még azt 
véltük megemlitendőnek, vajha a' növendék ne kény-
szeríttetnék idejének nagy részét studiumok' Írásával 
eltölteni, 's vajha valahára olly iskolai könyvek' meg-
alapítására ébrednénk, mellyek állandóak maradnának. 
Ezen iskolai alapkönyvek' szakadatlan változtatása nem 
jó hatású, 's a' tanuló elmetehetségeit gáncsolja ; tol-
dalékot , magyarázó jegyzeteket lehet hozzájok kap-
csolni, de pusztán fölosztási egyéni nézetekből azok' 
formáját minduntalan változtatni, nem üdves, a'növen-
dékeknek 's az intézeteknek terhes. Igaz, hogy ekkép 
a' tanár uraknak a' tanmódszer fölötti meggyőződésén 
némi erőszak gyakoroltatik ; de e' meggyőződésből a' 
különben is nem lényegesekben magasabb czélból en-
gedni valamit , valamint dicséretes, ugy hasznos is. 
(Vége köv.) — y. 

N y í l t l e v é l 

Hoványi Ferencz nagyváradi kanonokhoz. 

Nagyvárad, martiushó' 31 -én . No ugyan önre 
nézve is bekövetkeztek a' gyötrelmek 's lelki szoron-
gattatások' kínos perczei, ha a ' ,Pes t i Napló' nagyváradi 
levelezőjének állításai igazak. Éspedig hogy azok iga-
zak, kézzell'oghatólag 's tapinthatólag igazak , arról e' 
sorok' átolvasása u t á n , ugy hiszem, ön sem fog ké-
telkedni. Ön még talán nem is se j t i , hogy az egyház 
's religio' érdekében olly tiszta lélekkel kifejtett fára-
dozásai egyszerre mind meghiúsultak: azon szá-
mos lelket és szivet megható tanításai, beszédei, érte-
kezései, mellyek nein egyszer a' töredelmesség 's job-
bulás' könyeit fakaszták ki hallgatói' szemeiből, min-
den nyom nélkül, mint a' tenger' síkján elvonult ha-
jónak utai, elenyésztek. Ön talán még nem is tudja, 

hogy a' nagyemlékű Lajcsák püspöktől , kinek sírjára 
e' nagy hétben a' hála 's őszinte tisztelet' csókját ön 
helyett is letettem, a' többi egyháznagyok' öszhangzó 
buzgósága által a' vegyes házasságok' ügyében fényes 
erkölcsi diadallal megvédett kath. elvek, a' többi hit-
elvekkel együtt mind egytől-egyig nemcsak itt Vára-
don, hanem az egész szerte ágazó Magyarhonnak min-
den vidékein elenyésztek, megsemmisültek. Önnek 
elég oka van mindezeket betüről-betüre elhinni ; mert 
képzelje csak : e' nagyszerű fölfedezést az érintett 
nagyváradi levelező, kinek bölcseséggel párosult mély 
belátása felett kétségeskedni nem szabad, nem lehet, 
tette. E ' fölfedezés' fontosságánál fogva ,a' papság 
egyetlenegy hitelvet sem oltalmazott meg a'kételytől. ' 
'S igy a' magyar egyház' hi t- 's erkölcsiségének élet-
fája, mint az Üdvezitő által megátkozott fügefa , egy-
szerre kiaszott ; a' kath. hit ' elveinek elenyésztével a' 
magyar egyház' oszlopzatai, mint a'roskadozó ház' fa -
lai, mind düledeznek. Tota ruit Babylon ! Ön tehát az 
apostollal méltán fölkiálthat : .Inanis est fides vestra, 
inanis est praedicatio nostra. ' Önnek e' szerint nem 
maradt egyéb hátra, mint az Ur' egyházának romjai 
között, nagyszerű bukásunk felett, Jeremias' siralmait 
elzokogni. 

IIa nein volnék meggyőződve, hogy ön sokoldalú 
foglalkozásainak közepette a'drága időt a ' legüdvesebb-
's czélirányosabban szereti elintézni, megkérném : lenne 
szives a' Pesti Napló' 15-d ik számát fölkeresni, 's a' 
nagyváradi levelezőnek ezen és más hasonnemü, nagy-
szerű fölfedezéseket tárgyazó czikkét átolvasni. De 
minthogy önt szeretem, ezen fáradságtól örömest kivá-
nom megkimélni. Elégséges az . hogy mink Magyar-
országban lakó kath. papok megértettük a' nagy lecz-
két ; az óta hiszszük : hogy ,a' papság egyetlenegy 
hitelvet sem oltalmazott meg a' kételytől ; . . . . mivel 
az, az ujabb időben csak felejtett, és nem tanult sem-
mit. ' Pedig higyje el ön, a' papság az ujabb időben a' 
fejeink felett elvonult nagyszerű eseményekből, mely-
lyekben az isteni gondviselés' sújtó 's javitni kivánó 
ujjaira csak a' lelki vak nem tudott ráismerni , sokat 
és pedig igen sokat tanult ; a' váradi levelező ur ' ér-
tekezéséből minden esetre lia nem egyebet , megta-
nulta azt : hogy szentegyházunk' irányában azok a' 
legkíméletlenebbek, ne mondjam igazságtalanabbak, 
kik az ő szellemi 's anyagi jótékonyságának gyümöl-
cseiben kiváltképen részesittettek. 

Ha magamba jobban biznám, a' váradi czikkiró 
ur ' értekezését leforditnám, 's önnek azon kérésem 
mellett küldeném meg , hogy a z t , a' gyöngédség- 's 
kiméletességnek példányául szolgálandót, valamellyik 
nevezetes bécsi lapnak közlés végett ajánlaná. Mert 
jegyezze meg ön ugyan csak erősen, hogy czikkiró 
urat ,illy nagy dolgok' felemlitésénél veszélyes köny-
nyelmüség nem vezérli; ő hazánk és a' birodalom' 
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szabadsága- 's békéjeért mindent de mindent f e lb i rna 
áldozni. ' Ő minden feleket a' szeretet' édes hangjával 
k i t udná , és kivánná béki teni ; azért jegyzi meg az 
aristokratiáról 's a' papságról : ,Bűnös felfuvalkodás 
és gyászos elerkölcstelenedés' jellemét hozta el magá-
val, 's nem a' bölcs nagylelkűséget. Megbukása öntu-
datlan vo l t , és senki nem szánta mint az öngyilkost. ' 
No már ez költészetnek is megjárná ! Hát ha még 
tudná ön, hogy az érintettek' érdekeiért a' nagyobb 
és cselekvőbb szám sohasem fog forradalmat csinálni, 
vagy barricádokat emelni ; sőt inkább az ellen fordi-
tandja összes erejét és bosszúját! E ' villámszerű fe-
nyegetődzésektől nem ijed ön meg? 

De tudja-e ön, mi teszi többször tisztelt czikkiró 
ur ' értekezését legnevezetesebbé ? A z , hogy ő figyel-
mét 's gondoskodását a' koronás főkre, sőt a' szentsé-
ges romai pápára is kiterjesztette. Milly roppant ke-
gyesség! Ő az Istent , ki által országolnak a' királyok 
's a' törvényhozók igazságot szolgál ta tnak, egészen 
mellőzve, a' k i rá lyokat , ,nolle-velle' a' demokratia ' 
oltalma alá szalasztja. Már ő aztán azzal mit sem gon-
dol, ha a' scena mindjár t a' legszélsőbb coinmunismu-
son fogna is végződni. Elég az hozzá, hogy ,koronáik' 
biztosságaért — ugy mond ő — a' királyok is a' de-
mokratia ' oltalma alá futottak. ' Ha ezek, képzelheti 
ön, hogy mi szegények milly nyaktörtetve szaladunk, 
rohanunk, magunkat az egyedül üdvezitő demokratia ' 
kar ja i közé vetendők : hogy az arbitr ium popularis 
aurae-ból valahogy ki ne cseppenjünk. Hát a' pápa ,a' 
fatumszerüleg mozdithatlan hierarchiájával ' mennyire 
örvendene, ha levelező ur ' szives tanácsadásait meg-
értené. Romában magyar lapra aligha történik előfi-
zetés. Ön tehát, jelen szerencsés helyzeténél fogva, 
nem kétlem lesz szives módot találni, hogy, lia másként 
nem, leg is legalább a' nunciatura' u t ján szentséges 
atyánk' tudomására jussanak értekező ur ' jó szándoku 
tanácsadásai ; mellyek szerint a' szent-szék az Isten' 
oltalma alól a' d e m o k r a t i a ' oltalmába vesse magát, 
és a' fatumszerüleg mozdithatlan hierarchia' gépezetét 
ennek genialis gondolkodása, akarata 's belátása szerint 
mozgassa. Különben ha ez meg nem fog tör ténni , j a j 
önnek ! j a j neked magyar papság ! . . . . ,mennyi t a -
pasztalást és hasznos tanulságot meríthettél volna eny-
nyi idő alatt az olly sok kül- és belforradalomból ? 
E s nem meritettél semmit . . . de semmit! Ezek miat t 
megbuktál, 's nem szán téged senki, mint az öngyilkost. 

Soraimat, nehogy önnek engedékeny kegyessé-
gével visszaélni látszassam , örömest berekesztem. E -
gyedül azt kivántam még önnek sub rosa értésére ad-
ni, hogy ha értekező ur Ninive' elsülyedését hirdető 
Jónás ' szerepét játszotta : népünk e' nagy hétben az 
imádság és töredelmesség' u t ján a' törődött niniveiek' 
példájá t szinte a' szó' teljes értelmében utánozta. Igy 
lőn, hogy azon n a p n a k , melly a' világi sötétség' fel-

hőin keresztültörve, a' mai ünnepen köztünk földerült , 
ragyogó fényénél kristály tisztaságában 's elveinek 
teljes épségében lá t juk ismét tündökleni szent religi-
ónkat. Miért is Isten ő szent felségének legyen örök 
hála és dicsőség. De Várad még nem az egész magyar 
egyház. Ki t u d j a , talán egyebütt : ,Qua data porta 
ruit . ' T T . szerkesztő ur e' feletti sziv-gyötrelmeinket 
legalább egy csillagocska alatt legyen szives elosz-
latni. Különben alig ha kétségbe nem esünk. *) 

Önnek nagy becsű értekezéseit örömmel szoktuk 
olvasni. Bizodalommal kér jük tehát fö l , hogy ú j j á -
született birodalmunk' fővárosából legyen szives e 'be-
cses lapok által testvéri szavait ezután is közöttünk 
hangoztatni. A ' jó Isten áldja meg ö n t , kivánja tisz-
telője H o r t h y. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Németlion. 
(Missio Limburgban. **) — A' missio, melly a'mint-

egy 2500 kath. és 500 protestáns lelket számláló Limburg-
ban, Nassau herczegség' városában, a' püspök' székhelyén 
tartatott, f. é. február' 4-dik napjától 14-kig tartott. Az 
ottani székesegyház, egy 864. évben megkezdett, és 1134-
ben bevégzett fenséges épület, alsó és felső csarnokaiban 
15,000 lelket fogidhat be; 's ez a' missio'tartására jelelte-
tett ki. Ki e' gyönyörű egyházat valaha látta, megvallani 
kénytelen, hogy különösen alkalmas azon magasztos ünne-
pélyre, mellynek czélja missio által a' népnek vallásos egy-
házi érzelmeit feleleveníteni. 

Hétfőn febr. 4-kén délesti 4 órakor, valamennyi ha-
rangok' zúgása között, hat missionarius a' bajorhoni altöt-
tingi redemtoristák' társulatából, szerzetes ruháikban, mel-
lökön a' missiokereszttel, húzódtak a' székes egyházba, 
mellynek főajtaja alatt a' városi papságtól ünnepélyesen 
fogadtatván, a' főoltárhoz vezettettek. 

Itten a' városi plébános és egyházi tanácsnok, dr. Diel 
rövid, megható beszédet tartott a' missionariusokhoz, 's a' 
missiotartás' idejére minden plebánosi hatóságát reájok 

*) Mennyire eddigelé értesültünk, a' nép' buzgósága ellen 
ugyan nem tehetni kifogást : azonban megvalljuk,nem 
vagyunk azon állapotban, hogy az afféle levelezők' vilá-
gából sok vigasztalót mondhassunk. Soha talán, a' mióta 
élünk, a' fájdalom nem nehezedett olly alpesi sulylyal 
kebleinkre, mint most. Ön kérdendi miért? A' sze-
mélyességeket mi számba nem veszszük , mert hiszen 
néhány rövid év, és nincsenek többé, — de igenis 
siratjuk az olly sokféleképen megalázott e g y h á z i t e -
k i n t é l y t , mert hiszen még el is vonva a' lelkek' 
üdvétől, az e g y h á z é s az á l l a d a l o m ' t e k i n -
t é l y e k a r ö l t v e j á r . Mind a'mellett ne essünk 
kétségbe. ,Pater si fieri potest, transeat a me calix 
iste ; verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu. ' 

Szerk. 
**) Eredet i levél után. Szerk. 
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ruházta. Ezután a' missio' főnöke a' szószékre lépvén a' 
bevezető beszédet elmondta. 

Mint egyebütt, ugy itt is előítéletek uralkodtak szint-
úgy a' missio, mint különösen a' redemtoristák ellen. Azon 
tartományban, melly Németország' szivében feküvén, min-
den politikai rázkódtatásoknak, és egyházellenes mozgal-
maknak leginkább kitéve volt, — azon tarmányban, hol a' 
szabadság' apostolai uralkodván, Ronge diadallal fogadta-
tott, — hol egyetlen-egy zárda sem létezik, 's hol a' szer-
zetesekről a' legelfogultabb nézetek uralkodtak, — egy 
városban, közel Frankfurthoz, melly a' jezuitákat és re-
demtoristákat örökre elkergette, 's mellynek közelében 
úgynevezett szabad keresztény községek vannak, honnan 
minden hit száműzetett, — lehet-e csudálni, ha a' missiők' 
irányában számtalan előítélet honolt ? Azonban az előíté-
letek csak hamar elenyésztek, 's az eredmény megmutatá : 
hogy a' hitetlenség és radicalismus által leginkább meg-
romlott föld a' missiókra legalkalmasabb és termékenyebb. 
Az egyháztól hosszabb ideig elidegenítve, és a' politikai 
hánykódást megunva, az újonnan felébresztett kegyelet az 
anyaegyház iránt határt nem ismerő erővel nyilatkozik. Ez 
oknál fogva nőttön nőtt a' missio iránti részvét, és kivánat, 
's olly lelkesedést és vágyat szült, mellyet leirni nehéz volna. 

A' környékbeli több mint 14 helységből seregestől tó-
dult be a' köznép, hosszabb ideig itt mulatott, 's sokszor 
egész napon át nem ment ki a' templomból. 

Limburg' lakói is, minden rendű polgárok és férfiak, 
olly vágyat éreztek magokban a' bünbánathoz, mellyet 
látni megható volt. 

Azok' száma, kik a' missio és missionariusok iránti 
idegenkedésben magmaradtak, nagyon csekélyre megy. 

Egy polgár a' missionak különös ellensége, ki hogy 
abból tréfát űzzön, az első esteli harangszónál tüzlármát 
kiáltott, és a' tűzoltó szerekért küldött., áthatva az isteni 
kegyelemtől, 's lelkében egészen megváltozva, a' közönsé-
ges áldozáskor a' legbuzgóbb áldozó lett. 

Naponkint három beszéd tar tatot t , mellyek eleinte 
sok hallgatóságtól, de leginkább kíváncsiaktól hallgattattak. 
Azonban a' buzgó hallgatóság' száma naponkint szaporo-
dott, 's a' húshagyó keddi esteli szónoklatnál, melly a' 
Bold, szűz Mariának tiszteletét tárgyazta, olly tetőpontra 
hágott, hogy a' tágas egyházban szoros értelemben véve az 
embereknek fejein lehetett volna járni. Bizton elhihető, 
hogy az utolsó napokban minden egyházi beszédnél 10— 
14 ezer ember volt jelen, 's mind a' mellett olly meglepő, 
mint magasztos csend uralkodott, az osztatlan figyelemnek 
és felcsigázott részvétnek jeléül. Különösen megható volt 
a' részvét a' férfiak' részéről, kik a' legtöbb szónoklatok-
nál a' hallgatóságnak nagyobb részét képezék. A' társada-
lomnak minden osztályaiból megjelentek ; protestánsok és 
zsidók hihetlen számmal vettek részt. 

A' st . . . i tiszteletes gyakran eljár a' missiobeszé-
dekre; hivei rá rohantak, hogy Ítéletét mondaná meg; ő 
azt adta válaszul : hogy ezen beszédekre nézve legkisebb 
ellenvetni valója nincsen. 

Egy protestáns kézműves inas kíváncsiságból elment 
a' szónoklatra, midőn épen a' pokolról volt sző ; — haza 
menet azt mondta mesterének : ,az átkozott emberek ugy 
prédikálnak, hogy az embernek haja szála is borzad bele.' 

A' püspök egész papságával, ide értve a' növendéke-
ket is, folytonosan jelen volt a' sz. beszédeken, 's a' mis-
sioról ugy nyilatkozott : ,Sokat Ígértem magamnak, és a' 
legjobb reménynyel voltam, de meg kell vallanom, hogy leg-
merészebb várakozásomat is felülhaladta.'. 

Képzelni lehet : hogy illy körülmények között az 

utolsó farsang elmaradt ; egy az nap adott tánczvigalom 
csak gyéren, 's az is csak protestánsoktól látogattatott ; egy 
más nagyobb tánczteremben egyetlen-egy nő jelent meg, 's 
tiz órakor már minden zárva volt. 

Az egésznek legmeghatóbb része volt a' férfiak' kö-
zönséges áldozása a' lelkész ur' kezeiből a' nagy mise alatt. 
Férfiak jelentek meg az áldozók között, kik 8—10 évig 
nem vették magokhoz a' szentségeket, 's több éveken által 
egyházba sem jártak. Mély benyomást tett a' kedélyekre, 
midőn 400 férfi járult az Ur'asztalához minden osztályok-
ból, a' legdivatosabb öltözettől kezdve a' kék munkás öl-
tönyig, legtöbbnyire könyekkel szemeikben. — Az iskolás 
gyermekek egész határozottsággal köz gyónást kívántak. 
A' kortanitások, mellyek férfiak, nők, ifjak és leányzók' 
számára külön tartattak , olly számmal látogattattak, kü-
lönösen ifjak és férfiak által, hogy a' nagy és tágas egyház, 
mellyben tartattak, szinte szük leve. 

A' missio' külseje szépen rendeztetett, 's többször 
nagyszerű volt, miért is a' limburgi polgárok tiszt. Kratz 
vicarius urnák, ki az illyesekben igen ügyes, é3 fáradságot 
nem kiméit, köszönettel tartoznak. A' méltatlan urvacso-
ráhozi járulásról szóló szent beszéd alatt, a' püspök egész 
püspöki diszöltönyben, teljes assistentiával a' mennyezet 
alatt ült. Minden kanonokok és városi papok égő gyertyák-
kal voltak jelen. Midőn a' szónok az imádsághoz fogott, és 
a' stólát letette, az összes papság az oltár' eleibe térde-
pelt; mi ollyan mély benyomást okozott, hogy mindenki 
sirt. A' keresztszónoklat előtt a' missiokereszt ünnepélye-
sen felszenteltetett, 's e' végre körmenet rendeztetett. 

Elől a' missiokereszt, azután az iskolás gyermekek, 
énekesek, papok, kanonokok, végre a' székes-egyházi dé-
kán és a' főt. püspök. A' menet a' lépcsőkön fel a' tem-
plomkarra indult, melly egyenesen a' presbyterium felett 
van. Ott a' missiokereszt felszenteltetett, 's a' közép fal-
üregben egyenesen a' fő oltár felett felállíttatott. A' pap-
ság fenhangon mondta el a' kereszt előtt a' töredelem' imá-
ját, mi a' távolságból le az egyházba nagyszerű 's magasz-
tos benyomást tett, 's az egésznek mysticus jellemet köl-
csönzött, különösen, mivel a' kereszt koszorúkkal körül-
fonva, és gyertyákkal övedzve volt, mindenki láthatta. 
Maga a'szónoklat megható vala, 's midőn a' keresztségbeni 
fogadás' megújításánál a' hallgatókhoz az elhatározó kér-
dés intéztetett, mindnyájan egy lélekkel hatalmas ,igen'-t 
kiáltának. 

Az egyház' jobb oldali oltárán az Isten' anyjának 
szobra áll, melly a' Bold, szűz' tiszteletére tartott szónok-
lat' alkalmával virágok- és füzérekkel ékesittetett, 's szá-
mos gyertyákkal körülvilágittatott. Egyenesen a' szónoklat 
előtt 33 fejérbe öltözött leánykák, égő gyertyákkal és 
liliommal kezökben, a' plébános áldozó köpenyben 's két 
levita kisérék a' szónokot az oltárhoz, hol az elsőbbek az 
oltár körül helyezék el magokat, az utóbbi pedig a' szó-
székre ment. Mint a' szónok beszéde' végén a' társaság' 
külön osztályait a' Bold, szűz' oltalmába ajánlotta, a' hatás 
átalános volt. A' beszéd' végével a' fenségesen hangzó or-
gona' kíséretében a' nép a' ,Magnificat'-ot éneklé, a' mit 
a' pap a' Mária' oltárnál kezdett meg. A' néptömeg olly 
nagy volt, hogy a' szónok a' szószékről le nem jöhetett, 's 
majd fél óráig kellett ott várakoznia. Az átalános áldozás 
ügyesen 's épületesen volt elrendezve. Hatonkint mentek 
a' szentélyen keresztül a' főoltár' lépcsőihez, hol két minis-
tráló gyermek az állkendőt tartotta, 's a' plébános két 
levitával az Ur' testét osztogatta. 

Végezetül a' főt. püspök ur pontifikáló öltönyében 
egész assistentiájával jelen volt a' mennyezet alatt, a' szó-
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noklat előtt a' vég áldást adta, miután a' ,Téged Isten di-
csérünk' éneket megkezdé, 's a' nép folytatá. 

Végre el nem hallgathatom, hogy a' missionariusok 
semmi ajándékot el nem fogadtak, szintúgy visszautasí-
tották az éji zenét, és egyéb ünnepélyekből is, mellyeket 
Limburg' polgárai, tiszteletökre készíteni akartak, szeré-
nyen kivonták magokat. Őket kielégítette az öntudat, hogy 
nekik a' megfeszített Krisztust prédikálni, sok ezereknek 
az üdvesség' útját megmutatni, sebzett sziveket gyógyí-
tani , leverteket felbátorítani, gyengéket megerősíteni, 's 
mindnyájában uj egyházi vallásos életet ébreszteni sikerült. 

Vegyesek. 
Esztergomból april 6-áróI irják : A' ft. esztergomi főkáp-

talan' tiszteletre érdemes tagja, főt. Bakay János kanonok 
ur tegnap délfelé boldogabb létre szenderült. Temetése 
holnap, délutáni 4 — 5 közt történendik, a' nagyvárosi sír-
kertben. Végintézete tetemes összeggel rendelkezik, mond-
hatni a' legszebb, legépületesb módon. Lényeges tartalmá-
nak közlésére engedelmet kérünk. A' boldogultnak életéből 
előlegesen illy adatokkal szolgálhatok : Született 1778-ban 
Bakabányán, pappá 1808-ban szentelteték ; mint plebáno3 
először Imelyen husz évnél tovább, azután Perbetén mint 
alesperes is működött az Ur'szántóföldjén, mire 1841-ben 
Kopácsy József hgprimás a' megőszült lelkipásztort esz-
tergomi kanonoksággal vigasztalta meg. Feddhetlen papi 
jelleméről egy az itteni közönség' Ítélete. Több heti vizi 
betegség' következtében ajtatos, a 'haldoklók'szentségei 
fölvételére történt kimultát több szegény kesergi. Békét 
hamvainak ! 

Egyik pesti lap közelebb reactioről vádolt bennünket. 
Olvasóink tudni fogják, hogy a' forradalom alatt is ez volt 
a' triviális vád, mellyet az akkori sajtó olly gyakran lob-
bantott szemünkre. Igy tehát mi reactionariusok akkor és 
reactionariusok most! Ha erre gondolunk, a' minket igy 
vádolgató lapok' ellenében nincs más válaszunk, mint 
mellyet 1845-ben a' ,Rel. és Nev.' szerkesztője a' ,Törté-
neti könyvtár'-féle vitákban adott azoknak, kik ezen tár' 
védelmére azzal léptek föl, miszerint ellene csak,egyetlen-
egy időszaki lap' nyilatkozott volna. A' szerkesztő ugyanis 
nem minden jós ihlettség nélkül jegyezte meg : ,Ha', úgy-
mond, ,Istennek igazságos Ítélete e' hont arra kárhoztatná, 
hogy azon elvek' diadalát megérje, mellyeket a' 
Történeti könyvtár említett, 's több kötetekben elhintett : 
fog bizonyosan találkozni, ki amaz egy időszaki lapnak 
jobb sorsra méltó törekedései fölött elmondandja, hogy : 

Et sí fata Deum, et sí mens non laeva fuisset, 
Impulerat ferro argol icas foedare la tebras ; 
T r o j a q u e nunc s tares , Priamique arx alta maneres !' 

Qui potest capere, capiat. 

A' ,Pester Morgenblatt'-nak irják Lip tóból : miszerint 
ezen vármegyének felső részében (honnan már 1848-ban a' 
magyar k ormánylioz egy küldöttség járult, a' robot és dézma' 
elengedése fölött még az erdőségek' fölosztását is szorgal-
mazó) Porubka nevü helységben, az iskolai lakban, idei 
martius' 27-én, 27 faluból egybegyűlt férfiak tanácskoz-
mányt tartottak, mellynek eredménye' titokbani tartására 
egymást esküvel kötelezték. Szerencsére a' gensd'armerie 
erről tudomást kapott, 's néhányat a' részvevők közül el-

fogván, Szent-Miklósra bekísért. Ámbár pedig ez ügy még 
csak most van komoly nyomozás alatt, annyit mégis tud-
hatni, miszerint az egész complott communisticus termé-
szetű volt, mellynek czélja misem vala egyéb, mint a' liptói 
birtokosok' kiirtása. A' csin'jellemzésére, írja továbbá' le-
velező, szolgálhat az, miszerint mindezen (27) helységek 
az ágostai hitvalláshoz tartoznak, és olly lelkipásztorokkal 
vannak ellátva, kiknek panszlavisticus irányzatok tulajdo-
nittatnak. Azon helységekben, mellyekben nem illyen szel-
lemű prédikátorok állnak a' hivek' élén, mint például 
Wichota-, Szent-Péterben 'stb., ámbár ezek szinte az em-
iitett egyházhoz tartoznak, az ügy iránt semmi részvétsem 
mutatkozott. Liptó vármegye' lakosságának többsége, a' 
melly katholikus, megvetéssel tekintett mindig e' cselszö-
vényekre. 

Az európai demagógia' közigazgatósága egy C o m i t é 
c o s m o p o l i t i q u e czimü bizottmányra ruháztatott át, 
melly tiz tagból áll. Ezalatt van a' C o m i t é d e s p e u -
p l e s — a' népek' választmánya. A' C o m i t é c o s m o -
p o l i t i q u e , melly eddig Schweizban székelt, különféle or-
szágok' demagogfőnökeinek egyesülete, kik egész Europa' 
anarchikus mozgalmainak irányt adnak. 

Az 1843-dik évi izgalom óta nem történtek olly ré-
mitőleg élénk mozgalmak Irhonban, mint ez idén sz. Patrik' 
napján. Donohillben 30,000 és Castlecomerben 20,000 
ember gyűlt össze, tanácskozandó a' bérrendszer' javítá-
sáról, melly egyik legfőbb oka Irhon' pusztító bajainak, 
de leggazdagabb kútforrása az angol aristokratia' jóllé-
tének ! 

A' franczia állapotokról és a' rosszakról, mellyek 
Franczia országot gyöngítik, szaggatják és egyik forrada-
lomból a' másikba sodorják, 's mindenütt és mindenkor 
csalhatlan jelei a' romlás- és gyengeségnek, nem pedig az 
erős- és erőteljes beléletnek, igen tiszta nézetet, 's mély 
belátást szerez R a u d o t ur' kilencz ives füzetje : ,De l a 
d é c a d e n c e d e l a F r a n c e . ' A ' s z e r z ő , ki tetőtől tal-
pig franczia, kinek minden szavából meleg, lelkesült haza-
fiúság tűnik k i , sőt a' ki bizonyos hypergallicismustól, 's 
a' kor' némelly eszméitől sem ment , minden melléktekintet 
nélkül, mindenütt a' positivumra, tapasztalás- és tárgyis-
meretre támaszkodva, fedezi föl az egyátalán megállhatlan 
franczia társadalmi és anyagi állapotokat. Kimutatja , mi-
szerint a' nemzeti gazdászat' minden ágaiban, daczára a' 
tetszőleges emelkedésnek, a' nemzeti jóllét' aggasztó ha-
nyatlása észrevehető ; kimutatja, milly lehetlenek 's ábrán-
dosok valának az eszközök, mellyek e' hanyatlás' megaka-
dályozására javasoltatnak, 's hogy az áliam, daczára a' 
nevek és formák' ismételt változtatásának az által, hogy a' 
legfőbb baj, az átalános c e n t r a l i s a t i o az ő gyökeré-
ben soha sem támadtatott meg : ha nem szülé is, bizonynyal 
folyton neveié a' rákfenét. Szerző egy képet tüntet élénkbe, 
melly Francziaország' belereje miatti félelmünket enyhít-
heti ugyan, de nem azt, melly a' kétségbeesés' kitörése, és 
az átalános romlás' ereje miatt aggaszt. 

Elől Francziaország' különféle anyagi viszonyait tün-
teti föl, mellyekben mindenesetre növekedést és emelkedést 
lehet észrevenni ; de mellyek, ha más államok' hasonlit-
hatlanul nagyobb növekedésével vettetnek össze, Franczia-
ország' hanyatlását bizonyítják. Igy p. o. 1816-tól 1848-ig 
Ausztria' népessége 34 ' / 2 , Oroszországé 40, Angliáé 4 8 % , 
Poroszországé 65 százalékkal növekedett, mig ellenben 
Francziaországé csak 19 százalékkal nőtt. 

Az angol kereskedelmi ílotta , melly 1788-ban csak 
2%-szer volt erősebb a'francziánál, most már hatszor erő-
sebb, a' coloniák' flottáit nem is számítva. A' hadiflotta 
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1827-ben Anglia- és Francziaország' részén ugy állt, mint 
4 : 3-hoz; most az pedig ugy áll , mint 2 : l-hez. 

Számtalan igen érdekes statistikai összehasonlításo-
kat hord föl szerző a' nemzeti gazdagság' emelkedéséről, a' 
birtoktulajdonosok' adóssági terheiről Europa' különféle ál-
ladalmainál, mellyek Francziaország'részére egyátalánnem 
kedvezőn ütnek ki; átmegy azután e' hanyatlás' okaira, 's 
a' forradalmakra Francziaországban. 

A' c e n t r a l i s a t i o ' iszonyú kiterjedését és romboló 
kárait részletesen, szemmelfoghatólag rajzolja. Az egész 
kezelés legkisebb részleteiig Parisból vezettetik. Egy épí-
tési terv, egy, bármillyszerü javítás sem hajtathatik végre, 
az ország' bármellyik részében is , a' középponti hatalom' 
rendelvénye és jóváhagyása nélkül. Ebből természetesen 
halasztás- és elhanyaglások következnek ; a' legfontosabb 
dolgok sokszor érdektelen apróságok miatt háttérbe szorít-
tatnak. Ha valamibe kezdenek is, többnyire a' hely, és igy 
a' valódi szükségek' pontos ismerete, 's a' helyzeti előnyök' 
kellő fölhasználása nélkül, tehát többnyire a' szükségesnél 
nagyobb költséggel végzik azt. Ekkép minden vállalatból 
hiányzik az igazi élet és helyes ismeret, mert az emberek, 
nem a' szükség szerint és magoknak, hanem csak a' pa-
rancs és minta szerint dolgoznak. A' kivitellel megbizottak, 
mivel majd egyik majd másik departementba kell utazniok, 
sem a' helyeket, sem azoknak érdekeit meg nem ismerhetik 
ugy, mint kellene. És e' bajon a' dologgal elhalmozott köz-
ponti hivatalok, legjobb akaratuk mellett sem képesek 
segitcni. 

Ezen rendszer, a' helyett, hogy szeretetet lehelne az 
emberekbe lakóföldjük, 's érdekeltséget a' helybeli javítá-
sok iránt, az által, hogy a' helybeli befolyást egészen el-
metszi, mindeneket Parisba vonz. Ott hajszolódik, erőlkö-
dik mindenki álladalmi hivatal után, hogy az iszonyú bud-
getnek legalább egy kis osztalékában ő is részesülhessen. 
Sok szükséges vállalat, mellyet egyes községek és tarto-
mányrészek, ha állami javaikat önmagok kezelhetnék, bi-
zonynyal végrehajtanának, sokszor pusztán politikai tekin-
tetekből mellőztetik, hogy egy más város vagy tartomány' 
kevesbbé sürgetős szükségü ügyei intéztessenek el , mely-
lyeknek politikai hangulatára befolyást kivánnak gyako-
rolni. Paris az állami jövedelmeknek iszonyú tömegét nyeli 
el, és mért ? azért, hogy jó szeszélye, habár a' többi depar-
tementek' kárával is megtartassák. 

Az illy kormányzás, a' hivatalviselők' milly roppant 
seregét szükségli, önmagából kiviláglik. Szerző minden 16 
emberre egyet számit, ki a' közpénztárból fizettetik ; ha 
pedig a' katonaság is ide számíttatik, m i n d e n k i l e n c z -
r e e s i k e g y . Ellehet aztán gondolni, milly nagynak kell 
a' budgetnek lenni, 's miként kell a' bevétel, kiadás és de-
ficitnek évről-évre növekedésben, az adónak mindig súlyo-
sabbnak lenni; mellyet Raudot, csupán a' földmivelésre 
nézve a' tiszta jövedelem '^-re tesz. Itt csak két tételt 
hozunk föl : 

1839 L 1848 
Bevétel : 1,123,379,650 frk I 1,329,731,809 frk 
Kiadás: 1,198,228,785 „ \ 1,692,181,111 „ 

Deficit: 74,849,135 frk ( 362,449,302 frk. 

Ellenben 1838-ban még 24 millióval haladta meg a' 
bevétel a' kiadást. 

Ha már az ember a' m i n d e n t k o r m á n y z á s ' rop-
pant föladatát meggondolja, mellyet az álladalom magának 

föntartott, és a' követeléseket, mellyeket ennek következ-
tében a' nemzet a' kormánynak joggal tesz , mindenesetre 
igazat kell adnunk Raudot urnák, ki azt állítja, hogy ezen 
állapot teszi a' communismusnak legtermékenyebb földjét. 
A' communismus nem más, mint a' legteljesebb centrali-
satio. ,Mért ne lenne — kérdi ő — az állam, melly ugy is 
már mindenben minden, az egyedüli tulajdonos is , ki a' 
statusjavakból mindenkinek részét, az ő szükségei szerint 
és egyenlő mértékben kiossza ? A' communismus a' centra-
lisatioból született; 's azon remény által növekedett, hogy 
a' centralisatio egyengette ú t já t , készité elfogadására a' 
kedélyeket, 's adandja meg neki az erőt, mellyel magát 
Francziaország' nyakára rákötheti. 

Szintúgy igazat kell szerzőnek adni, midőn azt állítja, 
hogy az illy centralisationak az államot oífensivára ugyan 
erőssé, de defensivára gyengévé kell tenni. A' tapasztalás 
ezt már egyszernél többször bebizonyította. Egy, Parist 
lesújtó csapással, egész Francziaország le van ütve; a' 
forradalmak csak Parisban készülnek. És a' fölforgatásnak, 
elégületlenségnek millyen elemei halmozódnak össze Paris-
ban, épen a' demoralisatio' következtében, melly az ország' 
minden jó és rossz nedveit Parisba szívja,'s a'kettőt átalános 
romlásul összekeveri ? A' hivatalvadászók' serege, ha visz-
szautasittatik, nagyszámú ellenzéket képez, melly a' föl-
bomlástól, a'forradalomtól kormányváltozást, óhajtásainak 
teljesedését várja? Ha pedig alsóbb hivatalokba csekély 
fizetéssel fölvétetnek, vagy elégületlenek'tömegévé válnak, 
kik a' forradalomtól előmenetelt, anyagi nyereséget várnak, 
vagy vakengedelmességü szolgáivá a' hatalomnak, mellytől 
függnek. Ok annak hódolnak, ki e' háló' központjára állva 
elég bátorsággal és erővel bir azt mondani : ,Je suis le 
gouvernement, obéissez-moi ! (Én vagyok a' kormány, ne-
kem engedelmeskedjetek). Ugyan ezt tapasztaltuk minden 
eddigi franczia forradalomban. A' képviseleti rendszer va-
lóságos chimaerává válik ott, hol minden 17-dik ember a' 
kormánytól függ, 's minden harmadik és negyedik attól 
függni kívánna ; vagy chimaera ez, vagy pedig egyik for-
radalomból a' másikba sodor. 

A' hely' szűke nem engedi, hogy szerzőt a' franczia-
országi gazdászati és iparos viszonyok' fejtegetésében to-
vább kövessük. Egy, korunk' legfontosabb politikai mo-
mentumára figyelmeztet még szerző; t. i. hogy a' föld-
birtok' földarabolásával, a' kisebb földbirtokosok' olvas-
hatlan száma mellett, az ipar, a' tőkék' hatalma által 
mindinkább egyes egyének vagy társulatok' kezeiben hal-
mozódik össze. — Kénytelenek vagyunk olvasóinkat e' 
minden figyelemre méltó könyv' olvasására utasítani. CA. 
P. Z.) 

Nápolyból irják : Mindenki készül az elutazásra. Egjp 
lovassági hadtest kisérendi a' pápát határszéleinkig ; ott 
Baraguay-d'Hilliers tábornokkal fogják a' többit megálla-
pítani. A' diplomatiai testület Roma' kapujánál, a' lateráni 
sz. János' csarnoka alatt gyülend össze, hol Te Deum-ot 
fognak énekelni ; innen Vaticánba kisérendi a' sz. atyát. 
Romában a' sweiezi é3 nemes testőrök teendik ő szentsége 
körül a' szolgálatot. Seregeink' számára tiszteletbeli állo-
mások lesznek fentartva. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' viz által károsultaknak egy zirczi cisterci rendű 
áldozár 10 frtot p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 



RELIGIO. 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI LAP. 

Budapesten, április' 11. 1850. 43« Másodévi folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasá rnapon . Az előfizetési dij fé lévre postán 6 ; helyben 5 f r t p. p . 
Előfizethetni minden postahivatalnál , Pesten a ' szerkesztőségnél (Országút , Kunewalder l iáz) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében . 

TARTALOM : Töredékgondolatok az egyházálladalmi viszonyokról. — Tanári lelkismeretesség. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Töredékgondolatok az egyházálladalmi 

viszonyokról. 

Az Isten' egyháza ígérettel b i r , hogy a' pokol' 
kapui erőt nem vesznek raj ta . Ő küzdelemre van h i -
vatva e' földön és bizonyos győzelemre. A' küzdelem 
nehéz, a' győzelem pedig nem lehetséges, ha nincs fogal-
ma veszedelmeiről, mellyek fenyegetik ; 's eltemettetett, 
ha elmulasztotta, azoknak idején-korán elejét venni. 
Mindenek előtt ismernie kell, ki ellen 's miért viv har -
czot. Nekem ugy látszik, 's aligha csalódom, most is-
mét ugyanazon kérdés forog fen, melly a' középkorban 
olly számtalan, az egyház és álladalom közti súrlódá-
sokra szolgáltatott a lka lmat , tudnillik : hogy valljon 
az egyházi hatalom része-e a' polgári ha ta lomnak: 
mellynek tehát szabad volna bármikor az egyház ' jog-
körébe vágn i , jogkörét megszorí tani , őt szabadságá-
ban korlátolni, vagy attól végkép megfosztani? Kevés 
különbséggel a' kérdés ugyanaz , melly a' középkor-
ban annyi keserűséget okozott az egyháznak ugy, mint 
az ál ladalmaknak. Ugyanazon hatalomról van most is 
szó, mellyért a' halhatat lan emlékű Hi ldebrand , I II . 
Incze, I X . Gergely , VI I I . Bonifácz olly erélyesen és 
filhatározottan küzdöt tek! A' tárgy egy, azon különb-
séggel, hogy akkor a' határozatlan történeti jog' meg-
sértéseért küzdöttek, mig az u jabb korban a' megha-
tározott positiv jognak fentartásaért kell harczolni. 
De az idők múlnak és vál toznak, és a' gondviselés' 
munkái is fejlődésnek vannak alávetve. 

A' tizenhatodik századig az egyház és status 
közt megállott viszony megszakadt , és abbeli alakza-
tában soha többé (?) nem létezhetik. Ugyanekkor az 
egyház és status elváltak egymástól ; az egyház a' 
status, és ez az egyház iránt lön bizalmatlanná. A' 
status követe l i , hogy az egyház' hivatásához hü le-
gyen. Az egyház kivánja , hogy erre tökéletes szabad-
ság engedtessék n e k i , vagyis hogy ezéljaiban respe-
ctál tassék, és eszközeinek használatában ne akadá-
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lyoztassék. Mindkettőnek igazságos a' követelése. De 
a' status igazságtalan és következetlen abban , hogy 
nem akar ja tudni, miszerint ő neki kell először en-
gedni. A ' czélra mindig az eszköz' szabad használata 
szükséges. Az egyház sikeresen e' szabadság nél-
kül nem munkálkodhatik. Ő hivatásához különben 
is hü m a r a d ; nincs szüksége, hogy a' status' részé-
ről e' dologban követelés történjék irányában. Az 
ujabb időkben ugy fogták föl az egyház' szabadsá-
gát , hogy például ha az egyház s in l ik , a' status 
akar ja az egyház' kezébe lerakni a' számára szüksé-
ges gyógyszereket, mit sem aggódván arról, ha mind-
j á r t halálát okozzák is. A ' beteg egyház az orvossze-
reket máshonnan , mint Krisztus Jézusnak tárából, 
mellynek őre egyedül ő maga egész a' világ' végéig, 
nem veheti ; 's ha vette : halálát irta alá. De ezt nem 
teheti, mert az élet, melly az ő életének mondatik, nem 
egyé, de millióké; az ő élete Kr isz tus 'é le te é s a ' S z e n t -
léleké. Az egyház önmagának orvosa , millyennek őt 
isteni alapitója rendelte, kizárván minden külbefolvást . 
Ha igy az egyház, sebeit gyógyítandó, elszéledt, vagy 
egybegyűjtött püspökei ' szájából megismeri a' rossz-
nak gyökeré t , valljon miért ne vehetné használatba, 
mielőtt a' világi hatalom' visgálása vagy valamelly 
dicasterium' pecsétje jóváhagyná szándékát? Hátha 
onnan ellenszerek tukmáltatnának r á , engedje magát 
erőszakoltatni? Betöltené-e hivatását, ha a' közönyös-
ség és hitetlenség' mirigyes tevékenységének ellene 
nem munká lna , hanem némán maradna , és megvárni 
akarná , mig egy két tisztviselőnek tetszik nyelvét 
megoldani és megengedni , hogy tisztét teljesíthesse, 
hivatásának , küldetésének megfelelhessen ? Előbbi 
időkben, mondá néhány év előtt egy franczia főpap 
egyik pásztori körlevelében , örömestebb adta volna 
életét, mint sem hogy az igazságot fogva tar tatni en-
gedte volna. 

Az egyháznak legdrágább kincse az ő szabadsága. 
Ez egy a' lelkismeret' szabadságával, mellyre az ember-
nek vele született természeti joga van. Részemről én az 
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egyház' szabadságának elrablása- és elnyomásában 
ugyanazon igazságtalanságot látom, melly különben a' 
lelkismeretszabadsági jog' elnyomatásánál szokott el-
követtetni. I l ly tet t pedig egészen természetelleni. 
Ember i nagyságunk lelkünkben van. Ebben rejlik 
egyszersmind Isten' böleseségének egyik főbb bizony-
sága is. Minden méltóságunk a' lélek' felsőbb lényében 
és a' testnek alávetésében van a ' lélek ' uralkodása alá. 
A' lélek' legyőzetése a' test által, a' természet' rende — 
törvénye elleni. Igy van ez a' világi hatalom' felsőbb-
ségével az egyházi fölött. Az egyház nagyban az em-
beri lélek, és az ember földfölötti érdekeinek képvise-
lője. 'S ez az, mi intézetét sokkal felsőbb rangra emeli, 
mint millyen a' polgárzat . Azzal az ember' végezélja 
lényegesen van összekötve. Az egyház az ember' ren-
deltetésének eszközlője, és bár ennek előmozdítására 
majdnem nélkülözhetlen eszköznek látszik a' polgár-
zat, még sem lehet róla mondani, hogy az ember 'vég-
czéljával szükségkép és lényegesen volna összekötve. 
Az egyháznak a priori tekintve a' dolgot , nincs szük-
sége a' polgárzatra ; de a' polgárzat soha sem nél-
külözheti az egyházat. 

Nem akarom itt a' soknemü egyházjogi védve-
ket föleleveniteni, mellyeket, az egyház' szerkezetéből 
és lényegéből mentet teket úgyis minden leggyengébb 
kanonista ismer : de attól nem tartóztathatom maga-
mat , hogy a' természeti és positiv isteni törvények-
nek megvetéséből arra ne következtessek, hogy azok-
nak, a' kik azt teszik, hitük nincs. Vannak emberek, 
kiknek szemeiben a' positiv egyházi jog olly csekély va-
lami. hogy azon még csak fönakadni is, nevetségesnek 
tar t ják. Ezeknek az egyházszabadság valódi akadály, 
azt láb elől elmozdítani , vagy eltaposni, maga rendin 
lenni látszik. Ok az isteni tekintélyt csak olly egy-
kedvűen veszik, mint az ember' méltóságát. Es ez az -
ér t . mert hitök nincs. Ok még soha sem emelkedtek 
az egyház' hivatásának ismeretére : ők soha sem gon-
kolkodtak az örökkévalóság-, az igaz bi ró- és Ítélet-
ről. Tennék csak egyszer , tán mégis több lelkisme-
rettel birnának. De a' hit nélkül szűkölködő ember 
csak egyszer érzi annak mardosásait ; a k k o r , midőn 
már talán minden k é s ő . K 1 e z s ó. 

Tanári le lkismeretesség. 

Az egyházzal a' tanodát , testvérintézet ' nevezet-
tel kapcsoljuk össze. Nem csak. mert az egyház és élet 
között i folytonos küzdelem, noha szűkebb körvonalok 

*) Tudnillik, ha az ember az eredeti igazság- és szent-
ségben, mellyben alkottatott, megmaradott volna. . . . 
Miután azonban a' gonoszság fölülbővelkedett, nem 
létezhetik társulat status, azaz kényszerítő karhatalom 
nélkül. Szerk. 

közt . ugyanaz, mellyet a' tanoda viv az élet' ezememü 
csábveszélyei ellen; és nemcsak azért , mert a 'ke r . t a -
nodáknak közczélja semmivel sem kisebb (?), mint az 
egyházé, u. m. az emberiség' boldogitásával a' teremtő 
Istennek világüdvezitő' eszméjét létesíteni, itt is ott is 
az erkölcsiségnek szentsége, a' hitnek rendületlensége, 
a' szeretetnek áldásos malasztja lévén a' munkakör ' 
középpont ja : de nagyjára azon okon, mivelhogy mind 
ezenkívül létezik a' tanodában egy dicső fénykép, 
mellynek sugárai olly áldásteljesen özönlenek el az 
i f jú nemzedék' életösvényein, milly üdvezitőleg su-
gárzott szét az egyház' a lapi tó jának, Jézusnak meny-
nyei tanítása minden egyes világpolgárra. E ' fénykép, 
mellyről a' világmüveltség' r eménye , az emberiség' 
biztos üdvjövője sugárzik alá : maga a' tanitó. Nem 
leszek első, ki a' tanárnak élőképéül Jézusnak életét 
mutatom fel. Valóban tagadhatlan, hogy a' tanár , mint 
Memnon' szobrából a' kelő napsugár az andahangokat, 
a' gondjaira bizott if júság' bensejében szunnyadozó 
hi t - és e r é n y - , átalában a' müveltségerőket költi föl, 
's biztos alapját veti meg a' tanonezok' jövő boldog-
ságának. 

Kívánatos, hogy a' tanár teljes tárháza legyen a' 
szelid műveltségnek ; keble templom legyen, mellyben 
maga épül hi t - 's e rényre , 's mellyből az i f júságra a ' 
tanítás' kenetteljes malasztja áradozzék ; szava, kebel-
meggyőződésének szózata, legyen hasonló az egyház' 
harangjához, melly a' hívőket imára 's áhí ta t ra hívja. 
Erkölcsiség és szelídség, béketűrés és k i t a r t á s , a j ta -
tosság és vallásosság, 's több illyek képezik a' tanárok ' 
erényeit : de mindenek , miket a' jó tanártól joggal 
követel az egyház 's az i f jú nemzedék' boldogsága, 
szerintem vallásos lelkismeretességében öszpontosul-
nak. A' tiszta lelkismeretesség az , mellyből minden 
jó 's helyes tette e red , 's hová ismét egész hivatása 
visszanehézkedik. A' lelkismeretes működés a' kebelt 
boldogító nyugodtsággal, önniegelégedéssel, ne mond-
jam, erényes erkölcsi büszkeséggel áraszt ja el ; a' leik-
ismeretes tett 's hivatási kötelmeknek lelkismeretes 
teljesítése, ju ta lma önmagának, mi több, a 'h iva tásnak 
legszentebb végrehajtása. 

Lelkismeretességnek átalában nevezhető az em-
bernek törekedése, keblének titkos szózata és egyháza' 
parancsai szerint hivatási kötelmeit pontosan felfogni, 
's a' leghívebben végrehajtani . 

Mi a' tanári lelkismeretesség? A' hajnalórákban 
hagy ja el a' tanár fekhelyét. Isten és tanodája képe-
zik első gondolatait. ,Nehéz, test- 's lélekfárasztó h i -
vatást ju t ta tá l ugyan nekem, T e r e m t ő m , ugy fohász-
kodik ő reggeli imájában, de szép, elragadó mégis e' 
hivatás. Legbensőbben érzem, mi vagyok, 's millyen-
nek lennem kell. Gyermekeknek, kik képmásodra te-
remtvék, legyek vezénylője; szavam és tet tem legyen 
a ' j á r s z a l a g a' bölcseség, erény 's jámborság' ösvé-
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nyein. Vajha erőin ne volna annyira parányi ! Vajha mél-
tán ne kellene tartanom attól, hogy emberboldogitó pá-
lyán keveset, igen keveset tehetek ! Add malasztod' for-
rásaiból a' végrehajtó erőt! Add hivatási kötelmeimet 
teljesítenem !—Mielőtt iskolába lépsz, minden tanszakot 
fontolj meg, mit 's mennyit, 's ezt miképen adhatod elő 
sikeres hatással; hol tehetsz alkalmilag erkölcsi kité-
réseket ; hová szőhetsz be egy-egy atyai figyelmezte-
tést ; hol keilend a' tanári tekintély' sulyjával beha-
tóbbá tenni szavaidat, vagy pedig a' hozzád, mint a' 
repkény a'természet ' magasába felnyúló fának dereká-
hoz, gyermeki szeretet- 's bizalommal simuló tanonczok-
hoz hol keilend 's lehetend jó sikerrel leereszkedned ! 
Legfőkép pedig a' tantárgy' teljes birtokában légy: 
magad iránti kegyes, átnéző Ítélettel soha be ne érjed! 

Es a' tanodában ? Mennyei előképed, a' világta-
nitó Jézus lebegjen előtted; egy hajszál kevés, de 
ennyire sem szabad eltávoznod. Tudod-e a' czélt, 
mellynek mi könnyebb elérése' tekintetéből lépted át 
tanodád' küszöbhelyét? A' teremtő Isten és teremtett 
ember közötti eredeti viszonyt az eredendő bün ineg-
seminisitette, az emberi kebel kész befogadója lön a' 
csábhivásoknak, tárháza ezernemü biiningereknek ; a' 
keresztség' szentsége eltörli az eredendő bün' bélyegét, 
az Isten malasztját nyújt ja a' jóra és erényre : de a' 
bűnre hajló kebelt az isteni segélynek megismerésére 
's befogadására, mi több , a' jó- és erénybeni szilárd 
kitürésre, a' nevelésnek temploma, a' tanoda, illetőleg 
te, ifjaidnak nevelő atyja, te is készíted elő, azt ezekre 
előkészitened kell. Továbbá : ha előítéletek, és pedig 
vétkes előitéletek, ha tévnézetek, a' czéllal ellenkező 
bánásmód, ha a' szabad szájú és szabad tettii világ' 
sireni elvei nagyobb és igy veszélyes befolyást töre-
kednek nyerni a' nevelésügyre : ismét a' tanoda, il-
letőleg te is vagy gátjául kiszemelve illy káros előhala-
dásnak. De lelkismeretes légy ! légy mindennek min-
dene ; ne kerülje el semmi figyelmedet; ne fáradj ki 
sohasem intésekben, oktatásokban : ne sziinj meg 
mindaddig, mig előadásodat egytől-egyig mindnyájan 
föl nem fogták, meg nem értették. A' jók iránt légy 
jó, a' rosszakkal pedig szeretetedet éreztesd. 

Igy lesz Isten' áldása müveiden ! 
A' tanári lelkismeretességet vajmi könnyű ma-

gáévá tenni ; 's még könnyebb azt tökéletesíteni. A' 
művész, midőn teremtő elméjének eszményét létesiti: 
kifárasztó pontossággal méri ki, forgatja , alkalmazza, 
idomítja, simítja a' legparányibb részleteket is, mely-
lyekből miivé alakuland ; kétszer, tizszer is veszi föl 
és egymáshoz viszonyítja azokat, nem alkalmazza ha-
marább az egészhez, mig ez a' többi részlettel telje-
sen egybe nem vág. Igy a' tanodában minden szót 
maga idején kimondani, minden intést ugy és akkor kell 
felhasználni, midőn az ifjaknak erkölcsi szüksége meg-
kívánja, 's mikor a'biztos sikernek reménye kecsegtet. 

Preis, schrimmi tanitó, a' tanári lelkismeretes-
ség' mikönnyebb megszerezhetésére a' mindennapi lé-
lekvisgát ajánlja. Visgálnom kell bensőmet , szigorú 
Ítélet alá vennem tetteimet, szavaimat, ha hivatási kö-
römnek minden megkivántató részleteit felfogva, a' 
méltán táplált igényeket kielégíteni akarom; a' részle-
teket annál inkább, minhogy a' részletek' könnyelmű 
elhanyagolása az egész működésnek káros sikertelen-
ségét vonja okvetlen maga után. 

,Felemeltem-e Istenhez szemeimet reggeli imá-
imban, és kértem-e számomra 's tanonczaim' számára 
mennyei kegysegélyt? Tantárgyaimból jól 's pontosan 
elkészülve léptem-e iljaim' körébe ? Figyelmemet ki-
terjesztettem-e minden tanítványomra, vagy csak né-
hányra? Voltam-e kellő tekintettel a' miveltségfoko-
zatra, mellyen iljaiin állanak, melly nélkül a' tanitás 
és tanulás a' danaidák' munkájához hasonlít ? Mit 's 
mennyit tettem tanulóim' erkölcsi képzésére, vagy mit, 
's mennyit tehettem volna ? Külső díszes magaviselet-
re, rend-, csendesség, tisztesség, illedelem-, csin-, pon-
tosságra intettem-e őket eléggé, vagy talán miattam, 
elnézésem miatt az ezekkel ellenkezőkben megerősöd-
tek ? A' figyelmeztetéseket, intéseket, fenyegetéseket, 
vagy épen büntetéseket csillapodott kedélylyel, körül-
tekintő megfontolás után kezeltem 's alkalmaztam-e? 
Mellyek voltak ezeknek indokai; hogyan vehettem 
volna az előfordult törvényszegéseknek elejét; milly 
eszközökkel távoztathatom majdan ezeket? Birom-e 
kellő módját , iijaimban az egymásiránti kölcsönös 
vonzalmat, egyetértést, barátságot, szívességet, az 
egymás közötti nemes versenygést, a 'szó- és tettekbeni 
rendületlen igazságszeretetet, a' fegyelmi önmegtaga-
dást, a' mérsékletet és béketűrést, a' nyert tanitás- 's 
jóbani kitürést és hívséget, a' kötelességek' pontos 
beteljesitésébeni lelkismeretességet, a' szülők, tanitók 
's egyéb elöljárók' irányábani magamegadást és enge-
delmességet, birom-e módját mindenek fölött az i f jú-
ban a' keresztényi önszeretetet, a' józan önismeretet 
fölébreszteni, megszilárditni ? 'S hü voltam-e én a'ne-
velés' elveihez, mellyekhez esküdtem : hü voltam-e 
vallásos meggyőződésemhez, melly a' gondjaim alá bí-
zott ifjúság' világi és szellemi javait 's boldogságot 
teszi főfő kötelességemmé? Mondhatoin-e nyugodt lé-
lekkel : ,Atyám, lásd tetteimet ; lelkismeretesen ve-
tettem el a' vallásosság, a' keresztényi szeretet' mag-
vait!4 Illy többször ismételt önvisga által megerősö-
dik a' tanári lelkismeretesség , 's minél bokrosabb 
gyümölcsöket hoz a' tanitás és nevelés' pályáján; mi 
által a' legkiválóbban elégtétetik az egyháznak, melly 
istenileg kapott jogainál fogva a' tanodákat az emberi 
nemzet' boldogitásának munkás tényezőjeiül tekinti, 's 
tekintenie is kell. S z a b ó k y A d o l f . 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
M i s k o 1 c z , martius' 27. A' lelki megujulás és Is-

tenneli ünnepélyes kiengesztelődés' áldásai után epedő vá-
gyakodásunk végvalahára teljesült ; a' jelenleg olly szük-
ségessé vált , annyiszor megpendített és több helyütt már 
végre is hajtott lelkigyakorlatok egész országunkbani foga-
natosítása által. Alig képzelhetni az örömet, melly keblün-
ket elárasztá, midőn azon ritka, mindenre kiható, apostoli 
buzgalmának lánghevével minden kebelt föllelkesítő férfiú, 
kinek kezeire bizá az isteni gondviselés magyar egyházunk" 
legközelebb annyi vihartól hányatott, a' lassan csendesülő 
hullámok által még most is ringatott hajójának kormányát, 
— Sionnak őrtornyáról pásztori szavát országszerte visz-
hangoztatva, az egyetemes papságot az ünnepélyes lelki-
gyakorlatok' megtartására fölhívta, 's e' fölhívását megyei 
főnökünk, ft. R o s k o v á n y i Ágoston helyettes ur' ajánló 
sorai' kíséretében kezünkhöz vettük. F e r e n c z y Imre cz. 
kanonok és tisztelve szeretett esperes urunk f. hó' 26-kára 
tűzte ki összejövetelünk' napját. A' nagyhét! elfoglaltság, 
némellyekre nézve a' nagyobb távolság és alig meggázol-
ható ut' daczára is a' kerület' valamennyi tagjain kivül, 
megjelent szomszéd megyei Szikszó városnak, ismeretes 
buzgalmu lelkipásztora D a n i e l o v i c s ur is. Esperesünk 
rövid, velős szavakban a' Szentlélek' segélyül hivása után 
összejövetelünk' czélját előadván, S p a k György, hámosi 
pleb., kerületünk' legöregebb tagja, Istenben boldogult 
ritka tapintatu legutolsó é r s ek ün k'nyilatkozata sze-
rint, megyénk' legügyesb katechetáinak egyike, azon vezér 
igék'fonalán : , M i n t a' s z a r v a s ' s tb/ szívből szivbe 
szálló latin beszédet tartott. Erre a' bűnbánati zsolosmák" 
elmondása után, halk mise következett ; melly alatt miután 
kiki elkövetett botlásainak szennyporátől megtisztult, és 
Jézus' szent testét, véghetlen szeretetének e' zálogát ma-
gához vette, a' magasztos ünnepély sz. Ambrus' hálaéne-
kével fejeztetett be. Mindnyájan megkönnyebbülve , meg-
vigasztalódva és megedzve tértünk vissza kis időre el-
hagyott hiveink közé, azon kőszirtté szilárdult meggyő-
ződést hordván magunkkal, hogy mi, kiket az Ur Jézus 
gyertyatartóra helyezett világnak nevez, csak ugy fogjuk 
az ajtatosság, buzgóság, töredelmesség' erényeit mások' 
szivében felvirágoztatni ; csak ugy fogjuk a' hit, remény és 
szeretet' gazdag áldásait másokban is gyümölcsözővé 
tenni, csak ugy fogjuk a' szomorú jelen' dühöngő viharjai 
által feldúlt keresztény életet mindinkább emelni, megerő-
síteni és termékenyiteni : ha a' gondoskodásunkra bizott 
nyájat az Isten sziv- és lélekbeni dicsőítése- és imádására 
serkenteni, ha mimagunk mindebben nemcsak hasonló ün-
nepélyes gyakorlatok, hanem egész életünk által is nekik 
példát adandunk ; a' mire hogy az Isten' éltető, tenyésztő 
malasztját az égből leharmatozza, mindenkor teljes szi-
vünkből könyörgünk. 

K a l o c s a , apri l '3-kán. Mindenkor az volt szilárd 
meggyőződésünk, hogy magunkon Isten után csak önma-
gunk segíthetünk. Krisztus' egyházában kell lenni a' világ' 
végéig annyi ép életerőnek, annyi egészséges életnedvnek, 
hogy az idők' viszontagságaiban rajta ejtett sebeit saját 
isteni szerkezetének természetes működése által behegesz-
sze. De hitünk az is, hogy itt az ,opus operatum'-ra nem 
szabad végkép támaszkodnunk, hanem inkább szent Pál' 

szavát kell követnünk : ,Ut resuscites gratiam, quae est in 
te per impositionem manuum mearum'; és ekkor, de csak 
is ekkor fognak teljesedésbe menni Ezechiel' szavai:,Haec 
dicit Dominus Deus ossibus his : Ecce ego intromittam in 
vos spiritum et vivetis.' (37, 5.) Azért mi, csak hálával 
tartozunk Istenünknek, hogy nm. érsek-főpásztorunk'buz-
galma e' czélból, mielőtt ama' nagyobbszerü, S z a n i s z l ó 
püspök ur által olly szerencsésen tervezett országszertei 
lelki gyakorlatok életbe léphetnének , annyit e' tekintet-
ben megtenni rendelt, mennyit a' körülmények' jelen he-
lyezete megtenni engedett. Ugyanis a'szeretett főpásztor a' 
nagy hét' három első napján maga köré gyüjté a' kebelbeli 
papságot a' káptalannal 's nevendékpapokkal egyetemben 
azon czélból, hogy közös ajtatosság 's elmélkedések által 
lélekben újjászületvén, annál méltóbban ünnepelhessük 
meg a' Húsvétot. A' vezénylettel magát a' kebelbeli pap-
növelde'lelki atyját bizta meg; kinek e' czélra helyesen 
választott elmélkedéspontjai, magokban a' legfenségesb, de 
egyszersmind, ámbár mindenkire, de különösen a' papságra 
legfontosabb igazságokat foglalva, kenetteljesen előadat-
va , mindenkit az óletjavulásra, 's az ebbeni szilárd 's áll-
hatatos megmaradásra serkenthetének. És mi hiszszük is, 
hogy az elhintett mag nem esett terméketlen földbe. Any-
nyival inkább, mivel a' főpásztortól adott jó példa soha, de 
soha sem vesztheti sajátságos vonzó erejét. Örömünkre 
szolgált, hogy lelkigyakorlatainkban két egyetemi, 's egy 
pécsi hittanár urat is tisztelni szerencsések leheténk. De 
még inkább az, hogy bevégezve ajtatosságunkat, ama' nagy 
napon, magát szeretve tisztelt főpásztorunkat, kit huzamo-
san tartó szembajai végett hosszasb ideig fájdalmasan nél-
külöznünk kellett, láttuk ajtatos fohászok közt ünnepélye-
sen bemutatni a' húsvéti s z e n t á l d o z a t o t , ' s ezer meg 
ezer e' napon összeseregeit híveire teljes bucsu' engedése 
mellett adni a' pápai áldást, mellyre Romától különösen 
fölhatalmaztatott. Ez alapos reményt nyújt, hogy nem so-
kára szemei' tökéletes épségét visszanyerve, megyebeli lii-
veit is, mit annyira óhaj t , apostoli látogatásával szeren-
cséltetni foghatja. Adja ezt a' kegyelmes ég, miért mi na-
ponta imádkozni meg nem szünendünk. — Azok' kedvéért, 
kik a' lelkigyakorlatok' behozatalában valami újszerű in-
tézkedést szeretnek látni, helyén lenni véljük ide kiirni egy, 
még boldog emlékezetű K o 1 o n i t s László érsek , 1804-
dik évi april' 20-kán kelt körlevelének egyik ide vonatkozó 
pontját : ,Ponitur', igy szól e' pont, ,inter puncta visitatio-
nis pag. 2. haec etiam quaestio : num piis exercitiis intra 
annum vacet ? Quaestionem hanc plures e nobis in eam 
partem accipiunt, uti a responsis videre est, an meditatio-
nibus sacris, aliisque huiusmodi piis exercitationibus in-
cumbant ? Laudabilia sunt haec omnia, optamusque omni-
no, ut quoad fieri potest, nulla dies absque istis apud ani-
marum Curatores a b e a t . . . . Mens tamen nostra in hac 
quaestione eo reipsa tendit, ut singuli vestrum certos per 
annum octo, vel minimum très dies continuos sibi delige-
rent, quibus animam suam e x e r c i t i i s stricto sensu, seu 
pro sacra ascesi acceptis, pro quorum usu plures de his 
tractantes libelli extant, excolerent. Incredibile dictu est, 
quantum usus horum exercitiorum ad spiritum recolli-
gendum et excitandum ad ea, quae in nobis emendari de-
bent, emendanda, ad currendam novo fervore viam Domini 
conducat ; usum proinde horum s. exercitiorum omnibus 
et singulis e vobis, hue intellectis ipsis etiam capellanis, 
omni qua possumus ratione, iterum iterumque commenda-
mus ; neque putamus ullum esse parochorum dioecesis no-
s t rae , quantumcunque laboriosae parochiae praesit, vel 
capellanum, qui liuic salutari desiderio nostro satisfacere 



non possit, si reipsa et sincere velit. Sed neque cogitare 
possumus futurum esse aliquem, qui de gravi quopiam 
onere sibi per hocce paternum consilium nostrum imposito 
quaeri valeat, quando certum est, f u i s s e t c m p u s , quo 
in hac ipsa dioecesi curatores animarum pro huiusmodi 
exercitiis peragendis Colocam evocari consveverunt.' April' 
2-kán, mint szeretve tisztelt főpásztorunk'névnapján, a' 
papság, több buzgólkodó hivek, 's a' tanuló ifjúság' jelen-
létében m. G i r k György fölszentelt püspök ur fényes 
szertartás mellett mutatta be ugyancsak szeretett főpász-
torunk' boldog és hosszú életéért a' szent mise-áldozatot. 
Az áldozóval a' jelenvoltak' buzgó imái szinte találkozá-
nak. Éltesse is őt az ég számos évekig ! — 

C s a n t a v é r , april' 1. — Vannak az életben pilla-
natok, mellyek a' halandó' kebelét sajátszerüen édes andal-
gásba hozzák, 's a'lelket, mintegy kiemelve porhüvelyéből, 
magasabb, szellemi regiókba ragadják. Vannak perczek, 
mik az olly sok oldalról, és olly sokfélekép ostromolt, aljas 
gyanúsításokkal illetett, sokszor egész a' nevetség' culmi-
natiójáig hágó rágalmazásokkal tetézett kath. vallás által, 
jutalmul, jobban kárpótlásul követőinek, híveinek nyújtat-
nak, 's mellyek' következtében ezek örömmel csókolják meg 
még azon tőrt i s , melly őket megböké. — Illy édes percze-
ket vala szerencséje alólirtnak tapasztalniaHusvét-hétfőén, 
midőn t. i. S z e n t i Erzsébet feketehegyi helvet-vallásu 
nő az ü n n e p é l y e s h i t v a l l á s t , IV. Pius szentséges 
pápa által kiadottat, templomunkban, temérdek népsoka-
ság' jelenlétében, nt. L o o s z Balázs helybeli plébános ur' 
kezeibe Isten' szent oltára előtt letevé. Látni ugyanis azon 
szivből fakadt szent készséget, mellyel tévhitét elhagyá, 's 
azon nagy örömet, melly az emiitett nő' arczvonalain Jézus 
szent igája' v a l ó s á g o s fölvehetésének következtében 
elömlött; hallani azon őszinte kebel szülhette szavakat, 
miket a' hitvallás' letételekor rebegett : valóban olly meny-
nyei élvezet volt egy egyházát szerető kebelnek, minőt 
csak az ég'kedves keze nyújthat a'halandónak. Azon hozzá 
intézett kérdésre : valljon miért hagyja el már több évek 
óta vallott hitét? Egyenesen 's határozottan feleié : hogy 
szándokában volt már rég ezt tennie, de megholt férje, 's 
ennek rokoni vetének gátot akaratja' teljesithetésének ; már 
rég' u. m. teendettem ezt, ha férjem, 's ennek rokoni nin-
csenek; mivel előttem sokkal nagyobb becsben állott a' 
kath. hit, mintsem az, mellyet eddigelé vallani k é n y t e -
l e n i t t e t é m . 'S midőn tovább kérdeztetnék : Valljon 
nincs-e valamelly más, őt e' lépésre inditó m e l l é k e s 
oka ? mondá : ,Okom csak azon egy, hogy kath. hitben 
akarok meghalni.' — Illy 's hasonszerü őszinte feleletein 
örvendett mindenki ; örültem is, főleg miután tanulásvá-
gyátj 's a' hallottakrai, mondhatom rendkívüli figyelmét, 's 
a' tanok' könnyű, rögtöni fölfogását észreveçém. De örven-
dett velem mindenki, ki csak e' nőt látá , 's szavait hallá! 
Örvendett, ugy hiszem, maga a' pásztorok' pásztora, Jézus 
is, ki illy öuvétke nélkül tévelygett juhot látott aklába 
bevezettetni, azon akolba, melly egyedül bátorságos a' 
szellemvilág' terén, 's mellynek korlátai közt egyedül biz-
tosíttatik a' lélek minden zaklató, 's közönségesen elmerü-
lést okozó szélvészek ellen ; azon akolba, mellyben a' leg-
dúsabb lelki táp' mezeje terül el, 's az igazságot szomjazó 
vándor életlehelő forrásokra akad ; azon akolba, mellyről 
helyesen jegyzé meg egyvalaki, hogy, midőn mindenmáshol 
botorkál a' nyáj, gödörből verembe ugrik, vezéreivel együtt 
utat veszt, árnyhoz és habokhoz kapkod, majd a' jobb, 
majd a' bal kerékvágásba hág , és mint a' szökőcsillagok 
most ide most amoda czél nélkül bolyong : akkor ő csalha-
tatlan vezére — anyaszentegyháza — biztos szárnyai alatt 

félelem nélkül él, czédruskint áll, habozás nélkül hisz, J é -
zustól aláirt örömeket élvez, ború nélküli derűt bir, dől-
hetlen oszlopra támaszkodik, hitének sem ujitását, sem 
fogytát, sem csorbáját nem látja, mivel Jézustól idáig, in-
nen Jézusig ugyanaz marad, — tehát minden kétkedés, 
minden félelem, minden gyanú, minden habozás nélkül néz 
a'sir felé, és utazik az örökkévalóság' határára, bizton éne-
kelvén Daviddal : ,A' ki a' felséges segítségében lakik, a' 
menny' Istenének oltalmában marad.' (90. zsolt. 1. v.) — 
Örvendj azért te is kath. olvasóm ; mert ez, 's ehhez ha-
sonló tettek csak arról tesznek bizonyságot, hogy hited 
szent, mint az igazság, 's igaz, mint a' szentség! Örvendj, 
's imádkozzál az Urnák : hogy minélelőbb menjen teljesü-
lésbe azon Ígérete, miszerint, ,egy akol leszen, 's egy pász-
tor' : —• mivel igy vége leend azon vallási súrlódásoknak, 
mik 3 század óta olly kedvezőtlen, sőt sokszor keserű dol-
goknak nyujtának tápanyagot, 's mellyek miatt egykoron 
sok ártatlanul kiontott vér párolgott föl hazánk' földéről 
oda, a' hol Istent hiszszük országolni . . . . Igenis, imád-
kozzál velem együtt hath. olvasóm : hogy legyen egy akol 
és egy pásztor e' földön ugy, mint mennyekben ! 

L a k a t o s P á l . 
(A' jó 's olcsó könyvkiadó társulat april' 4-diki vá-

lasztmányi gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata.) A' társu-
lat' igazgatója, arról értesité a' választmányi tagokat, hogy 
a'jövő évre szánt naptár'magyar szövege már beküldetett ; 
miért is a' naptárok' hány példánybani nyomatása végett 
határozatra hivá föl a' választmányt. Ez fontolóra vévén, 
miszerint a' jelen évre nyomatott naptár' 10,000 példányai 
elégségesek nem voltak a' fölmerült szükség' kielégítésére, 
bizván továbbá a' t. közönség' hasonló pártolásában, a' 
jövő évre elhatározta a' magyar naptárt 20,000 példány-
ban , a' németet 10,000-ben, a' tótot szinte annyiban nyo-
matni, a' nyomatást pedig azonnal eszközölni. — Továbbá 
a' mélt. elnök által következő újonnan beküldött kész mun-
kák mutattattak be : ,A' jó falusi lelkész, vagy megezá-
folása azon ellenvetéseknek, mellyeket a' vallás ellen a' 
köznép is tenni szokott,' H ü m p f n e r Andrástól; ,Az Ur' 
imádsága' Bosuet után egy névtelentől; ,Német ABC 's 
olvasókönyv' S z a b ó k y Adolftól ; ,Egyszerűen oktató 
könyvecske a' keresztény családok' számára' V e z e r 1 e 
Gáspártól; ,Fogalmazástan' Z i m m e r m a n n Jakabtól; 
,Katekismus' B e k c Kristóftól, ez utóbbi munka, mint a' 
püspöki joghatósághoz tartozó, kegyes birálat végett pri-
más ő herczegségének küldetett föl; a' többi pedig az alap-
szabályok szerint társulati tagoknak adatott ki bírálatul. 
— A' társulati alapszabályok' 5-dik §-ának 14-dik pont-
jában elhatároztatván, hogy a' társulat pénztárának, mi-
ként és milly aránybani fölhasználásáról 's ügyvitelének 
kezelése' módjáról külön gazdálkodási szabályokat fog al-
kotni, mellyek' megtartására az igazgató, a' választmány és 
pénztárnok kötelesek lesznek', ezen szabályok' alkotására 
egy bizottmány küldetett ki azon utasítással, hogy mun-
kálatukat 15 nap alatt bevégezni, 's a' legközelebbi vá-
lasztmányi gyűlésben bemutatni szíveskedjenek. Minek 
elhatározása után a' gyűlés szétoszlott. B l ü m e l h u b e r 
Ferencz, titoknok. 

Spanyolország. 
A' jelen spanyol állapotokról következő érdekes tu-

dósítást olvasunk egy odavaló levelezőtől : A' különféle 
pártok, mellyek jelenleg Spanyolországot részekre szaggat-
ják, négy osztályba sorozhatók. Vannak 1) tiszta royalis-
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ták vagyis legitimisták ; — 2) progressisták ; — 3) ministe-
rialisok vagyis conservativek, máskép mérsékeltek , keve-
seket kivéve ; — és 4) demokraták. Az első osztálybeliek 
elveik' változhatlansága- és magasztosságánál fogva eléggé 
ismeretesek, ugy szinte azon szerencsétlen hősiesség vé-
gett, mellyel elveiket védelmezték. A' helyett, hogy csüg-
gedteknek mutatkoznának, napról-napra uj erőre kapnak. 
Jelenleg bevallott közlönyük egyedül az országnak két 
vallásos lapja : ,A' remény', és ,A' katholikus.' Mindazáltal 
egy uj lap, mellynek legközelebbi megjelenése és terjedése 
a' déli tartományokra nézve időszakot csinál, hatodik Ká-
roly királynak jogait erélyesen és bátran védelmezi. E' lap 
,Béke' czimet vett fel. A' progressista párt, ha számra néz-
ve nem legerősebb is, legalább a' lgnagyobb tevékenységet 
fejti ki, 's a' régi franczia dynasticus baloldalnak felel meg. 
Ez a' korona' fentartását óhajtja (legalább azt mondja), 
nagyobb szabadságok 's az 1812-ki alkotmány mellett. 
Ezen ellenzék, melly néha méltóságos állásba teszi magát, 
's időről időre magasztos érzelmek által vezéreltetik, nem 
egészen ment az istentelenségnek némi árnyékától, legalább 
vallása hamis, melly a' valódi keresztényt elborzasztja. E' 
pártra nézve a' papi javak' elkobzása jogtény, melly VIII. 
Kelemen pápa 1529- ; III. Pál 1530- és XIII. Ger-
gely 1574-dik évi engedményein alapul ; e' tény annyival 
inkább jogszerű előtte, minthogy ,az egész világ' tudomá-
sára III. Károly a' jezuiták' javait a' status' czéljaira for-
ditotta.' Valóban különös igazság, melly gyűlöletes igazta-
lanságból származik, hogy még gyülöletesbnek mentségére 
legyen. E' pártra nézve a' szerzetek' eltörlése kötelesség és 
politikai szükség volt; reá nézve Garibaldi Olaszország" 
hőse, IX. Pius a' szabadság' ellensége, Victor Hugo a' 
franczia parlament' nagy embere. A' regényköltő' utolsó 
beszéde , melly annyi becsületes lelket megszomorított, a' 
spanyol progressisták által, az ő vallási programmjoknak leg-
dicsőbb,'s leghatározottabb kifejezése gyanánt fogadtatott. 
,E' beszéd az ihletettség' szelleme, melly magasztos fogan-
tatásában az istenség' fényét tükrözi vissza.' A' közvéle-
ményt vezető lapok közül tiz szünetlen,'s meg kell vallani, 
ügyesen terjeszti e' vészes tanokat. Ezek mellett Madrid, 
Sevilla, Valencia, Cadiz és Barcelona városokban tizenegy 
lap jelenik meg, mint a' mérsékelt párt' közlönyei. Ezek a' 
conservativek, kik leikök' mélyéből a' forradalomhoz ra-
gaszkodnak, 's képeseknek hiszik magokat annak tulcsa-
pongását megakadályozni, azt azon téren, mellyet számára 
kijelöltek, visszatartani, hogy az alkotmányos kormányzás-
nak olly csudálatosan szép gyümölcseit örökké meghoz-
hassa. Az átalános fáradozás, hosszú háborgások' eredmé-
nye, jelenleg minden erejét megfeszíti; de a' kedélyek' 
állapotja nem engedi, hogy az ő álmok, melly egyebütt 
mindenhol lehetetlen, csupán Spanyolországban megvaló-
suljon. Végre a' demagogok is felemelik szavokat ; három 
közlönyük van, mellyek még nevöket is francziaország! 
testvéreiktől, a' socialista lapoktól kölcsönözték. Az ő 
törekvésök keveset eredményez olly tartományban, hol a' 
nagy többség belátja, miszerint annál nagyobb a' rend a' 
társaságban, minél kevesebb a' parancsoló, 's minél több az 
engedelmes polgár. A' spanyolok keveset gondolnak a' po-
litikai jogokkal, mellyeket reájok akarnak kényszeríteni ; 
ők Istent akarnak és békét, 's igazuk van. íme ez az álla-
potja a' journalistikának és véleménykülönbségnek a' fél-
szigeten. Könnyen azt gondolják, mivel óhajtják, hogy már 
mindennek vége Spanyolhonban. Ez csalódás. Alkalmasint 
nem messze az idő, mikor ismét minden fel fog elevenit-
tetni. 

Egyik ok, melly a' bizalmat leginkább megrontja, 

azon nyomor, melly a' papságot jelenleg nyomja. Említve 
volt már e' kiáltó igaztalanság, 's erre szükség visszajönni, 
mert megérdemli a' keresztény világ' figyelmét. A' szegény 
papok valósággal éhen halnak, 's a' napi kenyeret sem 
kapják be mindig alamizsnaképen. Némellyek, főkép a' 
falukon, kénytelenittctnek az egyházakat bezárni, ,'s annak 
kulcsait a' püspökhöz vinni. Harmadfél éve már , hogy a' 
kárpótlás megígértetett, de nem teljesíttetett. A' kárpót-
lást most is ígérik a' jövőre; a' kormány kijelenté, hogy se 
nem birja, se nem akarja kifizetni a' hátralévő két évet, 's 
még azon sem igyekezik, hogy ez évre fizessen, mellynek 
egy negyede már elmulik. A' szerzetesek' zárdái már azon 
gondolatra jöttek, hogy kapujokra irást függesztettek ala-
mizsna végett. A ' t e m é r d e k e g y h á z i j a v a k , m e l y -
l y e k n e k a z á l l a d a l m a t g a z d a g i t n i k e l l e t t 
v o l n a , a z t i n k á b b e l s z e g é n y i t i k ; a z I s t e n ' 
á t k a , u g y l á t s z i k , a' f o s z t o g a t ó k ' k e z e i r e 
r a g a d t . 

Megtörött szívvel, vagyis inkább szent borzadással 
irjuk a' dolgokat. Atyáink és testvéreink szenvedik ekké-
pen e' nyomor és éhség' kegyetlenségeit. Legalább enyhít-
sük fájdalmaikat, ha nem vigasztalhatjuk őket, 's a' kö-
nyörület és bátorítás' szavát hangoztassuk ezen elszánt 
áldozatok' füleibe. — Kevés napok előtt a' ,Patrie' czimü 
lapban olvasám a' jótéteményt, melly Francziaország' sze-
gény néposztályaira a' plebániabeli keresztény tanítás által 
háramlik. Örömmel tudatom, hogy a' paulai szent Vincze 
gyülekezetek Madridban is alapittatnak Feburier ur, ifjú 
franczia 's a' párisi Saint-Germain-de-Prés gyülekezet' 
elnöke által. E' buzgó katholikus szintezen módon műkö-
dik jelenleg Sevillában ; a' régi jezuita atyák, a' franczia 
és romai consulok, kiknek buzgósága emelé fel isinét e' 
várost, hathatós közrenmnkálást Ígértek neki. Semmi nem 
képes leirni a' szegény elhagyottaknak bámulását, kiket a' 
keresztényi szeretet nyomorult lakhelyeikben felkeres ; ed-
dig elhagyatva, áldják a' gondviselést, melly inségök' eny-
hítésére nemes lelkű c a v a l i e r o-kat küld ; ők nem hitték, 
hogy e' földön angyalok is vannak ; ők megcsókolják ezek-
nek kezeit, sirnak, térdre borulnak az ég' küldöttei előtt; 
hálájuk határt nem ismer. Spanyolországban voltak már 
,szeretet' leányai', de a' tartomány' szokásai nem engedik 
meg nekik a' magány házakba menetelt, hol jótéteményök-
re legtöbb szükség volna ; ők csak a' jótékonyság' köz in-
tézeteit látogatják. Reméljük, hogy ezen intézetek a' 
mint Isten' dicsőségére szolgálnak, szintúgy elenyésztetik 
lassankint a' gyűlöletet, mellyel a' francziák iránt azon 
osztály viseltetik, melly keresztényi feláldozásának legtöbb 
hasznát veendi. 

A' hír , melly a' baleári szigetek' egyikének az uj 
maltai rend' székhelyéül leendő átengedését tárgyazta, nem 
látszik valósulni. Talán e' tervet meghiusítja a' romai 
spanyol légiónak terve ; egyik a' másikat kizárja. IIa sze-
rét tehetem, e' tárgyról időnkint tudósítást adandók. 

A' nagyhéti szertartások Romában az egész világ 
előtt ismeretesek. De sz. Péter temploma után a' sevillai 
székesegyház bizonyosan első helyen áll a' pompás szer-
tartások és nagyszerű körmenetek' dolgában. Számtalan 
idegen gyűl össze e' végett minden évben; a'fogadók telve 
vannak, 's a' gőzhajók utasokkal tömvék. 

A' toledoi és sevillai egyházok közti elsőségi kérdés, 
még nincs határozottan eldöntve. Ha Andalusia' fővárosá-
nak egyházi tekintélyei hitelt érdemlenek, ugy Sevillában 
alapíttatott az első primátus ; későbben a' 8-dik, 9-dik és 
13-dik századbeli arab beütés által a' spanyol udvar saját 
ösztönéből adott a' toledoi érseknek czimet és rangot, 



mellyet szent Ferdinand' győzelmei után nem tartha-
tott meg. A' vitának végképi eldöntése a' szent-székre 
bízatott. 

Vegyesek. 
Nagyváradról tudósítanak : Bécsben székelő pápai 

nuncius ő főméltósága által a' helybeli főtisztelendő 1. sz. 
káptalan értesíttetett az iránt, hogy ő szentsége báró Bé-
mer László püspököt ezen egyházi megye' kormányától, 
saját lemondása' következtében, fölmentette. Minélfogva a' 
jogszerüleg is ürességbe jött püspöki székhez kötött jog-
hatóság a' káptalanra kánonszerüleg átszállván, a' ft. káp-
talan oda utasíttatott : miként a' törvények' értelmében 
káptalani helynököt válaszszon. E' rendelet' folytán a' ft. 
káptalan f. hó' (3-án a' Szentlélek' segítségül hívásának a' 
székes-egyházban történt megtartása után káptalani ülést 
tartott, mellyben egyhangúlag 's közakarattal főtisztelendő 
Győrft'y László budai prépost, széke3-egyházi fő-esperes 's 
kanonok ur választatott káptalani helynöknek; ki különben 
is a' volt megyés püspök urnák innen történt elhurczolta-
tása után primás ő herczegsége' közbejöttével püspöki he-
lyettesnek neveztetvén ki, c' minőségben mindekkoráig az 
egyház' érdekében kifejtett dicséretes buzgósággal műkö-
dött. Azon mély fájdalom- 's leveretettséget, mellyek a' 
volt megyés püspök urat 's általa az egyházat mélyen 
sújtó és sebző események miatt, minden katholikus 's érez-
ni tudó kebleket szivszaggatólag megrezgettek, enyhiti né-
müleg az, hogy ezen egyház-megye' kormányának élére az 
egyházi 's tudományos pályán kitűnő érdemeket szerzett 
olly férfiú választatott, ki nem csak az összes egyházi me-
gye' méltán kiérdemlett bizodalmát, hanem az egész kö-
zönségnek is , mellynek erkölcsi 's anyagi jóvoltát kitűnő 
állásánál fogva mindenkor elősegittette, teljes tiszteletét 's 
közszeretetét bírja. 

Az ágostai köz. újságnak bécsi levelezője irja, misze-
rint ő cs. kir. fölsége az elitélt nagyváradi 1. sz. püspököt 
b. Bémert a' 20 évi fogsági büntetés alól tökéletesen fel-
mentette, megengedvén, hogy ő is, miként a' más kettő, va-
lamelly kolostorban magát megvonhassa. — Mi magán 
levelek után arról értesültünk, miszerint a' megkegyelme-
zett e' czélból Maria-Enzensdorfot választotta volna. 

A',bécsi újság' esti lapjában a' belügy minister'a'linzi 
kerület' elöljáróságához intézett két rendbeli irata közölte-
tik ; mellynek elseje kijelenti, hogy a' linzi kath. egylet, 
alapszabályain tett módosítások' következtében, a' politikai 
társulatok' sorából kiveendönek Ítéltetett ; a' másikban pe-
dig ennek folytán megengedtetik, hogy a' n é m e t h o n i 
k a t h . e g y l e t e k ' 4 - d i k n a g y g y ű l é s e 1 8 5 0 -
b e n L i n z b e n m e g t a r t a t h a s s é k . 

A' forradalmi időkben száműzött turini érseknek, 
Fransoni urnák, a' székvárosbai visszatérés megengedtet-
vén, midőn ez Nagy-csütörtökön szokás szerint palotájából 
a' székegyházba menne, néhány elvetemedettek füttyekkel 
fogadák a' tiszteletreméltó egyházfejedelmet, őt meggya-
lázandók. Azonban a' nép, az igazi nép, kettőztetett tisz-
telete és ennek bebizonyitásábani buzgósága, mint az a' 
,L'Ami' turini levezője irja, eléggé kitüntette, hogy milly 
idegen ő az illyetén gyalázatos demonstratioktól. A' fütyö-
lök számra csak 4-en befogattak ; három közülök idegen, a' 
4-dik ismeretes zsebelő . . . íme az érsek' ellenségei, kik-
nek a' ,Hölgyfutár' annyi jelentőséget tulajdonit, misze-
rint egész át alános s ágban hirdetné olvasóinak, hogy a' tu-
rini érsek templombamenetkor kifütyöltetett ! 
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A' franczia törvényhozó gyűlés' april' 1-én tartott 
ülésében a' kiadási budget' tárgyalásakor azon czikk, melly 
a' cultusadóra vonatkozik, Favre Gyula urnák alkalmat 
szolgáltatott, a' káplánok és vicariusok (plebános-helyet-
tesek) számára azon jogokat, tehát az e l m o z d í t h a t -
1 a n s á g o t is, követelni, mellyekkel az investiált plébá-
nosok birnak. P a r i e u minister és B e r r y e r képviselő 
ezen indítványnak ellene szegültek, 's igy az 434 szóval 
142-nek ellenében elvettetett. — Miután pedig illyesminek 
követelése a' pesti pontokban nálunk is szőnyegre került : 
B e r r y e r' a' lapok által nagyszerűnek elismert e' tárgybani 
beszédét, mint ránk nézve is tanulságosat, egész terjedel-
mében adni fogjuk. 

Martius' 8 -a volt 1550-ben, midőn istenes János, az 
irgalmas testvérek' szerzetének ezen, az isteni szeretettől 
lángoló alapitója, lelkét Megváltójának, kinek szenvedő 
testvéreiben egész életén keresztül a' legnagyobb önát-
adással és föláldozással szolgált, tisztán és szennyetlenül 
visszaadá, 's érdemesittetett arra, hogy a' mennyei hajlé-
kokba emelkedjék (meruit beatas scandere sedes). Három 
százada mult, mióta testi maradványai a' föld' kebelének 
átadattak, hol nyugodva várják a' föltámadás' keltő szóza-
tát ; de szelleme folyvást él , miként Istennél, ugy, mint 
tisztán lobogó, önmaga által meggyújtott szerctetláng él az 
fiaiban, az irgalmas szerzet' tagjaiban is. Es valamint az 
anya jól nevelt fiának születése' napján örvend a' szeren-
cseért, hogy jó magzatnak anyja : ugy vigadoz és örvend 
a'szentséges anya, az egyház is fiának, istenes János-
nak mennyei születése' napján azon szerencseért, hogy őt 
tiszta méhéből szülheté. Ezen háromszázados jubilaeum-
ünnep, melly a' b o r o s z l ó i irgalmasok' templomában 
tartatott, lelki cnyhülctül szolgált az ottani katholikusok-
nak. Mert igen sokan valának, kik siettek magokat, az egy-
háztól nyújtott teljes bucsu' kegyelem-kincseivel fölgaz-
dagitani ; sokan az ünnepi szónok' szép szavai által föl-
buzdittatva szilárdan eltökélék, éltöket sz. János' szelle-
mében, általa megerősülve folytatni ; és a' nagy-mise alatt, 
mellyet a' köztiszteletü herczeg-püspök tartott, imádták 
Istent az ő szolgájában Jánosban, 's ég' áldásait könyö-
rögték le a' szent' hü tanítványaira. Az ajtatosságnak, 
melly reggeli (i órától 12-ig tartott, befejezése u tán , asz-
talhoz ültenek, hol több ünnepélyes üdvköszöntések hang-
zottak. Ezek között méltósága és tartalomgazdagsága által 
leginkább kitűnt az, mellyet a' kolostor' gondnoka, Neu-
kirck kanonok ur mondott. 8 erényt emelt ő ki, mellyek 
Jánost és fiait ékesítik, mellyeknek első betűik Melchior 
herczcg-püspök ur' nevét fejezik ki , kiben mindezen eré-
nyek a' legkitűnőbb módon, 's mintegy testté vállva meg-
vannak ; kinek is egyúttal, mert szinte jelen volt, az ünne-
pély' emeléseért, 's püspöki áldásának kiosztásaért benső 
köszönet szavaztatott. Az érintett erények német nyelven 
ezek : M i l d e (szelídség), E r b a r m e n (könyörületesség), 
L i e b e (szeretet) , C o n s e q u e n z (következetesség), 
H u m a n i t ä t (emberség) , I n t e g r i t ä t (feddhetlenség), 
O p f e r w i l l i g k e i t (áldozatkészség), R e l i g i o s i t ä t 
(vallásosság). Bár istenes János' szelleme áthatna minden 
keresztényt, bár felebarátjára nézve mindenik istenes János 
lenne, bár kész lenne mindenki szegény és szenvedő test-
vérjének nem csak ideigvaló adományokat nyújtani, hanem 
önnön szeretettől égő szivét is átadni ; akkor bizonnyára 
jobbra változnának a' gonosz idők : akkor a' communismust 
a' legszentebb értelemben behoznók, 's olly kelléket sze-
reznénk magunknak, mellynél fogva méltók lennénk arra, 
hogy egykor a' mennyei kamara' tagjaivá választassunk. 

Angolország'álladalmilag uralkodó egyházának taná-
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rai között nagy vita támadt, melly végképi eldöntés végett 
a' legfelsőbb törvényszékhez felebbeztetett. Pénteken, mart. 
8-kán, kiadta Ítéletét a' törvényszék ; 's igy e' nagy vita 
mindenkorra elnémuland. A' kérdés ez volt : törvényszerű-e 
a ' megállapított vallás'papjára nézve azt tanítani, hogy a' 
keresztségben nincs helye az újjászületésnek ? Dr. Philpotts 
tagadta, Gorham ur pedig vitatta. Az illető püspök Phil-
potts mellett nyilatkozott, de Gorham meg nem elégedvén 
e' nyilatkozattal, a' királynéhoz vitte felebb az ügyet, ki 
titkos tanácsának törvénykezési választmányában e' vádat 
elméletileg mcgvisgáltatván, azzal vigasztalta Gorham urat, 
hogy neki a' püspök ellenében igaza van. Az itélő választ-
mányban két érsek is szavazott Gorham mellett ; ellene pe-
dig az alkancellár Bruce és Dr. Blomfield. Itt tehát a' ki-
nyilatkoztatott vallás' egyik alaptana forgott kérdésben, 
és a' legfelsőbb törvényszéknek a' birodalom' minden ré-
szeibe elterjedő Ítélete az, hogy két személy egyenesen el-
lenmondó nézeteket pártol ugyan , de hogy mégis mind-
kettőnek igaza van. Az angol prot. vallás szerint helyesen 
ehet állítani, hogy a' csecsemők a' keresztségben vissza-

születnek ; de ugyanezen tekintély szerint azt is lehet he-
lyesen állítani, hogy ujjá nem születnek. Ez most ama' 
megállapított és bevégzett tan , mellyet Angolország' álla-
dalmi egyháza tanit. Eddig eretnekségnek tartatott a' ke-
resztség' szentségét tagadni, és számos kitűnő férfiak mond-
ták, hogy inkább elhagyják az angol hitet, lia a' kereszt-
ségrőli kath. tan elmellőztetik. A' ,Tablet' figyelmezteti 
ezeket, hogy most itt az ideje, miszerint emlékezzenek meg 
szavaikról. ,Mi már most' kérdi ugyanazon lap, ,Angolor-
szágnak uralkodó egyháza?' Ezen kérdést eldöntötte a' 
legfelsőbb törvényszék , midőn ünnepélyesen felhivatva, 
kellő tanácskozás után , de a' Szentlélek' segitséghivása 
nélkül, implicite azt jelentette ki, hogy bebizonyítható ki-
nyilatkoztatott vallás nem létezik. Ez a' tanácskamra által 
1850-dik évi martius" 8-án kimondott amaz Ítéletnek a' 
keresztségről valódi értelme. Különös törekvése az a' hitbeli 
tévtannak, hogy végmunkájának befejezésére siet. Egy 
egyházi törvényszék kimondja, hogy az emberek bízvást 
lehetnek pogányok vagy keresztények, a' nélkül, hogy ez-
ért Angolország' álladalmi egyházának tanát megtagadnák. 
Ha egyiránt igaz, hogy a' keresztség által újjászületünk 's 
nem is, akkor bizvást felmenthetjük az embereket e' szer-
tartástól ; mert ha az nem helyezi az embert malasztállapot-
ba , világos , hogy a' természet' állapotában hagyja őt ; ha 
pedig ez igaz — a'mint az angol egyház' tana szerint igaz 
is — akkor nem létezik keresztény vallás, 's következőleg 
kinyilatkoztatott vallás sem. Három század' lefolyta után 
tanultuk megismerni az ,áldott reformatio' értelmének gya-
korlati eredményét. A' reformatio megtámadta a' katholi-
cismust, 's ennek következménye az, hogy egyedül a' ka-
tholicismus igaz. Nem létezik elvont kereszténység, nem 
létezik abstract kinyilatkoztatott vallás. Az igazság, 
mellyet Isten kinyilatkoztatott átalában és egyszerűen a' 
pápaság. Itt végződik a' nagy vita, mellyel az ember' esze 
három századig foglalkozott. A' keresztség, vagy újjászü-
letés vagy nem. Közép nem létezik. Azon állítás, hogy a' 
keresztség által malasztállapotába helyeztetünk, vagy igaz 
vagy hamis. Az angol egyház azt mondja, hogy igaz is, 
hamis is; ellenmondások tehát igazak; azért mi azt mond-
juk, hogy hamisak is. Itt van egy egyház, inelly azt vitat-
ja, hogy igazságot tanit, a' nélkül hogy tudná, valljon ér-
demes-e megkeresztelkedni vagy nem. Szerencsétlen egy 
dolog ez az egyház, 's minélelőbb törültetik el a' földszí-
néről, annál jobb lesz ama' szegény lelkekre nézve , mely-

lycket a' tévely' hálójában fogva tart. Dr. Philpotts és 
Gorham ur sokaknak olly szolgálatot tettek , hogy ezek 
bátran szembeszállandanak e' tényekkel. íme itt van az 
illetőséggel bíró legfelsőbb törvényszék' ítélete, mellynek 
gyakorlati értelme ez : a' törvény által megállapított an-
golországi egyház' tana szerint teljes lehetlen, hogy akár 
mennyország akár pokol létezzék. Ez nagy leczke az egész 
világra nézve. Az angol katholikusok nem akarták régen-
ten, hogy ügyeikbe a' pápa avatkozzék. Ők nem fizették 
szívesen Péter garasát, 's vonakodtak házassági ügyeiket 
a' szent-szék' határozatának alávetni ; ők elváltak tőle , 's 
független kath. egyházat alapítottak. Gardiner és Bonner 
szokás szerint miséztek, 's az ajtatos hivek hallgatták e' 
misét, gondolván, hogy Anglia nagy ország, mellyet a' 
mindenható I s t e n nem szándokolc Roma' püspökének 
alávetni. Igy VIII. H e n r i k e t , örököseit és utódait, 
legyenek azok férfiak vagy nők, választották pápájoknak, 
bevallandók mindazt, mit ezen uj tekintély tanitand. 'S 
ennek az lett a' vége, hogy a' nagy, büszke, megvető angol 
azt tartja isteni igazságnak, mit Langdale, Brougham és 
Campbell lordok neki hinni engednek. Valóban csudálatos 
látvány, ha féltuczat laikus ember parlamenti felhatalma-
zásnál fogva azt határozza meg, mi igaz vagy hamis vala-
melly szentségre nézve, 's hogy a' mi szentségnek tartatott, 
nem is szentség. Itt bizonyára nagy intelem fekszik az 
egész világ' katholikusaira nézve. Az egyháznak vagy 
legfelsőbbnek, vagy az állam' eszközének kell lennie. Az 
angolok jobbnak találták azt az államnak alárendelni, 's 
ezáltal eretnekséget állapítottak meg, melly most athei3-
must kezd tanítani. (Tablet.) 

Az ,Ost-deut3che Post' több más bécsi lapokkal a' 
placetum' eltörlése ellen nyilatkozott. Ez alkalmat ád az 
,Oest. Correspondent' egyik dolgozótársának a'/felszóla-
lásra, mellyben azon elvet: a' kath. clerust a' kath. religio' 
képviselőjéül el nem ismerni, hanem azt emettől akadéko-
san elválasztani, voltairianus taktikának bélyegezve , fi-
gyelmeztet az író, miszerint sem Angliában sem Holland-
ban nem léteznek az egyház' irányában praevent iv rend-
szabályok, és azért mégsem keletkeznek villongások ; el-
lenben ott, a' hol az egyház nem szabad, pártütéseket lát-
hatni, mint egykor Irlandban, forradalmak támadnak, mint 
Belgiumban 1830-ban, controversiák keletkeznek, mellyek 
a' statust alapjaiban renditik meg, mint Poroszországban 
a' kölni kérdésben, 's végre polgári háborúk, min Schweiz-
ban, 'stb. 

Azon telegraphi sürgönyből, melly szerint a' pápa' 
fogadására tett ünnepélyes készületek megszüntetvék , né-
mellyek azt következtették, hogy a' pápa' visszatérése fő-
városába ismét elhalasztatott. Mi hajlandóbbak vagyunk 
hinni, miszerint ő szentsége, ezen előkészületek' megszün-
tetését maga rendelte el, részint költségkímélésből, részint 
mivel az evvivák'értékét már saját tapasztalásából tanulta 
ismerni. 

( K ö n y v h i r d e t é s . ) Megjelent : ,Magyar nyelvtan 
kisebb tanulók'használatára.' Irta Z i m m e r m a n n Jakab ; 
kiadja a' jó 's olcsó könyvkiadó társulat, melly ezen könyv-
vel kívánta az iskolai kézikönyvek' tervbe vett kiadását 
megkezdeni. Jelen könyv azon munkák közé tartozik, 
mellyekben a' t. cz. társulati tagok tiszteletképen nem ré-
szesittetnek. Ara a' kis 8-ad rétben megjelent 's 72 lapot 
számláló könyvnek : kötetlen 8 k r . , kötve 10 kr. p. p. 
Kapható a' társulat' titoknokánál 's a'szerzőnél. B l ü m el -
li u b e r Ferencz, titoknok. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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S e m i n a r i u m o k . 

(Vége.) 

A' növendék mint pap környezete' Savává vá-
landik ; h ivatása: annak izt adni. E ' hivatása annyival 
jelentékenyebb, mennyivel elkorcsultabbak a' kor 'szo-
kásai, mennyivel ferdébbek annak társalgási igényei, 
mennyivel szentebb kötelessége, azt magán körökben 

. is az erkölcsi sülyedésböl a' keresztény jámborság ' 
körébe sére lem's elidegenítés nélkül visszavezetni. A ' 
pap mint illyen vissza nem húzhat ja magát a 'világtól, 
mellyben él ; 's leginkább nem a' magokat koruk' h i -
tetlen szellemében mivelteknek nevező köröktől, mely-
lyek' tagjai miveltségök' kellékének tar t ják , a' templo-
mok átalában, de leginkább egyházi beszédek ' lá togatá-
sát pórias tény gyanánt kerülni, 's ekkép szellemi pan-
gásban élnek. Ezen eltévedt juhokat fölkeresni, 's meg-
rögzött mételyüket finom, ügyes tapintattal gyógyítani, a' 
lelkésznek orvosi kötelessége ; mit hogy ezen legkénye-
sebb körülmények közt sikeresen mivelhessen, szilárd 
jellemmel, tág emberismeret tel , 's lehető legfinomabb 
ízléssel kell birnia. Azonban nehogy ebbeli óhaj tá-
sunkkal az intézeti nevelés' köréhez v i ssza té rve , an-
nak tehetségén tul látszassunk valamit követelni akar -
n i , megval l juk , hogy nem követelünk tőle valamint 
sok egyébben, ugy e' tárgyban sem kész gyakorlati 
társalgókat, legkevesbbé a' világ' ízlése szerint fino-
mított egyéneket ; sőt e' kelléket kerülhetlen rossz 
gyanánt tekint jük, mellybe a' növendéket csak addig, 
's nem tovább óhaj t juk beava tn i , mig elég ügyesnek 
hiszszük lelkét az álcsillámu miveltség' fölfogására, 's 
akkénti v isszator lására , hogy modorából se nevetség, 
se gyűlölet ne háromoljék valamint önmagára , ugy 
állapotára sem. E s ez nehéz á l l ás , inellyről már sz. 
Gergely mondá : ,Nagy érdem a' gonoszok közt dicsé-
retesen társalogni. ' (Mor. 1.) A' durva romlottság 
ugyanis nem olly veszélyes , mert őszintébb , mint a' 
finom, melly á lnok , 's elrejtett. Hasztalan ! a' vi lá-

I. Félév. 

gosság' fiainak nemzedéke, a' korszellem itt erösebb 
ná lunkná l , 's nem vétkezünk , ha Istenért hódolunk 
neki lelkünk' üdvének áldozatba hozása nélkül. A ' mit 
tehát jövő éltünk' érdekében e' részben növeldénk a d -
hat , azt el ne mulaszsza , tegye az anthropologiát 's 
aestheticát a' növendéknek szabad óráiban kedves fog-
lalkozási tárgyává , 's tegyen elébe egy-egy H u g o 
Victorinust 's G e r g e l y t : hogy ,ha később K n i g g e 
vagy K o s e n g a r t e ju tna kezébe , magát irányozni, 
's azoknak használható részét, vallás-erkölcsi mintába 
öltve, ebbeli leendő szükségeire a lka lmazni , 's magát 
már a' növelde' csendes árnyokában előkészíteni tudja 
azon társalgási miveltségre, melly hivatását szinte sok 
oldalról igénybe veendi. Nem tudja ugyanis a' növen-
dék, sorsa hová vezérlendi őt, 's ha esetileg nagyobb 
városokban nyer lelkészi a lka lmazás t , 's könnyűség-
gel nem bir az osztályok' miveltségi hangjának elta-
lálásában, gyakran föl fog akadni olly helyen és. a lka-
lommal is, mellyet a' számítás' köréből kifelejteni nem 
szabad, 's mellyre a ' pastoralis is figyelmeztet, mint 
gyónószékekben, és magas rangú betegeknél 's tb . Hogy 
nevelésünk' e' kelléke nagyon egyéni minémüségü, 
mellyben a' természetes haj lamon kivül családunk' 
helyzete és minőségének magunkkal hozott typusa is 
nagy szerepet j á t s z i k , 's hogy egyház-családi nevelé-
sünk e' téren csak szűkebb körökben mozogha t , azt 
igen elismerjük ; de hogy épen mit sem tehetne, azt 
annyival inkább sem vagyunk hajlandók h i n n i , miu-
tán hazánkon kivüli növeldékben a' társalgási mi-
veltség és illendőség fölött tar ta tni szokott időnkénti 
értekezések, tagadhatlanul jó eredményt szültenek ; és 
ha az ezen intézetből kikerültek közt is később né -
mellyikével találkozva, mégis szögletességre bukka -
nunk, ez már nem az intézet ' hiánya , melly a' ma-
gáét megtevé ; valamint az sem, ha növendékeinek 
egynémellyike az egyházias társalgási illem' szabályait 
az elvilágiasodásig korcsulni engedi. A' miveltségi 
téren egyébiránt elméletileg gyűjtöt t ismereteket az 
e l ő l j á r ó s á g ' ügyessége , 's személyes miveltsége 
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gyakorlati hatásuakká alkothatja már az intézet' falai 
között. 

Intézeti nevelésünket tehát valamint átalában, 
ugy e' részletben is lehetőleg gyakorlatinak óhajtjuk 
látni. Mi gyakorlatibb a' mintánál, a' példánál ? A' 
példa vonz. Kik az intézet' legközelebb, leghathatósb 
példái? Az elöljárók. Magán növeldéink saját elöljá-
rókkal birnak ; bárha mindenütt ezek volnának a' me-
gyének gyöngyei, miután Krisztus' egyházának leg-
drágább kincsei bizvák kezeikre ; egyéneket óhajtanánk 
mi itt lá tni , kik a' tökély' legmegközelitőbb mintái, 
hogy példával tanitsanak, mert a' növendék példából 
él annyira, hogy annak hiányán élénk lelke önmagá-
nak alkot ollyat, de vajmi sokszor ön, 's övéi' jövőjé-
nek kárára! Az egyházi életben nincsen nyiltabb tü-
kör a' növelde' elöljáróénál ; ennek összhangzó egész-
nek kell a' szó' legszorosabb értelmében lenni , hogy 
a' növeldei visga személyzetet még csak gyanú által 
se vezethesse tévirányra; a' bölcseség' szava, a' láng-
ész' sugára hidegen pattan vissza a' növendék' lelké-
ről. ha azt elöljárójának tettegyenlő lehellete nemedzi 
belé. Példa, 's pedig nem holt, de élő jó példa az, kü-
lönösen ez ingatag korszakban, a' minek egyházi ne-
velésünk' körében is leginkább kell nevelni, mivelni, 
's szilárditani. 'S azért a' növendéki seregnek szeme-
fénye, az elöljárók azon alap, mellyre minden épités 
alkotva, növekedik az Urban ; az ő ajkaiknak kell a' 
bölcseség' mézforrását képezni, az ő keblükben kell 
jézusi szivnek verni, az ő lelkűknek kell az Üdvezitő' 
hittemplomát képezni ; az ő hivatásuk a' nyáj ' leendő 
pásztorinak edző fénynyelelővilágitani, ha áldástakar-
nak növendékeikben a' hivők fölé árasztani. A'növel-
dék' elöljárói kicsiny bár, de legjelentékenyebb társu-
latnak adnak irányt, 's azért alig ismerünk üdvesebb 
hatáskörű személyzetet azokénál, kik lelkipásztorok' 
nevelésére szánvák ; 's ugyan azért első kelléke le-
gyen a' növeldék' rendezésének az, hogy a' magasztos 
előljárósági hivatal ne tekintessék tovább puszta rang-
fokozatnak. mint valamelly czimzetes apátság, melly 
bármi téren szerzett érdemeken kivül egyéb szemé-
lyes tulajdonságot nem igényel : hanem tekintessék 
olly hivatalnak, melly hivatást nem nélkülözhet. 

Az elöljáróságtól l'ügg minden ; 's e' mondat nem 
öntalálmányunk ; a' fönemlitett XIII . Gergely pápa 
az érintett romai növelde' számára kiadott szabályai 
után 26-dik §. alatt igy szól : Quae omnia quia a 
Rectoris pietate pendent, Praepositus Generalis Re-
ctorem in hoc collegio constituât virum aliquem re-
ctum, sobrium, prudentem, pietatis ac timoris Dei 
studiosissimum; qui omnes nationes pari caritatis stu-
dio complectatur, et christianum inter alumnos amo-
rem conservet : vitae suae exemplis omnes ad sui imi-
tationem, et ad coelestis cum sanctis consortii deside-
rium inflammet ; bonos in virtutis soliditate confir-

fllet; malos a bonis discernât, et ex hoc loco intrepide, 
nulla cujusquam ratione habita , expellat : saepe alu-
mnis eorum vocationem exponat. Sit etiam rector di-
vini cultus, eeclesiastici officii, sacrarum ceremoniarum, 
ritusque romani valde studiosus ; doinus Domini deco-
rem amet ; ut alumni non solum eum monentem audi-
ant, sed ea quoque facientem videant, quae ipsis faci-
enda proponuntur.' Ha tehát a' ,rector' név alatt ér-
tett előljárósági személyzet e' kívánathoz liiven, évek' 
során érdemeket gyűjtött e' téren; kettős tiszteletre 
tartassék méltónak, annyival is inkább, miután nö-
veldéinkben az előljárósági egyének többnyire kettős 
minőségben is működnek, mint elöljárók, és mint 
tanárok. 

Legyenek növeldéink' elöljárói második D o n 
N i c o l a M á z z á k , kiről e' lapok' hasábjain évek 
előtt annyi dicsőt, 's követésre méltót olvasánk a'leg-
érdekesebben rajzolva (Rel. Nev. 1848 .1 . félév' 14 — 
17.sz . ) ; ki nemcsak föntartó, de alkotó szellemmel is 
birt, 's mind két nemű vállalatában sikert aratott aka-
rata, kitartása 's lelkének nagysága által , ugy hogy 
minden egyéb segedelem nélkül, mint mellyet neki az 
isteni gondviselés, 's polgártársainak buzgalma nyúj-
tottak, 3 0 0 gyermeknek, 's ezek között több egyházi 
életre nevelt növendéknek atyjáva lön, kiknek lelkü-
letét keble átható erejével ugy tudá magához vonzani 
's hajl í tani, hogy azoknak olly határtalan lön iránta 
bizalma's ragaszkodása, miszerint neki keblük' minden 
legkisebb titkát fölfödöznék, magukat általa örömmel 
's készségesen engednék kormányoztatni, vezettetni olly 
dolgokban is, mellyekben a' szenvedélyek' sophisti-
cája gyakran semmi gátra sem szokott ügyelni. — 
Engedje az ég , hogy számithassunk növeldéink' elöl-
járói közt több H e v á n s z k y a k a t is. Részünkről 
kimondhatlan boldogság' érzete futja át keblünket 
mindannyiszor, midőn hazánk' egyetlen gyermek-nö-
veldéjére, az Emericanumra, 's abban átélt napjainkra 
a' hála' magasztos óráiban visszaemlékezünk : milly 
fesztelen, milly ártatlan, milly csendes, milly rendes, 
és mégis kedves vala ott életünk ! Szülőink' keblétől 
elszakadva nem sirtunk, mert ismét atyai karokba ju -
tottunk ; a' fegyelem' szoros öltönye nem volt terhünk-
re, mert azt gyöngéd kéz illesztette reánk; áhitatunk 
nem vala mesterkélt, mert annak gyermeki őszintesé-
gét meg tudta őrizni önkeble' meleg oltárán jámbor 
atyánk,fáradhatlanigazgatónk,nagy H e v á n s z k y n k ! 
Az enyészet' hatalma alatt hamvadnak már áldást osz-
tott kezei, nem ver többé jó szive, de él emléke, 's 
a' fölött száz és száz növendékeinek hálája, 's az egy-
ház' áldása ! Örömmel tapasztaljuk , hogy szelleme 
utódjából sem hala ki. 

Viharok dúlnak még mindig fölöttünk ; növeldé-
ink' magán tulajdona igen összeolvadt, néhol máig is 
le van foglalva : 's mig egyéneinek illő ellátása körül 



néhol fölmerülő hiányok eddig talán csak rossz keze-
lés, vagy akarat' kinövése valának : igenis félhető, hogy 
ez jövőben az alap' csökkenéséből eredend , 's orvos-
lása állami flnanczialis kérdéssé válandik , mellynek 
hóditó hatalma ellen tapasztalás tanított, ugyancsak 
jókor gátra állani, ha győzni óhajtunk. Ha tehát va-
laha, most szükséges a' trienti zsinat' atyáit követni, 
kik a' papnöveldék fölött hozott határozataikban azok-
nak lehetséges, 's kellő ellátását hosszasan tárgyaiák, 
elhatározák, 's a' püspökök' szorgoskodásába erélye-
sen ajánlák. (Fleury, XXVII . 238 . ) Ez állapotot ismer-
ve, kényelem-szaporitásokról korán sem gondolkozunk, 
de olly ellátást mégis óhajtunk, hogy okszerű panasz-
ra alkalom ne nyujtassék. Ha igy szólva, azon ellen-
vetéssel találkoznánk, hogy a' különben is igen köve-
teléshez szokott növendékeknek tul látszunk kedvezni, 
ezt magunktól előre elhár í t juk; 's az ellenvetőt azon 
kimondott axiómánkra utaljuk, hogy nem túlságos, de 
semminemű követelést sem ismerhetünk el a' növen-
déknél, hanem csak kérelmet ; más részről a' romai 
Collegio al Jesu növeldét , a' növeldék' e' mintáját 
idézzük, 's anyagi ellátási nézeteinknek elleneit szer-
kezetének megvisgálására kérjük föl. 

És igy elmondok nézeteinket seminariumjaink' 
irányában ; nem tehetségünk, hanem tiszta szándokunk 
talentomával léptünk e' térre ; azon meleg vágy da-
gasztván keblünket , hogy növeidéi ik necsak létezze-
nek, de virágozzanak i s ; ők neveljek ; a' nevelés pe-
dig második létadás, 's a' lét, mellyet ők ezáltal adnak, 
boldogságot követel, mit ha megadni nem tudnának, 
vagy elmulasztanának, nevelésök átok' alakjában szál-
landana vissza falaikra. A'növelde' eszméje nagyszerű ; 
ő azon magtár, mellybe a 'pappá lett növendék az élet' 
kopár 's vadon téréiről, szellemi éltének pangó köreiből 
késő korban is visszatér ; azon méhkas, inellyből ha ten-
gereken szárnyal is át a' szellemi jóllét' mézes virágain, 
vagy annak hervatag kóróin szállong is, lélekben a' ne-
vendék koronként visszavágy; azon szenthely, melly-
ben az eltévedt szellem végvonaglásaiban, ifjúsága' ár-
tatlan álmainak emlékében u j életre ébredez ; ő az 
életnapjának iránytűje, mellynek mindig ég felé kell 
tartani ; ő azon hűs ernyő, mellynek árnyában kell 
magunkat teleszivni szent levegővel, hogy később a' 
világ' ködéből ne egy könnyen kényszerüljünk lélek-
zetet venni. ,Csak a' növeldékben képeztetik ki, Thei-
ner szerint, olly megl'oghatólag az istenfélelem, 's tu-
domány közti isteni öszhangzás, melly az áldozárság' 
támaszát képezi; itt szoktatja a ' r e n d e z e t t , 's bölcs 
fegyelem az i f jú növendéket azon teljes engedelmes-
séghez, melly kútforrása minden egyéb erénynek ; itt 
biztosittatik az erény' lehető szorgoskodás- 's előre-
látással a' világ' csábjai ellen ; itt őrködik a' püs-
pökök' buzgalma a' hit ' drága kincsei, a' tanárok, 
's azon oktatás fölött , melly a' lelkipásztori élet' 
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alapját megveti.' (Geschichte der geistlichen Bildungs-
anstalten.) 

Ha értekezésünk' fonalán olvasóink a' jezuita 
nevelési rendszer' idézeteivel találkozván, talán föla-
kadtak volna ; hivatkozásunk' igazolására protestánso-
kat idézünk : ,Ad paedagogieam, quod attinet, brevis-
simum foret dictu : Consule scholas Jesui tarum! nihil 
enim, quod in usum venit, his melius, (ßaco Verulam. 
de Augment. Scient, p. 2 9 . et 518. ) ,Rég elismert 
tény, hogy a' jezuita nevelés és elvek elleni undor' 
daczára, mégis bizonyos tisztelet uralkodik módszerük 
i r án t , mellytől e ' t á r su la t ' ujabbkori ellenei Quinet, 
Michelet, és Genin sem vonhatták meg elismerésüket.' 
(Schnitzer, Das paedagog. Geheim, der Jesuit.) Többet 
nem idézünk, 's azt sem állítjuk, hogy rendszerük nö-
veldéinkre kivétel nélkül alkalmazható, különben a' 
többször idézett XII I . Gergely' rendeletével ütköz-
nénk össze, hol irva áll : ,neque tamen suae ( jesui -
ticae) Religionis non necessarias hic (in Collegio ger-
manico-hungarico) retineat consvetudines, aut hue in-
ducere studeat ; sed pro pia tot alumnorum institutione 
saecularium clericorum ritum imitetur. ' (Const. Colig. 
Germ.-Hung. §. 26.) 

'S ezek után jól esik lelkünknek hinni , hogy 
hazánk' fáradhatlan buzgalmu főpásztorának szorgos-
kodása keleti napsugárként terjedend el egyházi neve-
lésünk' téréi fölött ; 's a' mintát, mellyet mint püspök 
megyéjében évek előtt annyi bölcseséggel, mint ta-
pasztalattal állított föl növeldéjében : az összes m a -
gyar egyház' szükségeire is, már mint annak feje, vagy 
magán uton, vagy mi kivánatosb, zsinatilag alkalma-
zandja, 's a' növeldék' ügyét erélylyel karolandja föl ; 
hiszen már eddig is kedvencz hajioka vala az egyházi 
nevelés' kisdedeinek laka, 's édes foglalkozása azoknak 
oktatása ; ő . ki sürü gondjainak közepette is maga 
visgálta át növendékeinek irott elmélkedési gyümöl-
cseit, ki saját kezével tevé meg fölöttük észrevételeit, 
ki mindig egyik főgondoskodásának tartá a' semina-
r iumokat , biztos reményt nyújt , hogy annak tartami-
ja azokat tovább is ; ' s szólni, tenni, intézkedni, ügyelni 
fog, hogy e' hasznos, 's szent intézetek' falai közt a' 
jó siker' legdúsabb malasztja viruljon, u g y , hogy ak-
kor is, ha növendékeikre a' késő halál terjesztendi ki 
hatalmát : édes legyen hattyúdalt zengeni azon mult-
jok fölött, mellyet egyházi éltök' első boldog korsza-
kából fölhivand a' szent emlékezet; hogy dus legyen 
az áldás, melly az ott fölfogott gondolat , szó és pél-
da' magvaiból terebélyes fává növekedvén, árnyékos 
lombjaival ezerek' hála-imáját fogja föl sirjaik fölöt t .*) 

—y-

*) Befejezésül ezen meleg kebellel irt czikkeknek még 
azon egy óhajtásunkat ragasztjuk ide : vajha egy ér-
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Francziaország. 
( B e r r y e r b e s z é d e . * ) Uraim! nem mint előadó 

kérek szót, minthogy nincsen jogom a' bizottmány' nevében 
szólani. A' módositvány, melly önök' elébe terjesztetett, az 
ülés' folytán tétetvén, egyikünkkel sem közöltetett. 

Olly kérdésben, melly a' tisztelt szónok szerint fontos 
és kényes, ő nem tartotta szükségesnek azon formát követni, 
melly a' szabályok által minden, e' gyülekezet' tagjainak 
valamellyike által kezdeményezett indítványra nézve ki 
van tűzve. Egyébiránt korán sem a' formára nézve, melly-
ben a' kérdés önök' elébe hozatott, akarom észrevételeimet 
megtenni ; én a' kérdést elfogadom ugy, mint az tétetett. 

A' szabadság, függetlenség, egyenlőség' nevében szó-
lanak hozzánk. Nagyszerű elvekre történik hivatkozás; de 
félek, hogy a' tisztelt szónok, nem ügyelvén elegendőkép, 
azokat egyenként érzékenyen megsértendi. 

Mit akar azzal, midőn 29 vagy 30 ezer polgártársunk' 
nevében emeli fel szavát, kik v alamennyien a' köz jogokból 
kirekesztetnének, kik nem élveznék azon polgári és poli-
tikai függetlenséget, melly minden francziának sajátja, kik 

telmes, buzgó és észlelő tehetséggel megáldott egy-
házi férfiú Belgiumba, Franeziaországba és Romába 
küldetnék a' papnöveldék, különösen a' gyermeksemi-
nariumok' megtekintése és a' bánásmód' gyakorlati 
eltanulása végett; ki egyszersmind a' jezuiták' col-
legialis nevelési rendszerükre, és ezekben alkalmazott 
axiómákra is kiterjesztené figyelmét, azokat az őzen 
rend' tagjaival tartott concertatio' utján magáévá 
tenné , 's kipuhatolná a' titkot, honnan van az , hogy 
a' collegiunijaikban nevelt nem csak egyházi, de világi 
nevendékek is annyi szeretettel tültetnek el intéze-
tük iránt, miszerint az azoktóli búcsúvétel mindig 
egyikét tenné a' legfájdalmasabb jeleneteknek . . . . 
holott nálunk a' nevendékek alig várják, hogy a' nö-
veldéből, mint valami fogságból, k iszabadul janak. . . . 
Azon állandó ragaszkodás, mellyel minden jezuita-
collegiumban a' nevendékek, elöljáróik iránt viseltet-
nek, egy bámulatra méltó erkölcsi diadal, mellynek 
p3ychologiai eszközeit ismerni, igenis rendén volna.— 
Nem kételkedünk, találkoznék alkalmatos káptalani 
tag, ki ezen körutat saját költségén is szívesen elvál-
lalná, ha erre a' primás ő hge által felszólittatnék, 
's a' szükséges utasítások- és ajánló oklevelekkel el-
láttatnék. Mi Csajághy- vagy annak idején Hoványira 
gondolunk. Szerk. 

*) Ezen beszédnek inegérthetése véget t megjegyezzük, bogy a ' 
,Concorda tum' 60—63-d ik czikke szerint legalább is minden 
békebirói kerületben (kan ton) kell egy plébániának lenni ; ezen 
kivül pedig annyi alplebániai állomások ( succursua les ) ál l í t tat-
nak fel , mennyire épen szükség van. Ennélfogva F rancz i ao r -
szágban rendesen 9—10 ezer lélekre esik egy p l é b á n o s , kinek 
le lkipásztor i h ivata lában plebános-helyet lesek (succursi alistes) 
és segédek ( d e s s e r v a n t s , ná lunk káp lánok) vannak segí tsé-
g é r e . A' p lebános-helyet tesek és káp lánok ' számra legalább is 
10-szer annyian , mint a ' p l é b á n o s o k , nem lévén invest iá lva , 
e lmozdí tha tók , — 's ez az , mit a ' f ranczia törvényhozási ba lo l -
dal a ' k ikiá l tot t polit ikai szabadság , függet lenség és egyenlő-
ség ' nevében apri l ' 1 - é n megtámadot t . Szerk . 

némileg polgári állásukban lealacsonyittatnának csak azért, 
mivel .papok, 's mivel succursalisok azaz : segéd lelké-
szek ? Minő különös zavar ez V Tehát , minő viszony van 
a' politikai és polgári egyenlőség és azon állapot között, 
melly önök szerint a' szolgaság és függőség' állapota, ha 
t. i. valaki segédképen működik, lia valaki s e g é d -
p a p vagy succursualista ? Tehát összezavarják önök 
az egyházi és világi rendet ? Tehát ezen egyenlőtlen-
ség nem a' lelkismeretre vonatkozik-e ? Nem a' lelkisme-
ret' alárendelése, melly elfogadtatott, önkénytes alárendelés 
forog-e itt szóban '? Valljon nem az egyetlen tekintély-e 
ez, mellyet az illető e' világon elismer az elfogadott hiva-
tásért, 's melly előtt meghajolt, hogy a' szent jellemet ma-
gára ölthesse? Nem azon hatalom-e ez, mellyet elismernie 
kell a' legrutabb szentségtörés' bűne alatt ? 

Itten lelkismereti alárendeltségről van szó, hierar-
chia- és egyházi hatalomról. Ne zavarjuk össze az eszmé-
ket : mint polgár, mint magány ember, mint franczia, a' 
pap, legyen az succursualista, vagy nem, a'polgárok' minden 
jogai-, szabadságai-, függetlensége- és egyenlőségével bir ; 
de mint pap, egyházi foglalatossága' gyakorlatában, ki lelki-
ismerete' mélyéből felsőbb tekintélynek hódol, melly felett 
a' törvény és nemzetgyűlés nem uralkodik, minden felidé-
zett kérdéseken 's elsorolt elveken kivül esik. A' pap szint-
úgy polgár, mint önök, ugyanazon jogokkal bir, mint önök ; 
igen, 's Isten is ugy akarja, hogy minden alkalommal, min-
den előforduló esetekben, ismerjék el önök azoknak polgári 
jogait ! Kérem is, hogy mindig hivek maradjunk az egyen-
lőség' ezen elvéhez a' papok' irányában. (A' jobb oldal' 
élénk helyeslése.) Ezt óhajtom, ezt kivánom. Ne mondják 
önök egykoron, hogy az ő polgári jellemöket az egyházi 
rend eltörlötte, önöknek nem lesz többé jogában ezt mon-
dani ; az alapelv, melly Francziaországban az egyházi és 
világi hatalmat ennyire elválasztja egymástól, e' nagyszerű 
elv nem engedi, hogy önök egyenlőtlenségnek, 's a' polgári 
állás' lealacsonyitásának tekintsék az alsóbbrendű egyházi 
férfiúnak a' felsőbb tekintély alái rendeltségét, mellyet az 
szive' mélyében, önök' hatalmán kivül elismer. (Ujabb 
helyeslés a' jobb oldalon.) 

Önök szabadságról beszélnek ? Szabadság ! Épen most 
az egyenlőségről szólván, azt mondám : hogy van szolga-
ság ; igenis, vagyon nem szolgaság, hanem engedelmesség, 
önkénytes engedelmesség, — kérem önöket, hogy ezt fon-
tolóra vegyék. Jól tudom, hogy vannak egyes kivételek, 
számba alig vehetők, 's vannak némelly egyének, kik az 
egyházi rendet, az ő szent hivatásukat a' püspöktől elfo-
gadván, függetlenséget követeltek magoknak, melly az el-
fogadott rendczimnél fogva, többé őket nem illette ; de azt 
is jól tudom, mi szolgáltatott okot néhány illy követelések-
re. Jól tudom, hogy azok, kik a' püspöknek hatalmát olly 
elégedetleiiül tűrték, később megintetvén, az egyházból erő-
szakosan kiléptek. (Jobb oldalon : Nagyon jól ! nagyon jól !) 

Továbbá azt is jól tudom, hogy azok, kik elvetették 
magokat, kik annak idejében szintolly zavarokat csináltak, 
minőket most önök csinálnak, megtértek lelkismeretökben, 
az egyháznak állását 's jelenlegi állapotát jobban felfogták, 
's nyilván, az egész ország' szemeláttára, megjavítván hi-
báikat, törődött szívvel megbánták azon hitszegést, mely-
lyel szabadon elvállalt kötelezettségeiktől az előtt eltávoz-
tak. (Jobb oldalon : Helyes! helyes!) 

Önök a' szabadságra hivatkoznak. Igen, uraim! fen-
hangon kimondom : hogy alig találkozik nagylelkübb 
ember nálamnál. (Zaj a' baloldalon. Élénk helyeslés jobb-
ról.) Nem képzelem magamat polgártársaim' bármellyike 
felett állónak, de jól tudom és érzem magamban, a' méltá-
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nyosság, nagylelkűség :s őszinteség' érzeteire nézve életem' 
minden szakán keresztül, hazám' irányában olly állásban 
valék, miszerint jelen alkalommal e' részben büszkén szól-
hatok. (Taps a' jobboldalon.) Önök szabadságról beszél-
nek ; ugy de tiszteljék azon szabadságot is , melly nem 
csak az irott alkotmányból, hanem a' polgári társaság' 
természetes alkotmányából is folyik, tiszteljék a' legelső és 
legnemesebb szabadságot, az egyháznak, vagyis a'lelkisme-
retnek szabadságát. Mi az egyház ? Az egyház , Isten 
előtt, lelkismeretök által szövetkezett emberek' társasága. 
A' legtisztább, legnemesebb ösztön fűzi egybe e' társasá-
got, mellyet egyháznak nevezünk. A' szószármazás, érte-
lem, a' szó' megszcntesitése, minden arra mutat, hogy ezen 
társaság' jelleme- , természete- s tárgyára nézve minden 
más társaságok felett áll ; szabadságait visszaköveteli, 
azok által uralkodik, 's hogy uralkodhassék, szabadnak 
kell lennie, szabadnak önök' megtámadásai felett; önöknek 
azt tisztelni kell. (Baloldalon : Senki se támadja meg.) 
Önök azt nagyon is megtámadják. 

Önök az egyházi jogra hivatkoznak. Hinni akarom, 
hogy azt önök komoly tanulásuk' tárgyává tevék, (gúnyos 
nevetés a' jobboldalon,) de igen hamisan és rendetlenül 
alkalmazzák. Mondanék c' tárgyban valamit, mert önök 
akarják : de bevégzem e' pontot. 

Egy okos társaságban, mi a' legszükségesebb szabad-
ság, hogy a' társaság szét ne bomolják ? Ez a' hitágaza-
tok' tekintélye, melly a' lelkismereteket egymáshoz fűzi; 
ez a' fegyelem feletti tekintély a' tagok , és ezen egészen 
lelki és lelkismereti hatalomnak szolgái között. 'S ekképen, 
az önök által idézett, 's felemlített sz. atyáknak összes ta-
núsága szerint, az egyház felsőséget gyakorol minden idő-
ben, minden hitágazati és minden fegyelmi kérdésben. Az 
ő fegyelme csupán az ő megítéléséhez tartozik. Önök 
száműzhetik az egyházat, ha fegyelme alkalmatlanságot 
okoz önöknek. (Felkiáltás a' baloldalon. Egy hang balról : 
Azzal senki sem törődik.) 

Örömest hiszem. Elég szomorú példa merült fel e' 
részben hazánkban ; önök azt nem akarják ismételni, an-
nál jobb ! 

Igen, volt idő Francziaországban, midőn a' törvény-
hozók' gyülekezete azt hi t te, hogy nem sérti meg az elve-
ket, ha az egyház' kormányába avatkozik, 's annak fegyel-
mét szabályozni akar ja ; igen, volt idő, midőn a' törvény-
hozók' gyülekezete e' lelki társulatnak alapszabályait 
akarta kidolgozni. Önök látták a' polgári alkotmány' siral-
mas következéseit ; látták annak áldozatjait ; önök irtóz-
nak iszonyú következéseitől a' csatának, melly vívatott. 
Midőn a' férfiak, kik az egyház' jogait szivökben és lelkis-
meretökben hordák, e' jogok'megsértésének ellenállni szán-
dékoztak, melly sérelem politikai gyülekezettől eredett, 
önök látták e' viszályoknak véres kimenetelét ; önök attól 
irtóznak, önök azokat nem akarják újra felidézni, önök az 
elválást sem akarják a' franczia álladalom, és keresztény 
egyház, katholikus egyház között. Én ezt hiszem önökről, 
de azt mondom, hogy önök az egyház' jogába vágnak, mi-
dőn önök annak fegyelmét akarják szabályozni, a' mi 
önökhöz nem tartozik. (Zajos helyeslés jobbról. — Éljen! 
Éljen!) 

Önök organikus törvényekről beszélnek. Uraim ! ha, 
a' mi hatalmunkban van, visgálnunk kellene az organikus 
törvényeket, teljesen elválasztottan attól, mi hozzánk nem 
tartozik t. i. : a' concordatumtól, mert azt nem változtat-
hatjuk, a' mi nem egyedül minket illet, — mi egyedül nem 
módosíthatunk azon egyezkedésen, melly két hatalom, az 
egyházi s világi között köttetett. (Egy hang a'baloldalon : 

Nem ez a' kérdés.) Hogyan ! tehát én a' kérdéstől eltértem ? 
Sőt ugy gondolom, épen a' dolog' kellő közepén vagyok, 
's egyenesen ez a' kérdés. (Igen ! Igen ! tovább !) 

Uraim! félretévén a' szenvedélyeket, mellyek, bár-
milly oldalról jöjjenek, csak erőszakot idéznek fel, 's józan 
észszel őszintén okoskodván, valljon az organikus törvé-
nyekről volt-e komoly szó e'perczben ? Azt mondandják önök 
nekem, hogy önök egy organikus czikket akarnak kitörül-
ni ? Visgálni fogunk másokat, és sok másnak módosítását 
kivánandjuk. Megvallom, ez olly kérdés, melly politikai 
gyülekezethez tartozik, mert az organikus törvények, ma-
gokban véve, az önkénytesen cselekvő politikai hatalom-
nak müvei ; mi törvénytudók azt mondanók, hogy ez egy-
oldalú cselekvény ; de bármik legyenek is az organikus 
törvények, bármellyek legyenek is elveik, önök nem von-
hatnák vita alá mindazt, mit az organikus törvények hatá-
roztak, mindazt, mi az organikus törvények' erejénél fogva 
még létezik ; önök nem fogadnák el a' csatát minden pon-
tokra nézve. 

Mindazáltal azt vélem, hogy a' vitát azon kérdés idézte 
elő, melly bennünket foglalkoztat; engedjenek meg önök 
egy észrevételt. 

A' püspökük ötven év óta nevezték a' lelkészi segé-
deket : a' 29—30,000 segédpapok, kik jelenleg Franczia-
országban léteznek, a' püspökök által neveztettek a' hata-
lom és tekintély' azon korlátai között, melly meghatároz-
tatok a' törvény által, mellynek uralma alatt történt kine-
veztetésök : egyedül a' püspöknek van jogában segédpapo-
kat nevezni. Már most, mit teendenek önök a' rendelet, 
vagy módositvány által? Önök a'püspöki hatalom' helyébe 
magokat teendik, és pedig korlátlan hatalommal. (Zúgás 
a' baloldalon.) Istenem! urak, nem követelem magamnak 
a' hibátlanságot ; egyedül arra kérem önöket, hallgassák 
meg beszédemet, 's azután czáfoljanak meg. 

Ismételve kijelentem, ha önök tettleg elhatározzák, 
hogy a' succursualisták e l m o z d í t h a t l a n o k , u j tulaj-
donnal ruházzák fel őket, 's nyert hatalmukat ollyasmivel 
öregbítik, mit a' kinevezéskor nem nyertek. Midőn a' püs-
pök őket, a' fenlévő törvény' paizsa alatt kinevezte, ez az 
alárendeltség' korlátai között történt. Tehát önök független 
hatalmat akarnak nekik adni, önök akarják őket plébáno-
sokká tenni, 's azon hatalommal felruházni, mellyet egye-
dül csak egyházi hatalomtól nyerhetnek ! De ez, engedjék 
kimondanom , a' legnagyobb erőszak lenne. (Helyeslés 
jobbról.) (Vége köv.) 

Aiigollioii-
A' keresztség' hatása fölötti vita, mellyről lapunk' utolsó 

számában a' ,Vegyesek' között emlékeztünk, egy véletlen 
által az anglicanismus' történetében fontosságot nyert. 
G o r h a m tudnillik, ki, mint láttuk, azt vitatta, miszerint 
az uralkodó vallás' papja törvényszerűen taníthatja mind-
azt, hogy a' keresztségben nincs helye a' Krisztusbani ú j -
jászületésnek, mind pedig azt, hogy igen is a' keresztség-
ben az ember Krisztusban újjászületik, — ezen G o r h a m 
mondjuk, az exeteri püspöki megyében egy másodrendű ja -
vadalomra lön praesentalva, de az exeteri püspök tőle épen 
ezen tanitásaért, mint haereticustól, az institutiót megta-
gadta. G o r h a m ügyét a' tartomány' érsekéhez fölebbezte, 
hol azonban a' püspök' Ítélete megerősíttetett. Az érseki 
itélőszéktől a' legfelsőbb egyházi törvényszékre (judicial 
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commitec of the privy council, melly 18 év előtt körülbe-
lül a' VIII. Henrik által felállított ,thc court of delegates' 
helyébe tétetett) történt hivatkozás. Ezen törvényszék' 
rendes itélőbirái a' két angol érsekség és a'londoni püspök' 
tanácsából vétettek, és daczára a' londoni püspök és egyik 
birő' ellenszegülésének, a' G o r h a m ellen hozott ítéletet 
cassirozták. Erre az egész angol egyházban nagy zaj ke-
letkezett; a' scőt episcopalis egyház feliratot intézett a' 
londoni püspökhez, örömét és köszönetét fejezve ki iránta, 
hogy az Ítélethez hozzá nem járult. A' east-breuti vicarius 
(Denison) nyilvános iratban fejtegeti : miszerint az egye-
temes egyház, isteni alapitója szerint, egyedül birja a' jo-
got, az általa megállapított tanok' magyarázására; hogy 
a' legfelsőbb törvényszék csak a' parlament által van meg-
rendelve és megállapítva, következésképen világi törvény-
szék ; hogy a' jelen állapotban mi akadály sem tétethetik 
annak, hogy azt, mit egy egyházi Ítélőszék hibásnak je-
lentett ki, igaznak ne állítsa e' világi birószék ; 's kit egy 
e g y h á z i forum képtelennek nyilvánított lelkipásztori 
hivatalra, azt a' v i 1 á g i képesnek ne nyilatkoztassa ; hogy 
a' törvényhozás' ezen állapota az egyház isteni eredetével 
és alkotmányával meg nem egyeztethető, hogy az a' lelki-
ismeretek' körébe vág, 'stb. Végre maga az exeteri püspök 
is kiszállott a' síkra, heves iratot intézvén a' canter-
buryi érsekhez, mellyben ennek szemére lobbantja, misze-
rint elszakítja az angol egyházat az ős, szent, apostoli és 
katholika egyháztól, azt ellenkezésbe hozván a' ,Credo'-
val, mellyben áll, hogy hiszek egy keresztséget a' bűnök' 
bocsánatjára. A' vita mindinkább terjed, és hevesebbé lesz. 
Mi annak nagy fontosságot tulajdonítunk. Mint protes-
tánsnak, Gorhamnak, tökéletes igaza van. Avagy hogyan 
lehet valakit kényszeríteni, hogy azt, mit valamelly egyház 
megállapított, csalhatlanul és szükségkép igaznak tartsa, 
ha ugyanazon egyház' c s a l h a t l a n s á g á b a n nem 
hisz? És hogyan lehet a' világi legfelsőbb forum' ítélete 
ellen egy episcopalisnak kifogása, miután egyháza' rend-
szerében a' király a' legfelsőbb pápa ? — Mit fognak már 
most tenni : két praelatus hasonlott meg dogmatikus kér-
dés fölött. Ki fogja a' vitát eldönteni? Mindkettő a' szent-
írásra , a' kánonokra, az egyházi hagyományokra hivatko-
zik : melly hatalom lépjen tehát a' vitázok közé, megmon-
dandó, hogy mellyiknek van igaza? A' királyné személye-
sen ? Valóban, már nincs más birájok ! ! 

— A' ,Morning Chronicle' egy figyelemreméltó elmél-
kedést hoz a' veszély fölött, mellyben neki az angol egy-
ház, a' Gorhamféle viszály miatt, forogni látszik. A' czikk 
e' szavakon kezdődik : ,Az exeteri püspök egy iratot inté-
zett a' prímáshoz, mellyhez, kifejezéseinek merészségét 's 
nyelvének metsző élességét tekintve, az angol egyházi vi-
tairodalomban, igen kevés találkozik, ha mégis találkozik 
hasonló. Ha azon nézetünk' támogatására, mellyet mi, a' 
jelen krisis' jelentősége iránt táplálunk, még ujabb tanú-
ságra volna szükség ; föl lehet azt imez iratban találni, 
mellyben egyik tartományi püspök félelem nélkül eretnek-
ségről vádolja az elveket, mellyek engedélyét, ha nem 
helyeslését nyerték meg a' törvények által elismert legfőbb 
bíróságnak ; azon iratban, mellyben a' püspök záradékul 
szilárd és jól megfontolt határozatát jelenti ki, minden kö-
zösülést megszakasztani a' prímással, ha ő csakugyan papi 
hivatalra alkalmazna egy papot, kit a' királyné az ő sta-
tustanácsában lelkészségre képesnek nyilvánított.' A' 
,Morn. Cliron.' az említett iratból következő sorokat közöl: 
,Ünnepélyesen tiltakozom az angol egyház előtt, tiltako-
zom a' kath. szentegyház, és a z előtt, ki annak isteni 
főnöke, egy olly papnak alkalmazása ellen, egyházme-

gyéimben, ki Gorham ur' eretnekségeit sajátinak vallja. 
Nyilvánítom, hogy az ki őt , mig tévtanait vissza nem 
vonja, fölszenteli : pártolója, terjesztője ezen eretnekségek-
nek. Nyilvánítom végül : hogy én mindazzal, bárki legyen 
ő, ki magas föladatával ekkép visszaél, semmi közösülés-
ben lenni nem tudok, és Isten' kegyelme által lenni nem is 
fogok.' 

E' sorokhoz a' ,Morn. Chron.' a' következőket adja : 
,Ez olly beszéd, melly értelmezésre, fölvilágositásra nem 
szorult. Olly beszéd, mellyel egy keresztény sem élhetne, 
annál kevesbbé élhetne egy, az ő éveiben annyira előhala-
dott főpap, mint az exeteri püspök, a' nélkül, hogy tisztá-
ban legyen önmagával a' felelősség iránt , mellynek e' nyi-
latkozat által magát kiteszi, olly felelősség iránt, melly 
mindenesetre elég súlyos arra, hogy egy, az exeteri püs-
pökénél kevesbbé szelidithetlen kedélyt megrendítsen. Ama' 
csinosan kidolgozott, erős és fölületes philippikák, mellyek 
időszaki irodalmunk' főfegyverei, 's mellyek estve iratnak, 
reggel olvastatnak, 's 24 óra alatt elfeledtetnek : itt alkal-
masint mindaz Ítélet, mind az izlés' nagy hiányát árulnák el. 
Itt olly tárgygyal van dolgunk , melly sokkal fontosabb, 
mintsem puszta gunyornak, sokkal mélyebbre vágó, mint 
sem puszta személyességnek, sokkal ünnepélyesebb, majd-
nem azt mondók szomorúbb, mintsem hátékony irályi elő-
adás' szokásos mesterkélt eszközének tekintessék. Csak 
egyetlen lépés kell még, hogy a' katastropha rögtön bekö-
vetkezzék.' 

Midőn az egyházi veszély illy legmagasb fokon áll : 
az erkölcsi hanyatlás' jelei is észrevehetőbben mutatkoznak 
korunkban, mint bármikor ; k é t n e j ü s é g , k á b i t ó s z e -
r e k ' h a s z n á l a t á v a l i s z e p l ő s i t é s , hölgyrablá-
sok a' legnehezitőbb körülmények közt (épen-most szökött 
meg egy ötven évesnél idősebb nős családatya egy 16 
éves leánynyal) : ezek most csak csekélységek. De olvas-
hatni anyagyilkolásról is, millyen eset igen rövid idő alatt 
három történt, olvashatni részegekről, kik egy szegény nőt 
lerészegitettek, vele szabad ég alatt visszaéltek,'s őt a' 
hideg éjszakán a' puszta földön fekve hagyák, hol más 
napon halva találtatott ; olvashatni férjekről, kik nejeiket 
terv szerint mindaddig kínozták, mig kínjaiktól a' halál 
által meg nem szabadittattak ; házaspárról, melly egy, hozzá 
szolgálatba adatott 15 éves leánykán, olly borzasztó ke-
gyetlenséget vitt véghez (a' nyomorult teremtménynek 
holtteste' megvisgálásakor körmeinek nagy része hiányzott), 
hogy annak következtében végre megholt ! És millyen az 
igazság-szolgáltatási gyakorlat! Azon családatya, ki a' 
fiatal Jeffrey Saroltat elrabolta, 50 ftnyi pénzbírsággal és 
2 évi nehéz munkával büntettetett ; amaz embertelen há-
zaspár ellenben, melly Parsons Anna-Máriát halálra kí-
nozta, fölmentetett ; mert, mikint a' főbíró (Talfourd, An-
glia' egyik leghíresebb jogtudósa !) mondá : ,Nem lehetett 
kitudni a' házastársak' mellyike adta az utolsó halálos 
ütést.' Tehát az lön a' következés, hogy mind a' kettőt 
föl kelljen menteni. Ép azért a'karzaton, midőn az esküd-
tek a' ,nem bünös'-t kimondták, az egész hallgatóság a' 
nemtetszést hangos kiáltozással jelenté ki. 

Politikai Szemle. 
Radovicz' beszéde, mellyet tájékozásul adott elő az 

erfurti gyűlésnek, szónoklati becsére nézve a' legremekebb 
müvek közé sorozandó. De politikai oldalát tekintve ki-
tűnt ismét , miként nagy belfogás volt részéről a' gyűlés' 
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kezdetén azonnal diadalmi beszéddel föllépni. Majdnem hi-
hetetlen , hogy egy államnak első tisztviselője a' máskép 
érző és vélekedő álladalmak elleni vádakkal és bántalmak-
kal kezdje meg küldetését. Kikelt ő azon elfogultság és 
belátási hiány ellen, melly az erfurti gyűlésben nem akarja 
Némethon' üdvét látni. Csakhogy ezen elfogultság, Rado-
vicz' nem kis bajára, igen el van terjedve Némethonban, el 
különösen Oldenburgban, hol a' képviselők' háza a' májusi 
szövetséget félrelökte ; Hannoverában, hol a' kamarai több-
ség Stüve' nézetéhez szegődött; Würtembergben, hol csak 
két képviselő merészelt az erfurti gyűlés mellett nyilatkoz-
ni ; el Szászhonban és különösen Bajorországban, hol a'po-
rosz tervek nem is érintettek. Ausztriát említeni sem akar-
juk, hol legalább is tizenkét millió német honol. Igen, Ra-
dovicz' beszédje nem egyéb, mint előre kikiáltott diada-
lom, és gyengédtelen megtámadása a' német nemzet' több-
ségének. Azonban, minden kérkedések' daczára, mégis el-
ismeri Radovicz , miként az erfurti gyűlés minden fényt 
nélkülöz , miként nem emelhet valamelly óriási épületet, 
hanem csak igen szerény házat azok' számára, kik szövet-
keztek. Poroszhon nem kivánja német testvértörzsei előtt 
az ajtót elzárni, de nem is akar senkit a' belépésre kény-
szeríteni. A' porosz kabinet' értelmében az 1815-diki né-
met szövetség' minden népjogi czéljai Ausztriára is kiter-
jesztetnének ; 's ezen nagy szövetség' határai között a' 
tiszta német államok egy s z ö v e t s é g i á l l a m m á a-
lakulnának, 's ez képezné a' nagyobb szövetség' egyik, 
Ausztria pedig a' másik tagját. Kimondja, ezek után, saj-
nálatát , hogy Poroszhon" gondolata nem válhatik testté 
a' bécsi cabinet.' vonakodása végett , megsiratja a' sze-
rinte szerencsétlen következtetést , mintha Poroszhon 
Némethon' átalakításában csak saját hasznát keresné, 's 
mintha az, mi Poroszhon'javára van, szükségkép Ausz-
triának kárára lenne. Radovicz beszédével Némethon' na-
gyobb részét megsértette, de különösen Ausztria' ellenében 
a' durvaságig ment,, felemiitvén, miként Poroszhon Ausz-
triának halálküzdelmeit nem nehezítette, még követelések-
kel sem, miket tehetett volna. Kecsegteté végre magát a' 
szónok, miként ha a' hályog a' szemekről eltünendik, min-
denki átlátandja, hogy az, mit Poroszhon históriai missióul 
tűzött ki magának, Ausztriát erősíteni fogja nagy, európai 
állásában, és Némethont egy nagy egészszé alakitandja át. 
A' lapok majdnem egyhangúlag korholják Radovicz' poli-
tikáját, 's az egyik igen helyesen jegyzé meg, miként Ra-
dovicz saját hajóit égette meg, ugy, hogy vissza többé 
nem evezhet. A' gyűlés' hangulata komoly, kedvetlen, 
mintha érzené, hogy feladatát megoldani képes nem leend, 
cs hogy nagy-lármás Ígéreteit a'jövő meghazudtolandja.— 
A' berlini és stuttgarti udvarok között a' diplomatiai ösz-
szeköttetés megszakadt, némelly kifejezések miatt, mellye-
ket AVürtemberg' királya az országgyűlést megnyitó beszé-
dében használt a' poroszok' Németország iránti politikája 
ellen, és mellyeket a' porosz király sérelmeseknek talált. 

A' münsingeni nagy nap (martius 25.) elmúlt. Minél 
inkább közelgett , annál inkább növekedett a' feszültség. 
A' berni radikal kormány eltökélé magában, a' conservativ 
gyülekezetek' ellenében egy nagy radikál gyülekezettel de-
monstrálgatni, 's minthogy a' nép' hangulatáról napról napra 
kedvezőtlenebb tudomásokat vett , mindent megkísértett, 
hogy legalább a' külszint megmentené. A' kanton' minden 
részeibe emissariusok küldettek, többnyire tisztviselők,kik 
fenyegetődzések által kényszerit,tettek minden eszközt föl-
használni a' czél' elérésére. A' hazug hir terjesztetett el, 
mintha a' berni conservativek Münsingenben egy nagyszerű 
hon- és népeiárulást szándékolnának elkövetni , s az 

1815-diki aristokratiát helyre állítani. Mind hasztalan, a' 
radikálok rutul buktak meg, alig képezvén egy negyedét a' 
Münsingenben összegyűlt tanácskozó népnek. A' münsin-
geni nap nagy jelentéssel bir, mert tőle függ a' májusi vá-
lasztások' eredménye; 's igy nemcsak Bern kantonnak, ha-
nem egész Schweiznak jövője. Az egészséges lelkű nép 
végre átlátja, hová vezettetett az annyira kikürtölt népem-
berek által , 's végre fölocsódott csalódásaiból. A' radiká-
lok' szónoklatai, valamint egész önviseletök hü lenyomatai 
voltak a' párt' jellemének , mig ellenben a' conservativ 
szónokok csudálatra méltó komolyság és józan nézetek ál-
tal tüntették ki magukat. Figyelmet érdemel S c h n e l l 
János tanár' gyönyörű beszéde, mellyből, lehetlen, hogy 
egy pontot ne érintsünk meg. ,A' második alap, ugy 
mond, mellyhez 1831-ben ragaszkodtunk,'s mellyet most is 
erősen megtartani akarok, a' k e r e s z té n y s é g. Én hi-
szem a' keresztény tant, az isteni igazságokat és kinyilat-
koztatásokat ugy, a' mint az evangéliumban foglaltatnak, 
és legnagyobb kincsem gyanánt őrzöm szivemben. És mint 
vagyunk mind ezzel most ? Valljon nem kisértették-e meg 
az örök igazságok' helyébe nyomorú álbölcseséget helyez-
ni? Ne higyje senki, hogy keresztény államot keresztény-
ség nélkül nem négy de csak egy évig is lehessen kormá-
nyozni. Egy harmadik alapelv , mellyet 1831-ben életbe 
léptetni akartunk , és mellyért most is ugy lángolok mint 
akkor, a' szabadság. 'S mint vagyunk ezzel? Kényszerítés 
és ijjesztgetés nem segitik elő a' szabadságot, hanem a'ba-
rátság, szeretet, és meggyőződés ; és higyjetek nekem, férfiak, 
kereszténység nélkül nincs szabadság, és hol a' keresztény-
ség kiirtatik, ott vele a' szabadság is kiirtatik. (Szűnni nem 
akaró dörgő bravo.) Egy más szemrehányás éri még kor-
mányunkat, hogy t. i. idegen ügyekbe keveri magát, hogy 
jóllétünket olly ügyekért zálogitja e l , mellyekhez semmi 
közünk, és mellyek minket legnagyobb nyomorba dönthet-
nek. Schweiz az európai államrendszerben hatalma által 
nem imponálhat, és azért ne hatalmára, hanem ártatlansá-
gára és igaz jogára támaszkodjék.' B l ö s c h szónok be-
szédének egyik pontja köz örömrivalgásra inditotta a' né-
pet, midőn t. i. mondá, hogy : az iskolát ismét keresztény 
alapra kell fektetni, és gyermekeink imádkozni tanuljanak, 
és a' hasztalan áltudomány helyett kaszát forgatni és ekét 
vezetni tanuljanak.' Hol illy beszédek hangzanak, és a' 
szivekben viszhangra találnak, ott a' nép még ép és egész-
séges, 's a' honnak jövője elveszve nincs ! 

Daczára a' franczia ,bons offices'-nek, és daczára a' 
fenyegető orosz jegyzéknek, a' szegény görögök még min-
dig a' régi szerencsétlen helyzetben vannak. A' févzár 
ugyan fölfüggesztetett, de csak bizonytalan és az angolok 
által meghatározandó időre,'s ezen körülmény nem kevesb-
bé nyomasztólag hat a' kereskedésre, mint maga a'blokade. 
Itt az idő, mellyben a' görög hajók leginkább szokták űz-
ni keresetüket a' fekete tengeren, 's ez most egészen elma-
marad. Némelly lapok szerint a' görög király késznek nyi-
latkozott a' már eddig elfoglalt hajókat a' tartozás' lerová-
sául átengedni, de az angolok még ezt som eléglik. Valljon 
mi vége leend ezen nemtelen eljárásnak ? Legközelebbi, 
mint mondják, hiteles hírek szerint az orosz kabinet párisi 
követe által ismét erőteljes felszólítást intézett a' görög 
ügyek végett a' franczia kormányhoz, mellyben ennek sze-
mére vettetik, mintha szívesen beleegyezne Angolhon' kö-
veteléseibe. A' szemrehányás, ugy látszik, nem igazságtalan. 

A' ,Times' bizonyítása szerint, Dublinban az irlandi 
alkirályság' eltörlése elleni izgatás nem igen különös cred-
ménynyel foly. Mart. 28-án tartatott ugyanott a' lordmajor' 
elnöklete alatt községtanácsi gyűlés, mellyben az izgatás' 
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szellemébeni kérvénynek a'parlamenthozi benyújtása elha-
tároztatott; de csak 38 testületi tag volt jelen; 's ugy lát-
szik a' dubliniak' nagy része megnyugszik azon nyilatko-
zaton, mellyet Clarendon gr. nem régen bizonyos küldött-
ségnek tett ; jelesül 1) hogy a'kormány- és törvényszékek' 
egyéb ágai Dublinből el nem vitetnek ; és 2) hogy a' ki-
rályné bizonyos ideig évenkint Dublinban fog székelni. 

Vegyesek. 
Azon szomoritó hirt vettük, miszerint a' szombathelyi 

püspök ő méltósága, midőn Nagy-csütörtökön a' hosszas 
és fárasztó szertartások' elvégzése után a' székegyházból 
visszatérne, a' püspöki lak' lépcsőzetén szélütéstől talál-
tatván összerogyott, 's azóta nehézbetegen ágyban fekszik. 
(3 méltósága már a' nagy hét' elején rosszul érezve magát, 
az orvostól azon intést kapta, hogy a' templomi foglalko-
zásokat ez egyszer, egészségének kímélése végett, engedné 
át másnak ; mit fájdalom' főpásztori állásában ő magának 
meg nem engedhetőnek hívén, szent hivatása körüli buz-
gálmának lön áldozatjává ! 

Mielőtt az u j oktatási törvényjavaslat, a' régi előíté-
letek' dühét Francziaországban a' jezuiták ellen ismét fel-
szította, az üldözött atyáknak sikerült, hivatásuk' magasz-
tos működése által, a' leggonoszabb sziveket megnyerniek, 
's az Istentől legelhagyatottabb kedélyeket is az üdvesség' 
útjára, 's az örökké fénylő világosság' vallására visszave-
zetniek. Azon férfiak, kik minden perczben készek a' 
H u d s o n tó' partjain mindennemű veszélyeket, 's Kelet-
indiában a' vértanúság' koszorúját felkeresni, a' mult év' 
végével a' touloni bagnoba térítés' eszközlése végett men-
tek : hol habár más nemű de mégsem csekélyebb akadá-
lyokra számíthattak, mint az éjszakamerikai vadaknál, 
vagy a' barbar Cochinchina tartományban. Azon nehézsé-
geken kivül, mellyeket a' legelvetemedettebb vadságban, 
's minden látszó vagy láttatlan hatalom elleni folytonos 
ellenszegülésben megrögzött egyének müküdésöknek ellene-
gördithettek, elkészülve kellett még lenniök hosszú és apró 
csatázásra azon számtalan balitéletek ellen, mellyekkel az 
európai polgárisodás minden szokatlant magától eltaszít. 
Miután az illető helyen tett lépések által a' hivatalos fél-
tékenységet legyőzniek sikerült, megjelentek a' missiona-
riusok Toulonban, hol az erre felhatalmazott hatóságok 
által megelőző készséggel fogadtattak, és gyámolittattak, 
ellenben a'lakosság, különösen a' matrózok által, nem min-
dig a'legjobb szándékkal fogadtattak. A'fegyenczeket, kik-
nek irányában ők ugyan, mint vigasztalók 's lelki atyák, 
de egyszersmind feltétlen engedelmességre oktatók, 's az e' 
megromlott lelkekben évekig duló 's megrögzött szenve-
délyek' állhatatos ostorozói gyanánt léptek fel, hamarább 
meghóditák, mint azt reményiették, 's őket nem csak előa-
dásaik' jó szándékú tanulékony hallgatóivá, 's a' vallásos 
szertartások' engedelmes követőivé, hanem a' szigorú mo-
ralnak, mit nekik előbb ajánlottak, utóbb parancsoltak, hü 
és buzgó tanitványivá is átalakították ; 's midőn a' fontos 
végünnepélyeknél néhány ezer e' szerencsétlenek közül, 

habár lánczaiktól meg nem szabadítva, de mégis a' rendes 
felügyelettől felmentve, néhány papnak kizárólagos felvi-
gyázata alá állíttattak, a' legcsekélyebb rendetlenség és 
kihágás sem történt. Midőn az Ur' testét magokhoz vevék, 
testök ugyan lánczokban volt, de lelkök szabaddá lett. A' 
bagnobeli elöljárók, a' frejusi püspök, felsőbb körökbeli 
hölgyek különösen a' kerületből, voltak jelen ezen elragadó 
ünnepnél. Mindenki meg volt indulva, 's a' guny és nem 
tetszés' kifejezései helyett, mellyek eleinte a' nép' alsó 
rétegéből származtak, de darab óta a' rokonszenv- és tisz-
teletnek csalhatlan jeleivel váltattak fel, mindenhol bámu-
lat és tisztelet nyilvánult irántok. E' dolgok egy ,A' jezui-
ták a' bagnoban' czimü iratkában, egyszerűen, bizalmat 
gerjesztő hangon, 's azon reményben, hogy az elhintett jó 
tartósságnak fog örvendeni, vannak előadva, 's ha leverő 
tünemény az, hogy egy Chenu A, és Lahodde' gunyiratai 
olly kelendőségre kaptak, más részről lelket emelő dolog, 
hogy azon irat is, melly illy örvendetes tudósítást, és jeles 
példákat tartalmaz, nyom nélkül nem enyészik el. 

A' Conciliation-Hallból következő körlevél küldetett 
szét Irhon'kath. papjaihoz : ,A' hü nemzeti repeal-társulat 
tisztelettel küldi önnek az ide mellékelt kérvényt a' pro-
testáns egyházi intézet' részéről szenvedett meggyalázta-
tás, sérelem és károk ellen ; és kéri önt írassa alá olly szá-
mosan, a' mint csak lehetséges, legfölebb e' hó' 10-eig azt 
visszaküldvén, mert azután nem sokára indítvány fog tétet-
ni a' követek' házában az egyházi intézet' eltörlésére ugy, 
hogy maguk a' protestánsok fizessék saját papságukat.' A' 
kérvény pedig igy hangzik : ,A' parlamen ben egybegyűlt 
nagyon tekintetes és becsületes lovagok-, polgárok-'s mező-
városiakhoz. Az alulirt lakosok' alázatos kérvénye alázato-
san előterjeszti : hogy a' prot. egyházi intézet' fentartása 
a' kath. Irhonban nyomasztó sérelem és meggyalázás; és 
hogy ezen ország' kath. népe, melly az ir nemzetnek túl-
áradó többségét képezi, meddig ezen intézet törvényesen 
fenáll, olly sértésnek és lealacsonyitásnak van alávetve, 
minőnek eltűrésére a' polgárisult világnak semmiféle népe 
nincs hivatva. Hogy Irhonban soha sem lehet béke és meg-
elégedés, 's a' vallásügyi keserűségek meg nem szűnhetnek, 
miglen e' szörnyeteges sérelem jóvá nem tétetik, 's a' ka-
tholikusok nem köteleztetnek többé bármiként olly egyház' 
javára adózni, mellyhez ők nem tartoznak. Ennélfogva a' 
kérvényezők alázatosan kérik önök tisztelt házát olly rend-
szabály' hozatalára, melly szerint a' létező javadalmi ka-
matok' meghatározásának alapján, a' protestáns egyház' 
jövedelmei a' szegények' felsegitésére szenteltessenek, a' 
vallási egyenlőség Irhonban valahára valóban megállapit-
tassék, és a' hitfclekezeti czivódásnak eleje véttessék az 
által, hogy a' prot. papság ugy láttassék el mint a' katho-
likus — , t. i. híveinek önkénytes adakozásai által.' 

Örömmel jelentjük, hogy a' spanyol kormány a' szer-
zetes ujonezok' felvételét tiltó parancsát visszavette, 's 
hogy ennek következtében többen vétettek ismét fel szer-
zetesekül. Az eltörült szerzeteseket is szándékozik vissza-
állítani ; a' C l a m o r legalább azt mondja, hogy a' királyi 
tanácsban vitatkozás tárgya volt, 's hogy csak három szónyi 
többség vetette vissza. 

A' , F i g y e l m e z ő ! előfizetőit, kik dijaikat visszakövetelőleg még mindig hozzánk fordulnak, a' 

lapunk' idei folyamának 14-dik számában közzétett nyilatkozatra utasit juk. Szerk. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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N é p f e l s é g . 

A' 19-dik század' i'őhibája 's vétke, mellyből te-
mérdek tévedés , bün 's inség származik, abban áll : 
hogy ama' szentséges kapcsolatot, mellynek Isten mint 
teremtő, és emberek mint teremtmények közt örökké 
létezni kell , szentségtelen kezekkel gyengíteni, sőt el-
szakasztani törekszik. 

Vannak emberek, kik azt vélik, hogy az Isten 
csak teremtéskor állott viszonyban a' világgal ; hogy 
bevégezvén a' teremtés' nagy munká já t , valamint az 
anyagi ugy az erkölcsi világot magára hagyta , mind 
a' kettőnek erőket adván és törvényeket , mikkel 's 
mik szerint minden felsőbb beavatkozás nélkül ki tű-
zött czéljára működjék ; e' vélemény' képtelensé-
gét könnyű belátni : a' legtökéletesb lénynek élete 
szüntelen tevékenységben á l l , azért miután minden-
ható igéjének erejével a' világot alkotá, annak fen-
tartása 's kormányzása, szóval czélhoz vezetése is 
egyedül ő hozzá tartozik ; gondviselése nélkül a'világ, 
véges természeténél fogva, pillanatig sem állhatna föl; 
löntartatva pedig, de kormányzását nélkülözve, része-
inek roppant különfélesége, és annyi ellenkező erőnek 
működése mellett teméntelen chaossá válnék ; sőt ha-
tártalan bölcsesége 's jósága nem is engedheti, hogy 
mindenhatósága'remekmüveit, az ő teremtményeit gon-
datlan atyaként magától elvesse, és azokra gondot ne 
viseljen. 

Ezen elvből, az Istentől vallástalan elszakadás' 
elvéből, ha azt a' társadalomra alkalmazzuk, szük-
ségkép' származik a ' népfelség' eszméje ; miszerint az 
Isten minden létei' alapoka, minden hatalom' tulajdo-
nosa (az embert istenesitő hegelistákat itt számba nem 
veszszük), a' társas élet' köréből száműzetik, hatalma 
embereknek, gyülevész népnek tulajdonít tat ik, hogy 
a' minden jót és szentet vakmerően megtámadó véres 
forradalmak' oka látszólag törvényesíttessék. 

Nép és felség, e' két eszme egybefoglalva, való-
di ellenmondás. Felség az, kinek polgári tekintetben 

I. Féléi 

a' teremtmények közt ura és elöljárója nincsen, de 
vannak erkölcsi testületté alakult alattvalói, kik felett 
hatalommal bir , kiknek törvényt hozhat , kik felett 
ítélhet, kiket büntethet , és kik neki hódolni, engedel-
meskedni tartoznak ; a' népet emberek' összege képe-
zi, kik ugyanazon álladalomhoz tartoznak. Már pedig 
olly népet, mellynek e' földön nincs ura és elöljárója, 
melly senkinek hódolattal, engedelmességgel nem ta r -
tozik, mi t öbb , mind e' mellett mások felett még ha-
talommal is bir, illyen népet képzelni sem lehet ; ez 
már nem lenne nép, hanem gyülevész csoport. 

De visgáljuk meg : ki felett, és mi oknál fogva 
bírhatna a' nép hatalommal. Talán minden ember Ön-
maga felett ? ez a' társas életben teljes lehetetlen, mert 
ugyanaz parancsolna, a' ki engedelmeskednék. Talán 
egyik ember a ' m á s i k felett? de mi joggal bírhatna 
egyik ember önmagától a' másik felett hatalommal, 
holott minden embernek erkölcsi természete és ren-
deltetése ugyanaz ? különben is ez esetben a' hatalom 
viszonyos volna, és igy az engedelmesség lehetetlen. 
Talán a' népnek összege önmaga felett bir hatalom-
mal? de a' nép egyes emberekből alakulván, valamint 
egyik embernek a' másik felett önmagától hatalma 
nincs : ugy a' népnek sincs, melly egyes emberekből 
alakul ; e' tekintetben áll azon okoskodás : egy kő nem 
bir gondolkodni, tehát a' kövek' halmaza sem. Talán 
a' többségnek van hatalma a' kevesebbségen ? De 
kérdjük : mi joggal követelheti a' többség, hogy a' 
kevesebbség, melly a' népfelség' pártolói szerint szin-
te hatalommal bir és felséggel, neki hódoljon és en-
gedelmeskedjék? Mi joga van a' többségnek a' keve-
sebbség felett? Semmi más mint az ököljog, ez pedig 
minden jognak gúnyolása és összetiprása, a' legjogta-
lanabb zsarnokság, mit csak képzelni lehet; a' l'orra-
dalmak'gyászos története hitelesen tanús í t ja ,mi l ly ég-
bekiáltó igazságtalansággal bánt e' zsarnok többség a' 
kevesebbség' legszentebb jogaival, érdekeivel, vallásá-
val, birtokával. 

Ha a' nép hatalommal b i rna , kétségkívül vagy 
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azért birna , mivel egyes emberek, kikből a' nép 
alakul , az emberi természetnél fogva hatalommal 
birnak , vagy pedig mivel többen szövetségre lép-
v e , ennek erejével az emberek' összege bir hata-
lommal, mellyel egyes ember nem birhat. Határozot-
tan tagadjuk mind a' kettőt. Egyik ember a' másik 
felett önmagától nem birhat ollynemü hatalommal, 
mellynek kezelésében szabad legyen kényszeritő esz-
közökkel is élnie ; inert erkölcsi természetét 's vég-
czélját tekintve, minden ember különbség nélkül egyen 
lő, minden ember észszel 's szabad akarattal bir, melly-
ben az erkölcsi természet központosul ; minden em-
bernek végczélja : szeretettel működő igaz hit és örök 
boldogság által a' mennyei atya' dicsőítése; igy ma-
gában az emberben nem találunk alapot , mellyre 
egyiknek a' másik feletti jogszerű felsőbbségét és ha-
talmát épitni lehetne. Jeleskedjék valaki bármilly ki-
tűnő értelmi tehetségekkel, képezze azokat rendszerü-
leg 's ildomos arányban, gazdagítsa alapos 's terjedel-
mes tudománynyal : de értelme' valóságára nézve 
nemcsak hasonló, hanem egyenlő leend akkor is a' leg-
tudatlanabb emberrel, és az emberi ész' körén tul so-
ha sem terjeszkedhetik; szintúgy ha valaki erkölcsi 
állására nézve a' tökéletesség' olly magas fokára j u t -
na is, hogy akaratja Istennek legszentebb akarat jával 
egyezne : mégis akaratjának valóságát tekintve, nem-
csak hasonló de egyenlő volna az erkölcstelen ember-
rel, mert ebben szintúgy mint ő benne tehetség létez, 
Istennek természet feletti malasztjával a' tökéletesség' 
épen azon fokára juthatni. Az értelmi 's erkölcsi mi-
veltséggel fénylő ember birhat ugyan hatalommal má-
sok felett, de ez erkölcsi hatalom, mellynek kénysze-
ritő ereje nincs, melly az embernek jogot mások fe-
lett épen nem tulajdonit, erről tehát most , midőn az 
álladalom' czéljára szükséges kényszeritő hatalomról 
értekezünk, szó sem lehet. 

Nem áll a' másik, tudnillik hogy szövetség' ere-
jével az emberek' összege bir azon hatalommal, mely-
lyel egyes ember nem b i rha t ; mert a' hatalomnak a' 
szövetkező egyének' természetében és nem változé-
kony külső körülményekben kellene gyökereznie, a ' 
szövetség pedig egy embert sem emel feljebb termé-
szeténél ; valamint tehát egyes embernek nincs hatal-
ma a' másik felett : ugy a' szövetségre lépett embe-
rek' bármi nagy összegének sincs ; annyival inkább, 
mivel az álladalom' czélja a' hatalom' oliv nemét is 
követel i , mellyet embernek tulajdonítani , vagy szö-
vetség' ut ján embertársra bizni , Istenen kivül senki-
nek joga nein lehet. Ér t jük a' vérhatalmat , miszerint 
a' fejedelem élet 's halál' ura. Valljon ezt is a' nép 
adja-e? valljon lemondhat-e az ember életéről, és ad-
hat-e erre hatalmat embertársának ? Nem. Mert az em-
ber önéletének nem u r a , arról tehát le nem mond-
hat , és arra más embertársának hatalmat nem adhat. 

,Senki magának nein é l , senki magának meg nem 
hal, hanem akár élünk, akár meghalunk, az Istené 
vagyunk. (Sz. Pál Rom. irt lev. 14. rész.) Egyedül 
az Isten ura az életnek és halá lnak, tehát egyedül 
ő adhat jogot a ' fejedelemnek, embertől életét, ha az 
álladalom' czélja, a' közbátorság követeli, elvenni ; az 
Isten' fia a' romai helytartónak azon mondatára : ,Nem 
tudod-e, hogy hatalmam van téged felfeszittetni, és ha-
talmam van téged elbocsátani ? válaszolá : nem volna 
semmi hatalmad felettem, ha neked onnan fölül nem 
adatott volna. (Sz. János 19 . rész.) A' mi ezen hata-
lomról áll, áll a' hatalom' többi neméről is. 

Meggyőződésünk szerint a' hatalom ollyan l'el-
sőbbséget jelent , mellyel mások felett önmagától csak 
az b i rha t , ki természete' jelességénel fogva másoktól 
lényegesen különbözik ; csak az b i rha t , ki mások' lé-
telének és természetének létesitő oka, a'végetlen lény 
véges lények felet t , az Isten mint teremtő az embe-
rek mint teremtmények felett. 

Ide járul , hogy az embereknek társulatba szö-
vetkezése Istentől van, úgymint ki eredetileg a' társas 
élet' szerzője ; az ugy nevezett természeti ál lapot, mi 
szerint az ember minden társaság nélkül élne , épen 
természetelleni ál lapot , mert az ember természeténél 
fogva társas l ény , lelkileg és testileg gyenge annyira, 
hogy mások nélkül nem élhet ; az első emberekkel 
maga a' jóságos Isten mint atya társalgott, őket nem-
csak a' lélek de a' test' életének is fentartására atyai 
gondoskodással vezérlé, ugy hogy magukra hagyatva 
nemcsak erkölcsileg miveletlenek maradtak volna, ha-
nem életöket sem tarthatták fen. 

A' természet' ura a' szülők' szivébe leggyengé-
debb szeretet' lángoló indulatját o l tá , mellyel a' te-
hetetlen embert felkarolják, jótevő 's védő kegyelettel 
gondosan ápolják ; ez által a' családi körben a' társas 
élet' alapját tevé le ; sőt ezen vonzalom és szeretet' 
indulatja bár kisebb mértékben de tulajdona minden 
embernek embertársai iránt, az erkölcstelen ember is, 
ha gonosz ingerei' hevétől el nem ragadtat ik , megin-
dul embertársa' szerencsétlenségén, és raj ta segiteni 
iparkodik. 

A' legbölcsebb teremtő az embereket különböző 
tehetségekkel látta el, hogy egymást segítsék, és ezer-
féle viszonyaikkal egymást lekötelezzék; ezáltal el-
lenállhatlan ösztönt adott a' társas életre, mert ezen 
természeti mellékes különbségből származik egy rész-
ről az ismeretek 's erkölcsi á l lapot , más részről a 'va -
gyon' különbsége, miszerint egyik embernek a' má-
sikra szüksége van, egyik sem állhat fen magányosan 
másokkali viszony nélkül ; a' szegénynek szüksége 
van a' gazdag' segélyére, gyengének az erős' védel-
mére, tudósnak a' tudatlan' kézmunkájára. ,Modicus 
val idi , validusque modici sese sustentât opere'. So-
phocles. ,Quodsi omnia nobis, quae ad victum cultum-
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que pertinent, quasi virgula divina, ut a iun t , suppe-
di tarentur , tunc optimo quisque ingenio, negotiis o -
mnibus remissis , totum se in cognitione et scientia 
collocaret. Non est ita. Nam et solitudinem fugeret, 
et socium studii quaereret , turn docere, turn discere 
vellet, tum audire tum dicere.' (Cicero off. 1. 47.) É s 
helyesen mondja Haller : ,Isten' akaratja , természeti 
szükség, és a' szeretet' ellenállhatlan ösztöne az em-
bert természeténél fogva társas lénynyé képezi. ' 

Az eredendő bün által ámbár az ember' termé-
szete egészen el nem romlott ; de nagyon elgyengült, 
és annyira meg van vesztegetve, hogy az emberek 
egyátalán hajlandóbbak a' rosszra mintsem a' jóra ; 
az érzékiség' ereje mindegyikünkben gyorsan és köny-
nyen, az ész' tehetségei pedig lassan és nehezen, b i -
zonyos erőszakkal fejlődnek k i ; a' vétket tanitó nél-
kül tanuljuk, 's minden nehézség nélkül követjük e l ; 
az erény' gyakorlása pedig folytonos küzdésbe kerül, 
és nagy nehézséggel, önmegtagadással van összekötve ; 
az állatiság szüntelen kemény harczot viv az okosság 
ellen, és a' fellázadt testiség legtöbb esetben erőt vesz 
a' józan észen ; e' rossz hajlam' erejét akkor is érez-
zük, mikor jót cselekszünk. Állításunkat igazolja nem-
csak a' szentírás, hanem kinek-kinek lelkismerete, a' 
tapasztalás, és régi pogány bölcsek' panaszai , mely-
lyeket hosszú sorban előadni épen nem volna nehéz. 
Ezen belső rendetlenségből származnak a' bűnnek 
ezerféle nemei, mellyek valamint az ember' rendelte-
tésével : ugy az álladalom' czéljával, az élet 's vagyon 
bátorsággal merőben ellenkeznek. Sz. Ágoston a' vi-
lágon uralkodó vétkeket, mint az eredendő bün' követ-
kezéseit igy adja elő az Isten' országáról irt 22-d ik 
könyvében : ,Ebből származnak az egyenetlenségek, 
perlekedések és háborúk, cselvetés, haragtartás és el-
lenségeskedés ; hamisság, hizelgés, csalás, lopás és 
hűtlenség, kevélység, nagyravágyás és irigység, gyil-
kosság, kegyetlenség és gonoszság, szentségtörés , ká-
romlás és hamisesküvés, ártatlanok' elnyomása, rága-
lom, hamis bizonyitás, igazságtalan Ítélet, erőszak, és 
minden gonosz, a' mi eszembe nem jut , de az embe-
rek' társaságától el nem távozik. 

Minthogy tehát az Isten társas életre teremté az 
embert, és azt kinekkinek természeti kötelességül tevé : 
ha Ádám' eleste után is az embereket abban megtartani 
kivánta, nyilvános, miszerint maga az örök bölcseség' 
eszméje követeli, hogy a' társadalom' körében kénysze-
rítő hatalommal ellátott tekintélyt állított légyen fel,*) 

*) A' ,népfölség' kérdése szerintünk egyszerűen ide 
megy ki : valljon a' polgári társaságban szükséges 
hatalom-összeget szükségkép és akként kötötte-e a' 
minden hatalom' utolsó és legfelsőbb kútfeje és tulaj-
donosa, az Isten a' néphez, miszerint jogosan azt senki 
sem nyerheti el különben, mint ugyanezen népnek ke-
zeiből és megegyezése után, és nem is gyakorolhatja 

melly az embereket, mint az álladalom' tagjait, mint pol-
gárokat azon merényektől visszatartóztassa, mellyek a' 
társas élet' czéljával ellenkeznek, az élet- 's vagyon-bá-
torságot veszélyeztetnék, és az álladalmat felforgatnák. 
(Folyt, köv.) — sl.— 

A ' b é c s i k a t h . e g y 1 e t. 

Nem régen majd minden bécsi lap, 's nem is vi-
lágos káröröm nélkül, közli az értesítést hogy a' bécsi 
kath. egylet határozottan kimondá megszűnését, 's 
maga a' választmány is szétoszlott. Sőt azon nézet is 
kijelentetett , miszerint szerencsére, mindenkorra el-
multak az idők, mellyekben hasonló vállalatok Bécs-
ben létesülhetnének. E ' lapnak *) l'önállása tényleges 
czáfolatul áll ugyan ama' hirek ellen , miután jelenleg 
is régi firmáját (herausgegeben vom Katholiken-Ver-
eine in Wien) viseli. Azonban, utolsó időben a' bécsi 
kath. egylet, némelly kikerülhetlen körülmények miatt 
olly phasisba szorí t tatott , mellyben al ig, hogy csak 
nevét megmentheté, egész munkássága pedig az ,Oest. 
Volksfreund'-ra szállott át. Minthogy pedig jelenlege ' 
lap is más szerkesztőség' kezére jutot t , ugyan ezen u j 

másként, mint az ö nevében, akaratjához képest és 
addig, a' mig neki tetszik ; vagy inkább ellenkező-
leg, nem maga az Isten , mint egyetemes világkor-
mányzó tartja-e titokteljes kezeiben a' hatalom-osz-
togatás' kulcsát, annak fejére szállitván gond vise-
lésileg a 'koronát , a' kiére akarja; 's tudtul adván 
akár irott akár természeti törvény után mindenki-
nek , hogy azok , a' kik uralkodnak, az ő szent 
helyét pótolják a' földön ? Az elsőt fogadva el, 
nyilvános, miszerint a' népfölség minden történeti 
jognak tagadása, joggá emelt forradalmi elv, 's a' ki-
nyilatkoztatott társadalmi tanok' merő elvetése. Mi a' 
nép ? Emberek' összesége, kik egy törzsből szár-
maztak? De ha igy, világos miszerint a' törzstagoka' 
törzsfő fölött hatalommal csak ugy nem bírhatnak, 
mint nem családtagok a' családatya fölött. Vagy em-
berek'összesége, kik ugyanazon-egy nyelvet beszélik? 
Ámde akkor, hogy a' fölség nyilatkozhassék , mind-
annyiszor, valahányszor az egy nyelvet beszélők nem 
egy országhoz tartoznak, szükséges volna, miszerint 
bizonyos álladalom' ügyeibe egy más, szinte független 
álladalom' alattvalói is beleszóljanak, teszem a'porosz 
Ausztriában 's ez viszont Poroszhonban is kormányoz-
zák. Vagy végre emberek' összesége, kik a' hazát lak-
ják? Ámde ezek csak annyiban bírnak egységes hazával, 
mennyiben egy kormány és egy alkotmány alatt él-
nek, következésképen n é p n e m v o l t a k , mig egy 
kormány és alkotmány alá nem kerültek; a' mi p e -
d i g n e m v o l t , f ö l s é g s e m l e h e t e t t . Előbb 
volt tehát hatalom, mint haza, 's a' nép csak akkor 
volt ezen értelemben nép, midőn már hatalom alatt 
volt. Szerk. 

*) Jelen czikket az ,Oesterreichischer Volksfreund'-ból 
vettük át, mellyet a' bécsi kath. egylet ad ki. 

Szerk. 
4 0 * 
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szerkesztőség illendőnek vé l te , elsőben i s , a' kath. 
egyletek'barátinak kedveért rövid áttekintését közleni 
a' bécsi kath. egylet eddigi munkásságának, valamint 
az ő jelenlegi állapotának i s , azután azon irányt is 
kijelölni, mellyet a' mostani sajátságos viszonyok kö-
zött követni magát elhatározá, hogy addig is, mig a' 
kath. egylet az ostromállapot miatt függőben leend, a' 
lehető legtöbb jót eszközölhesse. 

Mit, és milly reményteljes buzgalommal tett a' 
bécsi kath. egylet keletkezése' napjától, az 1 8 4 8 - d i k i 
fontos következményű május 15-ké tő l , egész az octo-
beri forradalom' kitöréséig, a' minden oldalról fenye-
getett kath. egyház és religio' védelmére : hangosan 
bizonyiták az akkori központi és kerületi gyülekeze-
tek Bécsnek majdnem mindenik külvárosában. Miután 
azonban a' forradalom vitéz hadseregünk által legyő-
zetett, 's ama'borzasztó october 'gyásznapjai elmultak, 
az ostromállapot' kimondásávál az egyleti jog is átalá-
ban felfüggesztetett. Ezentúl a' kath. egyletnek sem 
volt szabad sem központi, sem az olly üdves hatású 
kerületi gyülekezeteit megtartani. A' sokoldalú kísér-
letek, mellyek ezen, a' béke és nép' javára olly hat -
hatós befolyású gyülekezetek' megtarthatására szüksé-
ges engedelemért ismételtettek, mind siker nélkül ma-
radtak. Az itteni katholikusoknak elkeseredve kellett 
tapasztalniok, hogy az ő gyülekezeteik, m e l l y e k 
e g é s z N é m e t o r s z á g b a n e g y e d ü l k ü z d ö t -
t e k a' b é k e - é s r e n d é r t , Bécsben a' szabadkő-
mivesek, németkatholikusok és demagogok' clubbjai-
val egy osztályba soroztainak, mert azon képviselet' 
h i jával valának, melly a' kath. ügyekben egyedül ér-
vényes. Csupán a' választmánynak engedtetett meg, 
hogy havonkint üléseket t a r t son , de ezeket is mindig 
egy érseki biztos' jelenlétében. A ' választmány' mun-
kássága egészen gyümölcstelen marad t ; csak is arra 
szorítkozott, hogy az utak- és módokról tanácskozott, 
mellyeken szabad tevékenységet nyerhetne az egyház 
és álladalom' javának előmozdítására. De minden esz-
közei, tervei és gyülekezetek' tartásaérti folyamodásai 
siker-nélkül maradtak, ' s igy a 'választmányi ülések job-
badán csak arra szolgáltak alkalmul, hogy ezen akadá-
lyok miatt kétségbe nehezen vonható okoknál fogva, az 
érseki biztos' je lenlétében, hangos panaszok emeltes-
senek ; mellyek megint ujabb balmagyarázatok- és 
gyanúsításokra adtak okot, mi által az egylet' állapota 
mindig súlyosabb lett. — Időközben az egyleti lap' 
derék szerkesztősége folytatta bátor fölszőlalásait az 
egyház és az ő institutioinak szabadsága, valamint a' 
nagy közös haza' egysége és jogai mellett is. Az árny-
oldalak nem maradhattak érintés nélkül. Sem az egy-
ház , sem az állam' minden képviselői nem mentesek 
emberi balfogalmaktól. Az időszaki lapoknak a' köz-
vélemény' orgánumainak kell lenni. Az ,Oest. Volks-
freund' az ő szabadelmüsége által okul szolgált na-

gyobb kegyvesztésre olly oldalon, honnét pártolást és 
vezényletet kell vala várnia. A' kegyvesztés az egylet' 
lapjától annak gyarló választmányára is, 's pedig na-
gyobb mértékben átment. 

E ' közben a' mainzi közgyűlés elhatározta, hogy 
a' német P ius- és kath. egyletek' közelebbi közgyű-
lése tavaszkor Bécsben tartassék meg, hogy a' buján 
terjedő hitetlenség és a'legyőzött, de meg nem semmi-
sített forradalom' tűzhelyénél, a' lelkesedés' ereje által 
kath. élet ébresztessék és terjesztessék, 's vigasztalóbb 
jövendő készítessék elő. Az eme' gyűlés' inegtarthatá-
saért benyújtott kérelmek, a' fönebbi okok miatt, visz-
szautasittattak. A' közgyűlés Bécs helyett Boroszlóban 
tartatott meg. Boroszlóban hasonlag Bécs jelöltetvén 
ki a' mult évi őszi gyűlés' lielyeül, 's szükség' esetére 
Regensburg tűzetvén k i , Bécs a' fönebbi okból má-
sodszor is elveszté az áldásos hatást, mellyet Német-
ország' legjelesebb és értelmesebb kath. férfiainak ösz-
szegyülekezetéből nyerendett. A' körülmények' balsága 
által, a' bécsi egylettől még azon szerencse is megta-
gadta tot t , hogy magát küldöttei által a' boroszlói és 
regensburgi ülésekben képviseltetni láthatta volna. 
Tudták volna csak nagy német hazánk' katholikusai, 
milly bánatos óhajtozással tekintének akkoriban a' bécsi 
katholikusok Mainz , Boroszló és Regensburg felé !' 

A' ft. hg érsek, az egylet' Írásbeli folyamodására, 
mellyben arra kéretett föl, lenne a' kormánynál köz-
benjáró, 's eszközölne ki tőle engedelmet az említett 
közgyűlés' megtar thatására , 1849 -d ik i jul . 19-kén 
válasziratot bocsátott, mellyben a' közbenjárást meg-
tagadja , és az egyletet keményen megrójja. Noha a' 
választmány meggyőződve va la , hogy a' főpásztor' 
szemrehányásait nem érdemié meg , mégis egész ön-
tagadással elhatározá ezen őt vétkesitő válasziratot 
egyleti lapjába fölvenni; a' mint ezt a' hg-érsek maga 
is határozottan kívánta. A' lap' főszerkesztője I l o c k 
ur haszontalan törekedett a' lapérti felelősséget a' vá-
lasztmánytól elvenni, a' választmány' ideiglenes föl-
oszlatását, 's helyébe egy bizottmány' alakítását elha-
tároztatni, melly az egylet' ügyeit közgyűlés' tartásaig 
vezesse és kezelje. Indítványa kisebbségben maradt, 
mire H o c k ur a' választmányból ki- és nem sokára 
rá a' szerkesztőségrőli lelépését jelenté k i , miután 
Y e i t h szerkesztőtárs is, a fönforgó körülmények mi-
att, szerkesztőségbei részvétéről lemondani magát mint-
egy kötelesnek érezte. Y e i t h , ujabbi megkeresés' 
következtében a' szerkesztőséget megint elvállalta, 
miután S c h e r n e r is kilépett. A' lap' figyelemteljes 
iránya, mellyet az u j szerkesztőség, az érsekkeli ked-
vezőbb viszonybajövés miatt követni jónak látott, 
óhajtott eredmény nélkül maradt. A' bizalmat fön nem 
lehetett megnyerni ; a' lap' dolgozóinak és pártolóinak 
részvéte a' főszerkesztő' szellemdus dolgozatainak da-
czára is csökkent. A' lelépett szerkesztőségnek az egy-
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let' jövőjére mondott szomorú jóslata mind inkább és 
inkább teljesedésbe ment. Időközben az alapszabályok 
az u jabb viszonyokrai tekintettel átnézettek, 's a ' he r -
czegérseknek helybenhagyó megvisgálásra fölterjesz-
tettek. Az érseknek erre vonatkozó f. é. febr. 2 2 - é n 
kelt válaszirata azon hó 27-én közöltetett a' választ-
mánynyal. A' tagok azon meggyőződésre hitték mago-
kat az által vezettetni, hogy érsek ő hge az egylet' ha-
táskörét, a' jelen veszélyes időben igen szűkre szo-
rítja, 's azt ugy szólva, pusztán jótékonysági ezélokra 
utasitja, mi végből még az egylet' nevét is megváltoz-
tatni kivánja. V e i t h azonnal kijelenté, hogy a' szer-
kesztőségről lelép ; a' választmány, több jelenlévő 
tagjai pedig abbóli kilépésoket jelenték ki legnagyobb 
sajnálkozásukkal együtt, hogy ő hge az egylet' ter-
jedtebb és erőteljesebb munkásságát nem tartja olly 
sürgetős szükségünek, mint a' nép közt élő tagok, kik 
saját tapasztalásuk szerint már nem csupán „indill'e-
rentismus', hanem a' legvastagabb hitetlenség- és leg-
szemtelenebb istentelenségnek elharapódzását lát ják 
borzasztó következményeikkel együtt. A' mart. 6 - ig 
elhalogatott ülésben, S e h e r n e r A. F. káplán, ki már 
a' múltkoriban fölhivatott, ujolag megkéretett a' szer-
kesztőség' elfogadására, mire ő késznek nyilatkozott 
annak előrebocsátásával, hogy a' szerkesztőségnek, 
mellybe szerkesztőtársi minőségben belépni A n d e r 
M a t t ur is fölkéretett, szabadabb, gátolatlanabb 's 
's függetlenebb tevékenység biztosittassék, mint eddig 
volt, 's jelenleg a' körülmények követelik. A ' választ-
mány , noha tagjainak kilépése által nagyon megrit-
kult, elhatározta az ő olly igen meggyöngített mun-
kásságát bizonyos ideig fölfüggeszteni ; 's megbízatá-
sát , noha az f. é. maj. 15 -én véget é r , a' társulat ' 
fölélesztéseig megőrizni. 

Ez t az egylet' állapotáról olvasóinkkal mindjárt 
szerkesztői pályánk' kezdetén közleni kötelességünknek 
tartottuk, hogy az egylet' eddigi munkásságának ezen rö-
vidre vont vázlatából e' lapnak hivatását kellőleg föl-
foghassák. — Jelenben a' bécsi kath. egylet' egész 
munkássága az ,Oest. Volksfreund'-ra szállott á t ; az 
egylet valósággal most is lé tezik , csak életműködésé-
nek, bármiilyen, nyilvánításában gátoltatik. Az ,Oest. 
Volksfreund' tehát most nem annyira az egyletnek 
hanem inkább az egyházi , az egylet által előmozdí-
tandó ügyeknek közlönye ; mellyek' viszonyait, meny-
nyire terjedelme engedi, erőteljesen pártolni, 's minden 
megtámadások ellen elszántan védelmezni fogja. Hit, 
jog és erkölcsösség legyenek a' lap' jelszavai. Miután 
ekkép az u j szerkesztőség' viszonyait előadtuk, re-
méljük, hogy szabadabb álláspontunkon a' lap' előbbi 
dolgozótársainak részvétét, 's az által az ausztriai né-
pesség' bizodalmát megnyerendjük. Az imént lelépett 
fő szerkesztő V e i t h kanonok u r , megígérte, hogy 
szellemdus tollával a' távolból is segítségünkre leend. 

Nyílt levelezés. 
ö . B é c s , april' 10-kén. A' bécsi napi sajtó' jellem-

zéséhez más alkalommal szolgáltattunk már némi vonáso-
kat, 's most ismét kényszerülve érezzük magunkat ismer-
tetésünkhez ujabb bóvitéseket csatolni, hogy ezáltal mi is 
hozzájáruljunk a' kor'valóban szomoritó szellemi szegény-
ségének kitüntetéséhez, mellyet okvetetlenül szükségesnek 
tartunk arra, miszerint mindnyájan megtanuljuk átlátni, 
liogy a' mindenkitől óhajtott egyetemes újjászületést nem 
az u. n. közvélemény' kezelőitől lehet várni, 's ennek kö-
vetkeztében azon forráshoz forduljunk, mellyből az embe-
riség' üdve kifakadott, 's mellynek elhagyásában kell sze-
rencsétlen körülményeink' okát keresni. 

Alig jutott, még nem is teljes bizonyossággal, köztu-
domásra, miszerint a' ministerium a' tavai itt tartott püs-
pöki gyülekezet' határozatainak némi méltánylásául, elég 
hosszú késedelem után kimondotta a' p l a c e t u m ' eltör-
lését ; már is a' bécsi sajtó, elfeledvén a' pártszinezeteket, 
's az egymás' irányában eddig majd minden kérdésnél ki-
tüntetett ellenséges állást, kezetfogva 's egyesült erővel 
megtámadta e' megszülemlésben levő intézkedést. A' mo-
dort 's az esztelenséggel határos önmegfeledkezést 's kor-
látoltságot, mellyet a'sajtó'egy része ez ügyben tanúsított, 
érdemleg ábrázolni nem lévén képesek, mutatványul az 
,Ost-Deutsche-Post' némelly okoskodásait 's mondatait 
idézendjük : ,Némelly lapok szerint,' ugy mond 79-dik 
számában, ,a'ministerium eltörölvén a' placetumot, szabad 
közlekedést kész engedni a' püspöküknek Rómával. E' 
rendszabálylyal ki van mondva az egyház' függetlensége a ' 
statustól : ez pedig olly elv, mellynek következményeit 
Ausztria elviselni nem képes. Minden egyéb szabadságok, 
a' sajtószabadság, a' társulati, összegyülekezési szabadság, 
a' személyek, testületek 's küzségek' tükéletes autonomiája, 
csekélyszerüek az egyház' fültétlen szabadságának irányá-
ban. — — A' kormány föl nem vállalhatja a' felelősséget 
e' rendszabályért, mellynek nyomatékát minden egyéb al-
kotmányos tényezők' egyesült ereje sem képes kiegyenlí-
teni. Ha a' kormány az egyházat az állam' fölügyelése alól 
fölszabadítja, elszámlálhatlan zavarok' forrását nyitja meg. 
Senki sem állitandja felőlünk, hogy a' sanyargató rendőr-
ségi rendszernek baráti volnánk; tudva van, miszerint a ' 
valódi egyházi szabadságért mindig küzdöttünk : de azért 
kettős kötelességünknek tartjuk a' kormányt ez ügybeni ha-
markodástól óvni, mellyet csakhamar megbánni lenne kény-
telen. Nem szabad felejteni, hogy e' nembeni elhamarko-
dások ki nem pótolhatók ; a' szuronyok' ostromállapota 
tehetetlen a' lelkismereti ostromállapot' ellenében 'stb. ' 
ítélje meg ezek után a' nyájas olvasó, nincs-e igazunk, 
midőn ezen pseudoliberalis sajtót jellemtelennek,'s ha egy-
házi dolgokról van szó, gyülölségi fanatismusától elvaki-
tottnak nevezzük ? Tehát az egyház' szabadsága elleni vak 
düh annyira megy, hogy a' krypto-forradalmiak' e' közlü-
nye a' sajtószabadságot, a' társulati, gyülekezési 'stb. sza-
badságot, mellyekért folytonosan küzd, mint az államra 
nézve veszedelmeseket, kész gyanúsítani, csakhogy az egy-
ház' függetlenségét még veszedelmesbnek mondhassa, 's 
meggátolhassa ! Vagy talán balul értettük az ,0. D. Post' 
szavait, 's ő maga' részére teljes korlátlanságot követel, 
mig má3 részt az egyházat, melly ellen ostroma intézve 
van, rablánczokba fűzve szeretné látni lábai alatt, hogy 
annál kényelmesebben bemocskolhassa epéjének kiömlései-
vel, 's annál könnyebben kifojthassa belőle az életet, melly-
nek megszűntét elődjei- 's társaival együtt már olly sok-
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szor, 's mindig olly sikeretlenül 's olly hamisan kürtölte ? 
Milly gyöngéd szorgoskodással kezdenek rögtön ezen jám-
borok a' status' belnyugalma iránt viseltetni, mellyet eddig 
minden módon földúlni iparkodtak ! De igen, az egyháznak 
el kell nyomatni, különben még talán föl is üdülhetne élet-
meleg karjai között a' már teljesen 's legmélyebb alapjai-
ban megingatott társadalom. — Tekintsetek vissza a' tör-
ténetre, 's mondjátok meg, mennyivel gyarapodott Ausztria 
akár kül- akár belerőben II. József kora óta, midőn ezen 
gyámnoksági rendszer teljesen kifejlett? Mi bennünket illet, 
azt tartjuk, ha másnak nem, e' történeti visszapillantásnak 
kellene Ausztria' statusférfiait ama' meggyőződésre vezé-
relni, miszerint hatalma, boldogsága, létele az egyház' 
szabadságától van föltételezve. — Azonban méltó bosszan-
kodásunk tovább vitt, mint mennyibe bocsátkozni akaránk, 
's mennyit e' szánandó politikai éretlenségü lap társaival 
együtt érdemel, mellyek még annyira elfogultak, hogy a' 
külföldi minden árnyéklatu liberálisok' példája is hatásta-
lan reájok nézve, 's mellyek még most is a" placetum mel-
lett viaskodnak, midőn annak eltörlését másutt még a' leg-
tulzóbb radikálok sem vélték gátolandónak. 

Hasonló, 's minden bizonnyal valamelly hivatalnoki 
irodában gyártott czikket hozott a' napokban a' Lloyd is ; 
midőn azonban annak okerőit legújabb számainak egyiké-
ben maga a' szerkesztőség megezáfolta, 's a' placetumnak, 
mint jogtalan intézkedésnek eltörlését pártolván 's indo-
kolván, ez eltörlés' szükségességét politikai szempontból is 
kimutatni Ígérkezik : nem ereszkedünk az emiitett czikk' 
taglalásába. 

Az ,0 . D. Post' mellett méltó helyet foglal el hü szö-
vetségese a',Wanderer.'Történt, hogy Veith czim. kanonok' 
egyik böjti beszédének alkalmával két eszeveszett fiatal em-
ber botrányt akart okozni a' templomban. A' szónok, kinek, 
mellesleg mondva, alapos tudományosság, találó elmésség, 
's szónoklati kedvesség' tekintetében Németországon párját 
kell keresni, a' kath. egyház' áldásos befolyását mutogatta, 
's az épen a' szószék' elébe helyezkedett két dalia ellen-
kező észrevételeket bátorkodott hallatni olly hangon, hogy 
à' közel állóktól megértetheték. A' dolog azzal végződött, 
hogy szomszédaiktól körülvétettek. 'S midőn a' szónoklat' 
végével a' templomból kiléptek, mint a' vallásgyakorlat' 
háborgatói elfogattak ; ekkor kisült, hogy egyikök protes-
táns hittanuló, a' másik joghallgató. Miután az egész ese-
mény a' jelenvolt 7—8 ezernyi hallgatóság közül alig száz 
embernek jutott tudomására, egy két napi fogsággal végét 
érhette volna ; hisz a' kath. egyház, mellynek intolerantiája 
példabeszéddé vált, csak a' legújabb időben is sokkal több 
méltatlanságot kényszerült elviselni, mintsem hogy két kis-
korú ifjúnak illetlen magaviselete miatt szerfölött följaj-
dult volna; emezeknek pedig pár napi magukba vonulás 
alatt elég alkalmuk Ieendett éretlen tettök' ildomtalanságát 
megismerni. Azonban a' radikal sajtó még ezen történetet 
is föl tudta, vagy legalább föl akarta használni az egyház-
nak 's szolgáinak bemocskolására. A' ,Wanderer' liosszu 
hypokritikus sajnálkozással 's jámborsággal teljes czikket 
hozott ez esemény felől, mellyben annak megtörténtét nem 
a' csendháborgatóknak, hanem— a' szónoknak tulajdonítja. 
Ha az egyházi szónokok, ezek körülbelül szavai, megfeled-
kezvén sz. hivatásukról, a' szószéket politikai vitatkozások' 
előadására 's saját egyéni érdekök' előmozdítására hasz-
nálják, akkor nem lehet csudálni, hogy a' hallgatóság nem 
egészen illő módon tanúsítja elégületlenségét.' Tehát a' 
hallgatóságot nem a' nyolez ezer ember képezi, ki betöltve 
a' templom' minden zugait csendes áhítattal függ a' szónok' 
ajkain, hanem két fiatal ember, kik közül az egyik luthe-

ránus hittanuló ! De igen, Veith a' szószéket arra használja, 
hogy megmutassa, miszerint a' kereszténység' elvei nélkül 
nincs boldogság az emberiség' részére; dialektikájának 
győzelmes ereje az ujdivatu üdvapostolok' minden okosko-
dásait kártyaházak gyanánt halomra döntögeti ; éles kriti-
kája lerántván az istentelen áltudományról a' bölcseség' 
bitorolt ruháját, annak idétlenségét tapinthatóvá teszi, 's 
— horrendum dictu ! — még olly népszerű is bátorkodik 
lenni, hogy predikáczióinak alkalmával ezrenkint kénytelen 
a' nép a' tágas templomot, hely nem léte miatt elhagyni : 
's hinc illae lacrymae ! 

'S valljon miféle emberek ezek, kik az egyházat igy uton 
útfélen, okkal 's ok nélkül megtámadják, magokat a' föl-
világosodás' fölkent hírnökeinek nevezik, 's mint mondani 
szokás, irótollaikkal kormányozzák a' világot ? Ne lebbent-
sük föl a' rejtelmek' leplét, melly annyi piszkos személyes 
érdeket, gyűlölséget 's pártosságot, olly alávaló szolgai bé-
reltséget, annyi becstelen ármánykodást takar : tekintsünk 
egy történetkét, melly néhány héttel ezelőtt egész Bécset 
megbotránkoztatván , még az avatlanoknak is alkalmat 
nyújtott az annyira magasztalt irói meggyőződés' őszinte-
ségének megítélésére. A' martiusi revolutio' következtében 
keletkezett számtalan napi lap között a' ,Geissel' tünt ki 
különösen conservativ iránya által , 's mint a' forradalmi 
eszmék 's személyek' lehető legélesebb ostorozója. A' lap-
nak ezen iránya az octoberi események után még inkább 
megszilárdult, mig rögtön egészen más színezetet vőn fel, 
's a' közönség nem csekély bámulatára a' radicálok' tábo-
rához szegődött olly határozottsággal, hogy az ostromálla-
pot' törvényei szerint el kellett tiltatnia. Ezen ügy mindad-
dig magyarázatlanul maradott, mig a' ,Zuschauer'a' ,Geis-
sel' szerkesztőjének hozzáintézett magánlevelét kiadta, 
mellyben az erősen tiltakozik saját lapjának változott irá-
nya ellen, 's elbeszéli, miszerint mig antirevolutionarius 
elveket pengetett, olly kevés előfizetőt számlált, hogy pár-
tolás' hiánya miatt meg kellett volna buknia. Ekkor, úgy-
mond, fölszólitás intéztetett hozzám, hogy mind lapom fön 
fog tartatni, mind magam bő jövedelemben részesülendek, 
ha megengedem, hogy a' Geisselbe olly czikkek vétessenek 
föl, mellyek ismeretlen pártfogóim' politikai nézeteivel meg-
egyeznek. Én , elhagyatva mindenkitől. igent mondottam, 
a' Geissei radikal let t , előfizetőinek száma napról napra 
szaporodott, kevés idő múlva a' kiadást meg kelle kettőz-
tetni , mig végre eltiltatott.' Nem akarjuk az olvasónak 
mondani : ,ex uno disce omnes' ; csak sajnálatunkat nem 
tudjuk elnyomni a 'világ' állapota fölött, mellyben illy 
emberek képesek vezérszerepet viselni, 's melly nagyobb 
hittel fogadja illy bérenczeknek a' legszennyesb önérdek' 
bűzhödt mocsárából kisarjadzott apostolkodását, mint a' 
kath. anyaszentegyház' évezredek' igazolta tanítását. 

Cetera de genere h o c , adeo sunt mu l t a , loquacem 
Delassare valent Fabium. . . . 

A' fájdalmas hatást, mellyet itt a' magyarországi pap-
ság' gyászos sorsa, különösen legújabban b. Bémer' elité-
lése okozott, tollúnk nem képes ecsetelni. Az utóbbi ese-
mény még a' legloyalisabb érzelmüeknél is kimondhatlan 
szomorúságot, mondhatnók levertséget hozott elő, mellyet 
ő fölségének a' szerencsétlen elitélt' irányában tanúsított 
kegyelmessége csak kevéssé tudott enyhíteni. Meddig fog 
még e' siralmas állapot tartani ? mikor fog a' magyar Sión' 
sanyargatott fiaira a' békének napja földerülni ? De talán 
megelégelte már az irgalom' atyja a' szenvedéseke', mely-
lyekkel a' m. clerust az események' föl nem tartható folya-
ma 's ellenségeinek kárörvendő dühössége elárasztotta! 



Négy elárvult püspöki szék a. m; Eger , Kassa, Szepes és 
Rozsnyó már bir kinevezett püspökkel. 'S mint nem csak 
reményijük, hanem különféle tüneményekből alaposan kö-
vetkeztethetjük, a' többi is nem sokára megnyerendi fő-
pásztorát. 

Az ,Oesterreichischer Volksfreund' legújabb száma 
arról tudósit, hogy a' ministerium f. é. mart. 12-éről kelt 
határozata által megengedte , miszerint a' németországi 
kath. egyletek' egyetemes közgyűlése az idén Linzben tar-
tassák. E' gyűlésre, mellynek napja még ninc3 meghatá-
rozva, reményijük , hogy magyarországi ügybarátok is föl-
rándulnak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Francziaország. 
(B e r r y e r' b e s z é d e . Vége.) Francziaország' régi 

törvényeiről, conciliumokról és királyaink' rendeleteiről 
szólottak némellyek. 

Uraim, örömmel tapasztalom, miszerint olly időket 
élünk, midőn a' forradalmi tapasztalatok, 's annyi válla-
latoknak folytonos hanyatlása, többé, vagy kevesebbé vét-
kes szenvedélyek 's veszélyes csalódások által előidézve, 
sejtetik velünk, hogy a' múltban nem hiányzottak bölcse-
ség, okosság és hasznos intézetek. (Nagyon jól ! Nagyon jól !) 

Midőn olly vállalatokról van szó, mellyek egymásután 
alig 15—20 évig éltek, bizonyára némi bölcseségnek jele, 
ha illedelmet mutatunk az előtt, mi már 18 század' foly-
tán létezett. (Különböző felindulások.) 

De figyeljünk : akarják önök, midőn a' régi elveket 
hozzák emlékezetbe, én pedig egyedül csak a' lelkészekről 
's azok' elmozdithatlanságáról szólok, akarják önök a' dol-
gok' régi rendét visszaállítani ? (Baloldalon : Nem.) Nem ! 
önök őszinték, de nem következetesek. Én nem arról szó-
lok, hogy nálunk a' régi rend egészen helyreállittassék. Ki-
zárólag csak arról értekezem, mi a' lelkészeket illeti. Tehát 
erre is azt felelik önök : nem? (Balról : Igen, igen!) E' 
szerint önök következetlenek. Mit mondtak a'conciliumok? 
Azt, hogy az egyházi javadalommal bíró, önkénytesen attól 
nem fosztathatik meg. Vannak-e nálunk javadalmak? 
Adatnak-e valakinek javadalmak ? F a v r e Gyula ur köz-
be szól : Van budget. (Felkiáltások jobbról.) 

B e r r y e r : Önök nem szándékoznak helyreállítani 
az egyházi szabályokat a' javadalmak' kiosztása felett; de 
az , ki javadalmától önkénytesen meg nem fosztathatott, 
Ítélet' következtében igen is elveszthette azt. 

Akarják-e önök, hogy mindazon lelkészek, mindazon 
segédpapok, kiket önök plébánosokká akarnak tenni, saját 
hatalmok 's a' budgetbe igtatott egy törvényezikk' erejénél 
fogva, akarják-e önök, hogy mindezen lelkészek minden 
hatalom alól kivétessenek? Önök csak nem fogják őket a" 
polgári törvényszékeknek alá vetni ; az lenne ám még az 
elvek' felforgatása, a' chaos, zűrzavar, lia a' polgári birák 
lelkismereti dolgot fognának Ítélni, a' lelki hatalom' gyakor-
latának eseteiben. Világos, hogy ez meg nem történhetik, 's 
önök illyesmiről nem is álmodoznak. Vagy akarják önök 
helyreállítani az egyházi törvényszékeket ? (Nevetés a' jobb-
oldalon.) B o u r z a t ur : Igenis a' püspöki székeket ! 

B e r r y e r : A' püspöki székeket ? jól van. Nem aka-
rok a' vallási budget' eredetére felmenni Francziaország-
ban ; de, végre is, e' rovatot, mellyet önök tetszés szerint 

öregbíthetnek, módosíthatnak évenkint, talán csak nem 
akarják önök javadalmakká változtatni, javadalmak' osztá-
sának szabályai alá vetni, 's én kételkedem, hogy önök az 
egyházi hatóságot akarják helyreállítani. Midőn önök azt 
mondják : hogy a' püspöki székeket akarják, képzelem, 
milly távol vannak önök azon eszmének megállapításától, 
miképen kell a' püspöki székeket felállítani, 's minő hata-
lomra kellene a' felállítást bízni, 's ezt minő hatáskörrel 
felruházni. Ugy hiszem, önök e' felett még keveset gondol-
kodtak. (Nevetés.) Annyit tudok, hogy Francziaországban 
két vagy három püspöki (csak tanácsadó) törvényszék lé-
tezik. 

A' párisi érsek tiszteletreméltó érzéssel, 's olly han-
gon, mellyet önöknek utánozni kellett volna előttünk, igen 
akadozva's legnagyobb tartózkodással szólott c' kérdésben, 
mellyet önök előnkbe terjesztettek; csak a' legnagyobb 
félénkséggel mondotta, hogy tenni kellene valamit, 's ha 
lehetséges volna valamit tenni , óvatossággal kellene azt 
megkísérteni ; 's mi őtet illeti, saját Ítéletét, 's tekintélyét 
alárendelte nem törvényszéknek, de egy püspöki szék' vé-
leménye- és tanácsának, melly az ügy' visgálatával bízat-
nék meg. Önök látják, milly vakmerőség, midőn a' franczia 
főpap ennyi tartózkodás-, nyugtalanság-, vigyázat- 's két-
séggel szól annak lehetősége felől, mit önök hevenyészni 
akarnak, milly vakmerő dolog, mondom, a' kérdést itt fel-
hozni, mint ezt önök tevék. De én belátom egy főpap' ké-
telyeit, ki azon természetű kérdésekben, mellyektől egy 
lelkészsegéd'meghagyása vagy visszahívása függhet, magát 
egy tanácstól kívánja körülvétetve látni, 's a' legszorosabb 
visgálat alá akarja vetni a' tényeket, mellyeket egy, maga 
által rendelt törvényszék jelenthetett fel, hogy hatalmának 
gyakorlatában saját lelkismeretét megnyugtassa ; belátom, 
hogy kívánatos, miszerint az illynemü tanácsadó törvény-
székek szaporodjanak, de nem ez az egyedül, a' mit önök 
akarnának, mert önök itélőszéket óhajtanak. 

Már most visszatérek arra, mit az imént mondék : ki 
fogja felállítani a' törvényszéket? Mikép fog az rendez-
tetni? Minő hatásköre lesz? De ez még nem mind. Az em-
beri dolgokat emberi szempontból kell tekinteni, 's midőn 
politikai szószéken vagyunk, azon szempontból kell a' kér-
dés' megoldásához fogni, mellynél fogva egyes emberek, 
kik csupán politikai jellemnel birnak, abba elegyedhetnek, 
's azt taglalhatják. Vagy azt hiszik önök, hogy felvetett 
észrevételeimben saját eszméimet feltolni, 's személyes né-
zetemnek tekintélyével kívánok sújtani? Uraim! azon 
eszmék előtt a' legfélénkebb, legalázatosabb vagyok, mely-
lyeket önök elébe terjeszteni kívánok. Jelenleg, mint em-
ber és polgár, a'katholika egyház'szine előtt, mintha abban 
idegen volnék, visgálom a' kérdést, 's azt mondom, hogy 
maga alakjában, önök indítványa el nem fogadható. (A' 
jobboldalon és középen : Nagyon helyesen !) 

Önök a' régi 's ujabb időt hasonlítják össze. Előre is 
megmondom, hogy régente a' papnak nagy próbát kellett 
kiállani. 

Az egyház' csatárai, a' papok nagyobb számmal vol-
tak akkor, mint ma. Valóban sok községek vannak még 
nálunk, mellyekben plébániákat nem lehet alapitni, hol 
nem lehet papot tartani, ki nekik a' vallást magyarázza, 
őket erényre oktassa ; ettől meg vagyunk fosztva. Hol talál-
ható ma a' papság között az áthagyományozott fényűzés, 
a' múltnak fényűzése ? A' nevezett időszakban mindenhol 
elmozdítható helyettesek voltak, és kik, mint a'segédek egy 
öreg papnak, egy plébánosnak hatalma alatt voltak, ki 
őket oktatta, reájok felügyelt, 's tapasztalása után lelkészi 
állásra őket méltóknak Ítélte ; a' plébánosok, mint monda-
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tott, a' plébániával összeházasítva valának, 's lelki köte-
lékkel elválhatlanul csatoltatván a' helység' lakóihoz , hol 
tartózkodtak, javadalomnyerés által lelkipásztorok lettek.Ime 
ez volt az időben a' segédpapok' állása. De jelenleg, 's mint 
politikus beszélek itten a' katholicismus' kérdésén kivül, 
alig hogy az ifjú emberek a' papnöveldét elhagyva, a' sza-
bályszerű életkor' következtében, papokká felszenteltet-
nek, szükségképen a' plébániákba kell küldetniök ; 's önök 
most azt mondják : ez lelkész; azonban a' lelkésznek a' 
bölcseség, tudomány, erény és magaviselet' példányának 
kell lenni! 

Minő nehézségek adják elő magokat a' világ- és tár-
gasággali közvetlen érintkezésben egy ifjú emberre nézve, 
ki először kis növeldébe zárva, utóbb a' nagyobb növeldé-
ben tudományokba merülve, alig hogy felszenteltetik, a' 
világ' szenvedélyeinek, a' nyugtalanságok, zavarok és vét-
kek' torkába vettetik ? 

Önök nehézségekről beszéltek, 's nem akarják belátni 
a' kísérlet' szükségét, önök, világ' emberei, politikusok, 
családatyák. Értik-e már önök, mit tesz az papnak lenni, 
kinek hivatása önök' gyermekeit nevelni, 's önök bizalmát 
birni? Ha önök az egyház' emberében az egyház' ér-
dekeit védelmezik, ha önök hivek iránta, ha önök ugy be-
szélnek , mint kik a' papi tekintélyt elismerik ; ha önök' 
szive hajlandó meghajolni a' pap előtt, 's éltök' t i t k a i t reá 
bizni ( i s m é t e l t tapsok a' jobboldalon), ha ezt szivökben 
hordják, ha Istennek hála, önök jó keresztények,'s az egy-
ház iránt buzgók ; ugyan mondják meg nekem, midőn a' 
bánat , fájdalom, és keserűség önöket a' pap' lábaihoz 
vezette, nem érezték-e, milly nagyszerű, fontos és nehéz 
kötelességet kell annak teljesíteni? (Ujabb tapsok a' jobb-
oldalon.) 

És önök nem akarják, hogy pályája'kezdetén egy ha-
talom őrködjék felette, melly egy ideig még szemmel tartsa, 
valljon nem tért-e le a' jó útról ? 

Önök nem akarják, hogy c' fenséges és szent hivatás-
nak gyakorlatában, első lépésétől fogva felügyelet alatt le-
gyen, 's végre az elmozdithatlanság' jótéteményével csak 
akkor ruháztassék fel, midőn a' tapasztalás megmutatta, 
hogy ő valóban fogadásához hü volt, 'ö hogy viseletében, 
erkölcseiben, beszédjében, 's a' világhozi viszonyaiban meg-
látszik azon mennyei befolyás, mellyet a' szentségnek reá 
gyakorolni kellett ; midőn kétségenkivüli, hogy rendetlen 
magaviselet által nem vonta ki magát az egyház' hatalma 
alól, melly előtt meghajolt ? Önök bizonyosan nem akarják 
e' tapasztalást megszerezni ! Önök nem akarják a' novici-
atusnak e' nemét. Ez pedig szükséges politikai tekin-
tetben. 

Mondatott többször — most nem a' szónokhoz inté-
zem szavaimat — mondatott több izben, kevés napok előtt, 
hogy az egyház, jogait bitorolva, kémkedve, a' családok'tit-
kaiba avatkozik. 'S mind ez uraim ! nem mutatja, hogy 
minél jobb állásba van a' segédlelkész helyezve, annál in-
kább tapasztalást kell iránta szerezni, őtet viseletében 
megítélni, 's elmozdithatlan czimet csak akkor adni neki, 
midőn a' próbát kiállotta. Ezt talán önök fogják megítélni, 
's azt mondják : mint a' köz hivatalnoknak, két, három, 
négy év múlva elmozdithatlan czimet kell adni? Önök 
lesznek tehát a' birák, 's önök fogják az időt kiszabni, 
mellyre a' papi hivatásnak szüksége van, a' mi csupán a' 
főpásztor' gondjai közé tartozik? E' kérdéseket önök nem 
holdatják meg. 

Mindezek felett tudom, hogy önök' számára van or-
vosság, 's erről már volt szó, melly annyiból áll : az egy-
házban mindent meg kell változtatni, a' hierarchiát meg-
szüntetni, a' felsőbbséget eltörölni, a' népválasztásokra 
visszajönni. Ugy tetszik, hogy e' felől többen gondolkoztak. 
(Néhány hang a' baloldalon : Igen ! Igen !) (Gúnyos nevetés 
jobbfelén.) Önök tehát gondolkoztak erről ! (Kaczaj a' 
többség' padjain.) Önök erről gondolkoztak, 's szólásmo-
dorom azon mondásra késztet engem, hogy önök jó lélek-
kel gondolkoztak erről (Baloldalon : Igen ! Igen !) 
(Ujabb kaczaj a ' jobb oldalon és középen.) Jó lélekkel! 
mondom. (Megindulás.) Tehát, jó lélekkel beszélnek önök 
az első egyházról, a' kereszténység' első századairól ! Ilogy 
hogy? Buzgalmi hévvel, mellyet őszintének hiszek a' ke-
resztény egyházra nézve, mondják önök, hogy az egyház 
térjen vissza az első századok' szokásaihoz? 

Önök a' püspökök' választását kívánják ! Ugyan minő 
idők voltak azok, midőn a' választás természetes é3 biztos 
mód volt jó lelkésznek és vallásszolgának választására ? 
Minő idők voltak azok a' mieinkhez képest? Ugyan akkor, 
midőn önök az első egyházról 's annak követendő szabá-
lyairól beszélnek, szüntelen azt mondják : A' papság el-
korcsosult, egyházra nincs szükség, a' hit kialudt, a' nép 
nem hisz már, az előítéletek elenyésztek ; nincs többé hit-
vallás. (Egy szó balról : Ön maga mondja ezt.) (Egy hang 
jobbról : Ézt Pelletier ur mondotta.) (Felindulás.) 

Tehát én visszatérek legelső eszmémre , mellyel e' 
szószékre felléptem. Mondottam önöknek, mi volt a' ke-
resztény társaság, mi volt az egyház azon időkben. Akkor 
ki volt keresztény ? Nem azok, kik születésűkkor szentség' 
felvétele által 's tudtokon kivül a' kereszténységbe avattat-
tak, utóbb pedig az egyházat elhagyták, törvényeit megve-
tették, 's parancsainak semmiben sem hódoltak. Kik alkot-
ták akkor az egyházat? Azok, kik a' hitben egyesülve, 
annak önkénytes szolgái voltak; (tapsok és éljenzések 
jobbról,) azok, kik őszinte hitbeni buzgóság által, közzé 
tették saját javaikat, de nem a' másokét; (tetszés jobbról 
és középen,) azok, kiket az apostol nem az adomány és a' 
községnek adott segély' elégtelenségeért, hanem a' hazug-
ságért büntetett (Igen ! Igen !), 's azt mondá : Te hazudtál 
az Istennek! 's a' másik halva maradt. 

Tehát, ezen egyház tele hittel, e' nép megindulva a' 
lelkismeret' ugyanazon sugallata, ugyanazon remény, 
ugyanazon, halált és kinokat megvető buzgalom által, e' 
nép egyesülve sziv és értelem által, a' legtökéletesebb biz-
tosságot nyújtotta az egyház' főnökének választása iránt ! 
De valljon jelenleg, komolyan szólva, rábíznák önök e' 
•álasztást ugyan egy város' lakóira, kik részint az Istent, 
részint a' Megváltó' istenségét tagadják ? Mondanák önök 
ezen embereknek, kik közül sokan hit nélkül vannak, 's kik 
inkább szenvedélyeiknek, mint az egyház' parancsainak 
engedelmeskednek : Istentelen hitetlenek reátok bizzuk a' 
pap választást? Ez képtelenség, 's önök' indítványa a' ház 
által el nem fogadható. (Hosszan tartó tapsok és éljenzé-
sek.) (Élénk mozgás követi e' szónoklatot. — Számos kép-
viselők a' szónok körül gyűlnek össze 's őt üdvezlik.) 

(K ö n y v h i r d c t é s.) Elemi latin nyelvtan, gyakor-
latilag előadva S z e p e s i I m r c kegyesrendi tanár által. 
Kapható a' kegyesrendiek' épületében 2. emelet 36. sz. 
Ára 40 kr. p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A" k e g y . k i n e v e z e t t é s e g y h á z i l a g 

m e g e r ő s í t e t t ve szpr imi m. p ü s p ö k n e k üdvszógata 

a' papsághoz . 

Joannes Ranolder, eleetus et praeconisatus Epi -
scopus vesprimiensis, SS. Theologiae Doctor, Venera-
bili Clero Seculari et Regulari almae Dioecesis ves-
primiensis Salutem et Benedictionem a Christo Jesu 
Domino Nostro ! Rescripta Romana authentice perhi-
bent, insuflicientiae meae ad moderamen almae Eccle-
siae Vesprimiensis benignam eloetionem Primati to-
tius Ecclesiae Catholicae ratarn liaberi. 

Ex inde , Fratres in Christo Dilectissimi ! ,cor 
meum conturbatum est magis . '*) Videre enim mihi 
videor e vicino i a m , qualiter Ecclesia haec , tamquam 
sponsa, me annulo fidei subarrhans, ad solennia foede-
ra, ad nuptias Agni invitât — anxiuin; una namque 
adiuncta ardua nimis , aevi indilferentismum , ratio-
nis olim reddendae onus et agendorum gravitatem ae-
qua lance ponderans, atque faciein coeli et signa tem-
porum diiudicans,**) audio vocem de coelo dicentem 
mihi : a modo ostendam t i b i , quanta oporteat te pati 
pro nomine meo ! *3) 

,Cuius quidem rei gra t ia , in spiritu humilitatis, 
flecto genua m e a , et gratias ago e i , per quem accepi 
Apostolatum, ad obediendum fidei pro nomine eius, 
Christo Jesu Domino nos t ro , quia probavit nie, et fi-
delein existimavit, ponens in ministerio, ut crederetur 
mihi Evange l ium. '* 4 ) — Utique vero confido inDeo 
adiutore meo, qui non derelinquit quaerentes se, quo-
niam illuminabit l'aciem suam super servum suum,* 5) 
ut dextera ejus glorificetur in me. Quapropter memor 
quia sufficientia nostra ex Deo est , non cesso orare : 

*) Ps. 37, 11. — •») Matth. 16, 4. — * 3 ) Act. 9, 16. 
— * 4 ) Ephes. 3, 14. Rom. 1, 5. 1. Tim. 1, 12. 1. 
Thess. 2, 4. — *>) Ps. 9, 11. 30, 17. — 
1. Féléi 

Confiteor tibi Pater , quia quae abscondisti a mul t is— 
fortioribus me, — en, non aestimator meri t i , sed ve-
niae et gratiae largitor, parvulo mihi, iniirmo revelasti, 
infirma mundi eligens, ut non glorietur omnis caro in 
conspectu tuo. #G) Igitur ,confirma hoc D e u s , quod 
operatus es in me ! En paratum cor meuin ; dirige i l-
lud secundum beneplacitum tuum ; imo créa Domine ! 
cor mundum créa in me Deus, et spiritum rectum in-
nova in visceribus meis , ut qui infirmitatis meae con-
scius de tua virtute confido, in omnibus protect ions 
tuae muniar auxil io, et de tua semper merear gratia 
gaudere , qua sulfultus Tibi lideliter serviam, et una 
cum illis, quos dedisti mihi, olim illic s im, ubi Magi-
ster noster est, Filius t uus ! ' * 7 ) 

Ceterum gaudebo in Domino semper , si dignus 
habitus fuero pati pro nomine e ius , qui dixit : beati, 
qui persecutionem patiuntur propter iustitiam. * s ) 

Sed idem ,Deus totius consolationis, qui conso-
latur humiles, consolatus est et me in Vobis , Fratres 
Dilectissimi! Videns quippe, quoniam messis ampla 
es t , in levamen infirmitatis meae, fideles mihi dedit 
in Vobis operarios, qui opus Domini operaremini, sicut 
et ego.' *9) Atque adeo 

,Corpore quidem absens adhuc , spiritu autem 
omnibus Vobis quasi meis iam praesens ' , peramanter 
vos saluto cum Apostolo dicens : Pax Vobis! Gratia 
et misericordia a Deo Patre et Domino Nostro Jesu 
Christo ! Gratias ago Deo, cum gaudio deprecationem 
faciens super fide et conversatione vestra secundum 
Evangelium Christi, i t a , lit bene praeessetis laboran-
tes in verbo et doctrina ; quare multa mihi est flducia 
in Vobis , repletus sum consolatione, superabundo 
gaudio in omni tribulatione ; et hoc confidens spero, 
quoniam qui, praeeuntibusMinistris suis, quibus bene-

*6) 2. Cor. 3, 5. Ecclesia in Can. Miss. Matth. 11 , 25. 
1 Cor. 1, 27. 29. — * 7 ) Ps. 67, 29. 5 6 , 8. 50 , 12. 
Eccles. fer. 6. post Dom. 4. Quad, et in Can. Miss. 
Joan. 12,26.17, 24. — *8) Act. 5, 41. Matth. 5, 10. 
**) 2 Cor. 1,3. 7, 6. 1 Cor. 16, 10. 
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dicere et digna clemens tribuere velit. coepit in Vobis 
opus ministerii bonum, me deinceps administro , per-
ficiet quoque illud usque in diem illum reddendae 
rationis. ' * 1 ") 

Dum vero .gaudens in omnibus confido in Vobis, 
una obsecro Vos Fratres! per Dominum nostrum J e -
sum Christum et per charitatem Spiritus Sanct i , ut 
adiuvetis me orationibus vestris pro ine ad Deum : 
u t Pastor aeternus me servum suum, quem ad osten-
dendas gratiae suae divitias huic muneri praeesse vo-
luit, sufficientem tanto operi et utilem Vobis ad salu-
tem dignetur eiïicere, et ad hoc tempóra servitutis meae 
extendere, ut profidat devotioni, quod largitus fuerit 
aetati ; scio namque, quia hoc mihi proveniet ad salu-
tem per vestram orationem et subministrationem Spi-
ritus Jesu Christi ; quae est enim spes mea , aut gau-
dium, aut corona gloriae, nonne V o s ! ' * 1 1 ) 

Quapropter ,nolo Vos ignorare Fratres ! quia 
desidero videre Vos, memóriám Vestri í'aciens semper 
in orationibus meis , obsecrans, si quomodo tandem 
aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei 
veniendi ad Vos, ut ine famulante aliquid impertiatur 
Vobis Dominus gratiae spirituális ad conlirmandum 
Vos in bono, id est simul consolari in Vobis per earn, 
quae invicem est, fidem vestram atque meam. Utinain 
vero gratulatio vestra abundet in Christo Jesu per 
adventum meum ad Vos ! prout et ego cupio Vos in 
visceribus Jesu Chris t i , quoniam utique digne Evan-
gel io conversabimini, ut, sive cum videro Vos , sive 
absens audiam de Vobis, secundum exspectationem et 
spem meam in nullo confundar. ' * 1 2 ) 

Ut autem sciatis, quae sit voluntas D e i , quam 
prout nunc tanquam primitias precum ad Vos, ita de-
inceps Vobis intimare cessabo nunquam , hisce Apo-
stoli verbis percipite : ,Admoneo Vos in Domino, ut 
resuscitetis gratiam Dei, quae est in Vobis per impo-
sitionem manuum ! nolite itaque erubescere testimoni-
um Domini, sed collaborate Evangelio secundum vir-
tutem Dei ! certate bonum certanien iidei, vigilate, in 
omnibus laborate , opus i'acite Evangelistae, ministe-
rium vestrum implete! hoc enim facientes, et Vos 
ipsos salvos facietis, et eos qui Vos audiunt. Ceterum 
Fratres ! si qua consolatio in Christo, si quod solatium 
charitatis, si qua societas spir i tus , si qua viscera mi-
serationis : implete gaudium meum, ut idein sapiatis, 
eandem charitatem habentes , stantes in uno spiritu 
unanimes, sectantes iustitiain, pietatem, fidem, chari-
tatem , patientiam , mansuetudinein , modestiam, cum 
metu et tremore salutem vestram et vestrorum ope-

*10) 1 Cor. 5, 3. Philip. 1 , 2—5. 1 Tim. 5 , IT. 2 Cor. 
7 , 4. Philip. 1 , 6. — * n ) 2. Cor. 7 , 16. Rom. 15, 
30. S. Leo M. Serin. 1. ad diem oct. inaugur.Philip. 
1 , 19. 1. Thess. 2 , 19. — *1 2) Rom. 1 , 9—13. 
Philip. 1, 20. 26. 27. 

rantes , sine querela, ut simplices filii D e i , sine re-
prehensione, lucentes sicut luminaria in mundo, ut 
communicatio fidei vestrae evidens fiat in agnitione 
oinnis operis boni, sicque verbum vitae continentes ad 
glóriám meam in die Christ i! '*1 3) 

Quamprimum .coelestis ungventi rore sanctifi-
catus et spirituális benedictionis virtute ex alto mu-
nitus fuero, ad sponsam Dei, sanctam videlicet Eccle-
siam illibate custodiendam, et ad misericordiam divi-
nam divino munere idonee exorandam : festinans ve-
niam ad V o s , ut fac iam, sicut mandatum dedit mihi 
Pater . Veniam autem, opitulante Dei gratia, non mi-
nistrari, sed ministrare, non tamquam maior in Vobis 
sed sicut minor, cui ergo omnes eo certius socias prae-
beatis inanus ad muneris partes viribus unitis utique 
explendas , ut repleamur omnes fructu iustitiae per 
Jesum Christum ingloriam et laudein D e i ! ' * 1 4 ) 

.Domine ! cuius voluntas potentia, et opus mise-
ricordia es t , qui oleo sancto tuo unges me : manus 
tua, quaeso, auxilietur mih i , et brachium tuum con-
fortet me, propter nomen tuum! ' 15) 

,Famulos tuos Domine ! dignos sacris altaribus 
lac ministros, ut quod eorum voce depromitur, tua 
sanctificatione firmetur !' * 1 0 ) 

,llex Regum et Domine Dominantium ! prae-
veni Regem in benedictionibus, et da eum ipsum in 
benedictionem, ut in virtute tua laetetur, et magna sit 
gloria eius in salutari t u o ! ' * 1 ' ) 

,Propitiare populo tuo Domine! ut , propter gló-
riám Nominis tui, tribulatis succurras placatus, et nu-
tantia corda Tu dirigas ! '* 1 S ) 

,Illuminare omnibus, qui in umbra mortis sede-
bamus,addir igendos pedes nostros in viam pac i s !* 1 9 ) 

,Fratres! vigilate, state in fide, viriliter agite, et 
confortamini , omnia vestra in charitate liant ! Gratia 
Domini Nostri Jesu Christi Vobiscum. Charitas mea 
cum omnibus Vobis in Christo Jesu Amen. ' * 2 0 ) — 
Quinqueecclesiis, Dominica Passionis, 1 8 5 0 . 

J o a n n e s. 

N é p f e l s é g - . 

(Folyt.) 

De azt mondják a' népfelség' pártolói : ,A' feje-

delmet a' nép vá lasz t ja , mi több a' nép szabja ki a' 

*13) 1. Tim. 4, 16. 2. Tim. 1, 6. 8. 4, 5. Pliilip. 1 , 27. 
2, 1—16. 1. Tim. 6, 11. 12. Philem. 6. — " ^ P o n -
tifical. Rom. de Consecr. Episc. Joann. 14, 31. 2. 
Joann. 4. Matth. 20, 28. Luc. 22, 26. Philip. 1, 11. 
— * l ä ) Ps. 88, 22. * ,G) Eccles. in Orat. pro Sacerd. 
— *17) Ps. 20 , 1—7. — *18) Eccles. Orat. pro re-
miss. pecc. et pro tribulat. — *1!)) Luc. 1, 7 9 . — 
*20) 1. Cor. 16, 13. 14. 23. 24. 
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hatalom' határit, korlátozza a' fejedelem' jogait elany-
nyira , hogy egyik országban a' fejedelemnek több, 
másikban kevesebb hatalma van, mikép a' népnek 
tetszik eredeti tulajdon hatalmából többet vagy keve-
sebbet a' fejedelemre bizni.' Azonban a' választás és 
korlátozás' joga épen nem criteriuma a' hatalom' ere-
detének ; egészen más valakit a' hatalom' kezelésére 
választani, és más ugyanannak hatalmat adni ; a' ha-
talom' tulajdonosa az Isten emberekre bizta a' hata-
lom' subjectumának e' földön kiválasztását; azért a' 
nép ott , hol örökülési jog nincsen, választhat ugyan 
fejedelmet, sőt szerződés által teheti, hogy a' válasz-
tottnak kisebb-nagyobb hatalma legyen, de mihelyt a' 
választás megtörténik, a' hatalmat Isten adja a' feje-
delemnek. Kérdjük : valljon azért, mivel az atyának 
gyermekei feletti hatalmát az álladalom törvényszerü-
leg korlátozhatja, következik-e , hogy az atyai hata-
lom az álladalomtól ered, és nem Istentől ? Avagy ab-
ból, hogy a' szentséges romai pápát hajdan a' papság 
a' népnek némi hozzájárultával választá, most pedig 
a'bibornoki kar választja, következik-e, hogy Jézus 
egyháza' látható fejének hatalma akár a' papságtól 's 
néptől, akár a' bibornoki kartól és nem az Istentől 
van? Valljon mivel a' püspököt egykor a' káptalan 
választotta, és néhol most is választja , lehet-e azt 
mondani : hogy a' püspöki hatalom a' káptalantól 
eredett és nem az Istentől? IIa a' hatalom' eredetének 
criteriuma a' választás, akkor nincs elv, melly szerint 
a' hatalom' eredetét valaha meghatározni , feltalálni 
lehetne. Igaz ugyan , az egyházi és. világi hatalom 
közt nagy a' különbség, de az távolról sem illeti a' 
hatalom' eredetét, hanem a'tárgy 's czél' különbségén 
kiviil abban áll, hogy az egyházi hatalom' fokai Is-
ten' rendelete által vannak meghatározva , a' világi 
hatalom' felosztása pedig emberektől függ, és hogy az 
egyházi hatalom természetfeletti kegyszer által, a' vi-
lági pedig a' gondviselés' rendszerinti utján adatik. 
A' hatalom' fenséges eszméje egyátalán ugy tűnik fel 
lelkünk előtt, mint az ur Istennek, a'mi teremtőnknek 
saját elidegenithetlen joga felettünk teremtményei fe-
lett ; ugy tűnik fel lelkünk előtt, mint egy tökéletes 
egész, mellynek különféle részletei vannak, tárgyra 's 
czélra nézve egymástól különbözők ugyan : de ezen 
különbség, valamint a' hatalom' átadásának módja 's 
miképen kezelése, az Istennek mint minden hatalom' 
kétségtelen tulajdonosának szent jogán csorbát épen 
nem ejthet. Az sem változtat a' dolgon, ha valaki Is-
ten' akaratjának ellenére fejedelemmé választatik, mert 
az ember erkölcsi természeténél fogva szabad lény, és 
ezen szabadság' működését az Isten, ki azt adta, a'fe-
jedelem' választásában akadályozni nem akarja; az 
egyházi méltóságokra is lehet emelni ollyan egyéneket, 
kikről szintúgy lehetne nyilatkozni : de ebből ki tud-
ná azt következtetni, hogy a' hatalom, mellyel birnak, 
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nem Istentől van? Midőn mi a' világi hatalom' isteni 
eredetét határozottan állitjuk, kétségkívül e' szent 
igazságról leginkább meggyőz bennünket magának a' 
csalhatlan Istennek világos nyilatkozata apostola ál-
tal: ,Nincs hatalom csak Istentől, és a'melly hatalmak 
vannak, Istentől rendeltettek.' Rom. 13. R. És épen 
az apostol' eme' szavaival felelünk azoknak, kik a' 
nép' választását vetik ellen ; tudnillik az apostol nem 
mondja, hogy a' fejedelem, azaz : maga a' hatalom' 
subjectuma Istentől van, hanem a' hatalom. Helyesen 
értelmezi szent Pál' szavait aranyszájú szent János 
a' romaiakhoz irt leveléhez irt 23-dik homiliájában : 
,hogy a' társadalomban, úgymond, némellyek paran-
csoljanak; mások pedig engedelmeskedjenek : Isten' 
rendelete, mint sz. Pál mondja, nincs hatalom csak az 
Istentől ; de az apostol nem mondja : nincs fejedelem, 
csak az Istentől, hanem magáról a' dologról állitja : 
nincs hatalom csak az Istentől, azt akarván ezzel je-
lenteni, hogy a' fejedelem' választása ugyan emberek-
től függhet, de a' választottnak hatalmat adni, egye-
dül Istenhez tartozik.' 

Mondják tovább a'népfelség' pártolói : Azon elv: 
,a' világi hatalom Istentől van', zsarnokságra vezet. 
Épen nem. — Mert a' hatalomnak Istentől eredete 
élénken 's szüntelen arra emlékezteti a' fejedelmet, 
hogy ő nem annyira tulajdonosa, mint inkább hasz-
nálója, kezelője, sáfára azon hatalomnak, melly Istené ; 
emlékezteti, hogy ő Istennek helyettese : tehát a' ki-
rályok' királyától reá bizott hatalmat az ő szentséges 
akaratja szerint, alattvalóinak mint embertársinak ja-
vára, boldogitására kell használnia. ,En általam ural-
kodnak a' királyok, és a' törvényhozók igazságot ha-
tároznak , én általam kormányoznak a' fejedelmek,'" 
ugy mond az Isten Példabesz. k. 8. rész. — A' ke-
resztény kath. vallás ezen elv szerint nemcsak az 
alattvalóknak szab erkölcsi kötelességeket a' hatal-
masság iránt, és azokat a' tökéletes engedelmesség- 's 
törhetlen hűségben központositja : hanem isteni tekin-
télylyel szabja ki a' fejedelemnek is erkölcsi köteles-
ségeit alattvalói iránt a' részrehajlatlan igazságban 's 
atyai kegyességben ; azért valamint az alattvalók 
lelkismeretből tartoznak engedelmeskedni, 's mindig 
hivek lenni : ugy a' fejedelem is tartozik igazsággal 
's kegyességgel kormányozni, nem egyedül változé-
kony politikai nézetekből, hanem lelkismeretből ; isteni 
tekintélylyel szabja ki igenis a'fejedelem'kötelességeit, 
úgymint mellyeknek mikép' teljesitéséről egykor an-
nak adand számot, ki elől semmi sincs elrejtve, kinek 
Ítéletét elkerülni vagy megvesztegetni nem lehet, és ki 
megfizet mindenkinek cselekedetei szerint; ,adatott 
nektek hatalom az Úrtól, és erő a' Magasságbelitől, a' 
ki megbirálja tetteiteket, és megvisgálja a' ti gondo-
lataitokat,' Bölcseség' k. 6. rész. 

Mikép is védhetné a' zsarnokságot ama' szent 
4 6* 
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vallás, melly az embernek egész erkölcsiségét a' sze-
retet' magasztos törvényébe foglalja ; melly az alatt-
valót különbség nélkül ugy állitja a' hatalmasság' elébe 
mint embertársat, kinek ugyanazon erkölcsi természete, 
ugyanazon végczélja van a' fejedelemmel ; melly az 
ember' méltóságát legékesebb vonásokkal rajzolja, mi 
szerint ő remekmüve az Alkotónak, Isten' képére te-
remtve, az Üdvezitő' drága szent vérén megváltva, 
Szentlélek' élő hajlékává felszentelve, Isten' öröksé-
gére hivatva, fogadott fia a' mennyei atyának. Mi le-
hetne képes a' fejedelem' szivébe alattvalói iránt sze-
retetet, melly kegyes, béketűrő, 's nem keresi a' ma-
gáét , önteni, azt szilárdítani, életbe léptetni, mint 
épen e' fenséges eszmék, mellyeket a' keresztény kath. 
vallás az ember' méltóságáról, nem tévedező emberi 
okoskodás szerint, hanem csalhatlan isteni tekintély 
által tanít? És mivel a' példa leghatályosabb segéd-
szer az erkölcsi kötelmek' teljesítésére azon mondat 
szerint : a' szavak indítnak, a' példák vonzanak; az-
ért a' keresztény kath. vallás a' fejedelemnek köteles-
ségei' könnyebb teljesítése végett a' szeretet' megtes-
tesült példányát, az emberi-nem' Megváltóját állitja 
elébe követésül, úgymint ki hatalma's dicsősége'fény-
köréből a' földre szállott; emberi természetet vőn ma-
gára, hogy az emberekkel mint ember társalkodván, 
terheiket könnyebbítse, szenvedéseikben részt vegyen, 
és bajaikat orvosolja; hozzájok leereszkedett, hogy 
őket magához felemelje. — Ezeket nem más czélból 
hoztuk fel, mint hogy a' népfelség' pártolóinak meg-
mutassuk. mikép' a' keresztény kath. vallás' elvei sze-
rint, a' királyi szék, mellyet Istentől vett hatalomnak 
égi fénye sugároz körül, épen nem zsarnokság, hanem 
inkább valódi áldása a' társas életnek. 

De a' keresztény kath. vallás, különösen pedig 
azon elve : ,a' világi hatalom Istentől van', valamint el-
lensége a' zsarnokságnak : ugy alkotója 's fentartója 
a' valódi szabadságnak. A' valódi szabadság olly nö-
vény, melly egyedül az isteni Megváltó' drága szent 
vérével áztatott földből keletkezett; csak az Üdvezitő' 
szent hitének örökké tisztán világító napja által te-
nyészhet; csak annak égi malasztja és áldása által 
gyarapodhatik 's terjedhet. A' pogány világ' setétsé-
gében e' földön mindenütt embertelen szolgaság ural-
kodott ; épen azon álladalmak, mellyek a' szabadság' 
hiu nevével nagy-büszkén dicsekedtek, épen azok gya-
korolták az égbekiáltó nyomást 's zsarnokságot em-
bertársaikon, mint a' romaiak szolgáikon és az idege-
neken, a' görögök pedig helotáikon. Egyedül a' názá-
reti Jézus' szent vallása adta az emberi nemzetnek 
azon elveket és tanokat, mellyekből a' szellemi és ez-
zel a' polgári szabadság keletkezett ; azon keresztény 
kath. igazság előtt, miszerint minden ember erkölcsi 
természetére 's végczéljára nézve egyenlő, minden em-
ber Isten' képére van teremtve, és Jézus' vérén meg-

váltva, Istennek fogadott fiává 's az örök élet' örökös-
sévé lett : ezen igazság előtt le kellett hullani ama' 
nehéz lánczoknak, mellyek a'rabszolgákat földhez kö-
tötték, és embertársaik' olcsó portékáivá aljasitották ; 
azon igazság előtt, hogy kivétel nélkül minden ember-
nek lelki életére ugyanazon mennyei igazságok 's táp-
szerek szükségesek, mellyeket az uj szövetségi leg-
szentebb kegyszerek nyújtanak : le kellett omlani a' 
választó falnak, melly az embert embertől, a'gazdagot 
szegénytől, tudóst tudatlantól elválasztá, mert szent 
Pál szerint Jézus által az emberi nemzet ,Istennek 
házi népe lett, épitve az apostolok' alapjára, maga 
Krisztus lévén a' szegletkő az evangelium elől,' melly 
dicső nevének az által felel meg, hogy a' világnak 
azon örömhirt hozta, miszerint minden ember az Isten-
ember által megváltva szabaddá lett ; ezen evangelium 
elől elkellett tűnni ama' természetelleni törvényeknek, 
mellyek pogány nézetből keletkezvén arra voltak al-
kotva, hogy a' rabszolgaságot örök időkre fentartsák.' 

Nem is lehet ez máskép ; a' valódi szabadság' 
tiszta 's csendes folyama egyedül az igazság' tiszta 's 
életteljes forrásából eredhet ; azért egyedül a' keresz-
tény kath. vallás által érhetjük el a' valódi 's tiszta 
szabadságot, mert egyedül ez birja és tanitja a' valódi 
's tiszta igazságot ; igy valamint ez alkotta a' családi 
szabadságot, midőn az asszonyt, kit a' pogányvilág 
alacsony eszköznek tartott, a' feleség' méltóságára 
emelé, és a' gyermekek' jogait szentesité; valamint ez 
hozta be a' társadalmi szabadságot, midőn a' népek 
közt az embertçlen emberkereskedést 's rabszolgasá-
got eltörülte : ugy egyedül a' keresztény kath. vallás 
hirdeti a' polgári szabadságot is, midőn a' világi ha-
talmat, mellyel az emberek embertársaik felett birnak, 
Istentől és nem a' néptől származtatja, midőn ezen fő 
igazság szerint a' hódolatot Isten' nevében követeli, 
midőn a' parancsolás 's engedelmesség' határit 's kel-
lékeit, a' fejedelmek 's népek'örökös jogait 's köteles-
ségeit nem emberi, hanem isteni tekintélylyel állapítja 
meg és szentesíti. 

Szent hitünknek a' zsarnokság' megtörésére és 
a' valódi szabadság' alapítására ezen roppant erejét 
Rousseau is megismeri, midőn egyik lev. igy ir : ,A' 
keresztény polgári alkotmányok azon szilárd tekin-
télyt, melylyel birnak, és azon kegyesebb törvényeket, 
mellyek' szelleme azokat átlengi, tagadni nem lehet, 
a' keresztény kath. vallástól kölcsönözték, erről kiki 
meggyőződhetik, ha a' keresztény álladalmak' törvé-
nyeit a' pogány világ' alkotmányival összehasonlítja.' 
Montesquieu pedig 24 könyv. 3. fej. igy szól : ,A' 
keresztény kath. vallás atyákká képezvén a' fejedel-
meket , megtörte a' zsarnokságot ; vegye szemügyre 
mindenki a' régi görög 's romai fejedelmek 's hadve-
zérek' folytonos mészárlásait, a' népek 's városok' el-
pusztításait, és át fogja látni, hogy kormányzásban a' 



szelídebb politikát, valamint háboruviselésben az em-
berséges bánásmódot egyedül a' keresztény kath. val-
lásnak kell köszönni : az emberi ész magára hagyatva 
ezeket életbe léptetni, divatba hozni képes nem volt.' 
(Vége köv.) —sl— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
P e s t , april 14. Gyönyörűen ragyogva, mint még 

ez évben nem láttuk, kelt ma a' nap egünkre, mintha fé-
nyét akarná emelni az ünnepélynek , melly annyi sajgó 
sebnek enyhet, annyi levert szivnek vigaszt hozott. Igen, 
Pest város' kath. híveinek ezrei ma végezték első jubilae-
um-vasárnapi áhítatukat, olly sziv- és lélekemelő nagy-
szerűséggel , hogy annak érdemleges leírása tollúnk' ere-
jét kijátszaná. Már nyolcz és fél órakor a' lipót-, teréz- és 
józsefvárosi hivek szépen rendezett körmenetben a' servita 
atyák' templomában megjelentek, 's mire a' főmenet a' 
belvárosból megérkezett, nemcsak az egyház' falai , de a' 
közel tér'nagy része is el volt foglalva ajtatos zarándoklók 
által. Kilencz órakor megkezdetett a'szent-mise. Az evan-
gélium' eléneklése után nt. Szántóffy Antal lipótvárosi plé-
bános és buda-egyházkerületi alesperes ur lépett a' szó-
székre , 's Jeremias' panasza fölött : , E m l é k e z z é l 
U r a m , mi t ö r t é n t r a j t u n k , n é z d é s t e k i n t s d 
m e g n y o m o r u n k a t ' , szólani kezdett a' nagyszámú 
hívőkhöz. Sajnáljuk, hogy a' beszédet egész terjedelmében 
nem közölhetjük ; remekpéldául szolgálhatna egy dogma-
tikailag kidolgozott egyházi szónoklatnak , melly kettős 
föladatát megoldá, tanítván és megindítván a' hallgatókat. 
Miután az ünnepelt szónok bevezetésül az okokat adta vol-
na elő, mellyek a'magyar egyház'főpásztorát, 's országunk' 
prímását arra birták, hogy a ' romai szent-széknél jub i -
laeumi búcsúért könyörögne : beszédét két részre osztá : 
a) Mit nyerünk a' bucsu által és b) miként nyerhetünk 
bucsut. Ki elfogultlan lélekkel hallgatá e' beszédet, meg-
győződhetett, milly igazságtalanul támadtatik meg egyhá-
zunknak a' bucsukat illető tana, és milly rossz szándékkal 
forgattatik el. Beszéd' végén a' szónok az egyház-, pápa-, 
érsekünk-, királyunk- és hazánkért imádkozott, melly imá-
nak szavait, a' mennyire lehet hiven, azért írjuk le , hogy 
e' lapnak olvasói által is elrebegve, növekedve szálljanak 
a' magosságbelinek zsámolyához. ,Megváltó Isten, könyö-
rülj egyházadon, lobbantsd föl mindnyájokban a' vallás'szent 
lángját, hogy a' pap, a' mit tanít, a' hivek, a' mit hallanak, 
rendületlenül higyjék, és hitüket tettel megmutassák, hogy 
ekkép a' téveszmék elenyészszenek, ellenségeink' ajkai el-
némuljanak, az igazság mindenenütt győzzön, országod 
mindenütt elterjedjen, és szent neved mindenkit boldogít-
son. Imádkozzunk az egyház'látható fejeért. Erősítsd Isten 
őt, kire örök végzésed szerint napjaink' fölzaklatott hullá-
mai között Péter' hajójának kormányát biztad, erősítsd őt 
nemes fájdalmában, vezesd véghez számkivetésének keser-
ves napjait, 's a' népek' hite és szeretete által felejtesd és 
enyliitsd zajongó léleksebeinekkinját. Imádkozzunk hazánk' 
főpapjáért, kire Istennek imádandó végzése annyi millió 
keresztények'üdvét bízta. Ki apostoli buzgalommal, fárad-

hatlan kitöréssel, a' hit' fölvirulásán és az erkölcsi élet' 
fölébresztésén dolgozik, kinek szeretettől dagadó keble e' 
nap' lelki gyönyöreit gazdag hullámokban ömleszté előnk-
be. Imádkozzunk minden törvényes hatalmasságokért, hogy 
Isten őket erősítse, és oltalmazza; imádkozzunk fejedel-
münkért. Mindenható ! ömleszd reá áldásodat, hogy erővel 
és bölcseséggel vezesse népeit, hogy egyházadat oltalmaz-
za, hogy országlásában az irgalom és kegyesség találkoz-
zanak, igazság és béke ölelkezzenek: vezesd ifjú szivét, 
hogy mindenütt fényedben jár jon, és mindenben csak di-
csőségedet keresse. Imádkozzunk szeretett, szerencsétlen 
hazánkért, hogy Isten atyai szerelmének kiapadhatlan for-
rásából mindenkinek azt adja, mi lelki 's testi üdvére szük-
séges, hogy a' Mindenható, szerelmének mindent éltető fu-
valma által a'sziveket kiengesztelésre melegítse, hogy a'béke' 
angyala mindenkorra közöttünk maradjon.' Ki nem mondaná 
illy imára áment ? A' beszéd szivből jött, és szívhez ment. 
A' szónoklat' végeztével a' szent mise folytattatott, 's az 
egész ajtatosság olly szép renddel mint kezdetett, végezte-
tett is. — Hiszszük, miszerint ezen rendkívüli és nagy a j -
tatosságnak, az egész hazában szinte rendkívüli és jó kö-
vetkezményei lesznek. A' lelkismeretek az Istennel kibé-
külve, és szent malasztja által megnyugtatva érezni fogják, 
hogy az Isten' békesége, mellyet a' világ nem adhat , milly 
édes és boldogító azoknak, kik azt tiszta lélekkel keresték, 
's végre árnyaiban megpihentek. Egy illy ajtatosság által 
eszközlött lelki csend és Istenneli kiengesztelés többet ér 
a' polgári rend' biztosítására minden légióknál. 

E s z t e r g o m , a p r i l ' 14. A'kegyelem'napjai,mellyeket 
magyar egyházunk' főpapja, szentséges atyánktól, sokat 
szenvedett hazánk' katholikusainak számára kinyert, elér-
keztek. A' jubilaeumi ajtatosság tegnap a' kiszabott órá-
ban és rend szerint megkezdetett. A' szent menetet, a' szé-
kes templomból a' királyi városig, félórai távolságra, ő hge 
a' primás vezette. Ugyanott , a' hivek' jelen volt ezreit 
szivök' gyökéréig megható egyházi beszédet tartott, melly-
nek végeztével az ünnepélyes miseáldozatot mutatá löl 
Istennek. Különösen megható volt, midőn áldozás előtt a' 
közgyónás anyanyelven énekeltetett. Itt e' templomban el-
végeztetvén az eleve kiszabott rend szerinti imák is, a'me-
net a' székes-egyházba főpapjának vezérlete alatt vissza-
tért. De még egy nevezetes ünnepélynek részesei valánk 
ma. Ez előtt öt évvel az épülő basilica egyik (Bakáts) ká-
polnájából a' boldogságos szűz Maria' képe , mellyet az 
itteni és környékbeli katholikusok különös buzgalommal, 
és bizodalommal tisztelnek, az épités miatt a' városban 
fekvő kápolnába vitetett át , akkor is a' legdíszesebb ün-
nepélylyel. Ma e' szent kép régi helyére ismét visszavite-
tett olly fényes diszszel, olly roppant néptömeg' (a' körül-
fekvő falukból is számtalanok jelentek meg) buzgó rész-
vétével, hogy a' lélek is sírt örömében. Délután 4 órakor 
ő lige a' szent képet ideiglenesen birt kápolnánál megje-
lenvén, a' szent menetet ismét maga vezérlé föl a' basili-
cáig ; kol a' kép egy eleve készített oltárszerü állványra 
helyeztetett ; vele szemközt ő hge és a' szolgálattevő pap-
ság foglaltak helyet , 's meghallgaták a' szent beszédet, 
mellyet Miskolczy esperes ur a' szabad ég alatt tartott. 
Adja Isten, hogy országunk' pártfogó nagyasszonyának 
Mariának csedezése által tetszést és foganatot nyerjen sze-
rencsésen megkezdett ajtatosságunk, hogy Istenünkkel ki-
engesztelődvén, fejedelmünkkel és magunkkal is kibékül-
jünk. Bár a' látogatások' szomorú és hosszan tartó nap-
jait, a' kiengeszteltség és kegyelem' napjai váltanák föl, 
hogy földi jóllétünket ugy, mint örök üdvünket békén és 
nyugodtan munkálhatnék, f + f . 



/ 

3 7 8 

F e j é r m e g y é b ő l , april' 8-án. Sokat gondolkozom 
egyházam- és hazámről. A' fölöttük itt-ott tornyosuló zordon 
felhők lelkemet igen elbusitanák, ha egöknek boltivén néha 
reménysugarakat meg nem pillantanék. Illyenkor aztán 
örömittasan kiáltom : ,Édes egyházam diszlened kell ; édes 
hazám virulnod kell.' Ugy hiszem : a' papságnak a' forra-
dalom elég leezke volt ; megtanulhatta belőle, hogy nem 
elég, az ős Sión' bástyáján csak sétálgatni; hanem a' hit' 
kétélű fegyverével, a' mindenféle elleneket leküzdeni, vagy 
legalább fertelmes barlangjaikba visszaszorítani, szent tar-
tozása. Örömmel Írhatom : paptársim betöltik mükörük' 
nehéz kötelmeit. Illy lelkes pap nt. G ü r t l e r Mihály vááli 
plébános ur ; ki a' nevelési súlyos pályáról lelkipásztorko-
dásra kerülvén, idejének minden pillanatját arra fordítja : 
hogy híveit az üdvezitő hitben szilárdítsa, a' kor' átkos 
mételyétől megtisztítsa, és az Isten iránt szivök' szunnya-
dozó tüzét föllobogtassa. Kész ő minden áldozatra, ha csak 
egy lelket is az üdv' forrásához vezethet, és az isteni-tisz-
teletet meghatóvá teheti. Ékes templomában nem lévén 
függő lámpák : népét adakozásra hivta föl. Kiki szívesen 
adta, a' mi tőle tellett; mert ez által Istent dicsőitették, 
ön- 's övéik' boldogságán munkálkodtak. 264 p. frt gyűlt 
össze, mellyeken Bécsben három ezüstös lámpa rendelte-
tett meg. Minthogy csillárra pénz nem került : ugyanazért 
egykori nevendékeit, Ü r m é n y i Maximiliant dragonyos 
tisztet Olaszhonban, P á l t katonanevendéket Bécsújhely-
ben, K l a u d i a és Á g o t a kisasszonyokat kérte föl, hogy 
takarékpénztárokból adjanak össze. A' jólelkű fiatalok e' 
fölszólítást örömmel vevék ; 140 p. forinton a' csillárt 
Bécsben megvásárolták. A' szép müvek Nagy-szombaton 
szenteltettek meg. A' föltámadáskor a' csilláron 24 gyer-
tya, a' nagy oltáron 100 mécs világított. A' szivreliatő aj-
tatosságon nmélt. Ü r m é n y i Ferencz koronaőr, említett 
nöunokáival volt jelen. Húsvét napján a' két kisasszony 
a' templomban meggyónt, de csak az idősebbik áldozott 
a' nagy-mise alatt ! Szép példa ; nagyjaink közül bár töb-
ben utánoznák ; u j korány támadna. 0 nrasága szavát adta : 
hogy nem sokára nagyszerű orgonával diszesitendi a' tem-
plomot. A' derék hazafi igy buzgólkodik birtokán még most 
is ; holott a' forradalmi vihar jövedelmeiből sokat elsepert. 
Az említett hölgyek, saját kezeikkel készített szép casulá-
val gazdagiták a' templomot. íme ur és szegény, öreg és 
fiatal, mint serénykedik az Isten' dicsőségére áldozni. Mig 
illy tényeket végkép ki nem irt az idő' átkos szele : addig, 
mitől sem félhetünk. A' vallásos birtokosok, a' buzgó pa-
pok, istenfélő harczosok, az Istenen csüggő leendő anyák, 
az Istenért áldozni kész hivek, az egyháznak, a' hazának 
megdönthetetlen oszlopai. Ha roskadoz is az egész világ, 
ne féljünk recsegéseitől; ha üdvezitő hitünk illy szent nefe-
lejtsekkel ékeskedendik mindenütt : diszleni fog az egyház, 
virulni a' hon. II. K. 

Sopronyból tudósítást vettünk, mellyből kivonatilag 
közöljük a' következőket : Soprony katonai kerületének 
ministeri biztosa, b. Hauer az első iskolai félév' folytában 
felszólitá mind a' kath. gymnasium, mind pedig az evang. 
lyceum' tanitókarát, hogy szokott tanulmányainak lajstro-
mát emiitett biztos urnák nyújtaná be. Ez megtörténvén, 
ministeri biztos úrtól a' gymnasiumra nézve azon észrevé-
tel tétetett : hogy a' tudományok majd kizárólag, az alsóbb 
két grammaticalis osztályt kivéve, hol a' hittan német 
nyelven is adatik, magyar és latin nyelven adatván elő, kí-
vánatos volna, lia minden iskolában egy vagy más tanul-
mány átalában, vagy legalább a' német ajkú ifjakra nézve 
német nyelven is adatnék. Válaszoltaték, hogy német 
kézikönyvek' szűkében lévén, e' feladat alig teljesíthető; 

de ifjaink' legnagyobb része is magyar ajkú lévén annyira, 
hogy a' német nyelvben épen semmi jártassággal nem bir, 
e' szándék' kivitele teljes lehetetlen. Rövid napok múlva 
t. biztos úrtól azon, a' ministerium' nevében szóló utasítást 
kapjuk : hogy e' megkezdendő félévben a' német nyelvtan' 
szabályait, grammatikát 's még egy vagy más studiumot 
már német nyelven adjunk elő ; Sterne, a' sopronyi kerület' 
tanodai felügyelőjének pedig meghagyatik, gyakrabban be-
tekinteni az iskolákba , 's e' rendelet' végrehajtására 
ügyelni; ki lévén egyszersmind e' ministerialis parancsban 
mondva a' sopronyi gyinnasiumnak, melly 8 osztályra lenne 
alakítandó, már j ö v ő é v r e i t e l j e s n é m e t e s i t é s e . 
Igy tehát a' pozsonyi akadémia német; a' soproni 8 osztály 
német; a'kőszegi gymnasium német ; az óvári, mint hallani, 
megszüntetendő; még a' szombathelyi is magyar-németté 
alakítandó. A' sopronyi evang. lyceum, milly végső utasí-
tást kapott a' minist, biztostól, még tudva nincs ; de hihető, 
hogy a' posonyi példájára ez is ki fog bújni, 's igy magyar 
nyelvet használva, ifjaink' egy része — mint jelenleg is 
már néhányan — ott keresend menedéket ; vagy bizonynyal 
Sopronytól bucsut veend ; mert, miután még a' németajkú 
ifjainkat sem lehet a' német nyelvre rávenni : mennyivel 
kevesbbé lesz arra kedve a' nagyobb részt Rábaköz- és 
Vasmegyéből származott magyar ifjainknak, el lehet gon-
dolni. E'németesités annál kimagyarázhatlanabbnak látszik, 
mert Sopronynak egész alsó-vidéke, honnét leginkább jön-
nek ifjaink, tős gyökeres magyar; magában Sopronyban is 
mind a' megyei törvényszék, mind pedig a' kerületi főtör-
vényszék minden ügyeit magyarul tárgyalja és expediálja. 
Nagyon csalatkozik a' ,Magyar Hirlap', midőn 120-dik 
számában a' Hernád melléki tudósítás alá vetett jegyzéké-
ben ezt menteni erőlködik ; mert illy, Posonyt, Sopronyt, 's 
vidékünk' többi gymnasiumait egymásután németesitő ren-
deletek, ha a' ,Magyar Hirlap' szerkesztője előtt nagyon kö-
zömbös ügynek látszanak is ; nekünk azonban az egyenjo-
gúságról egészen más véleményünk vagyon. 

Francziaország. 
A' langresi püspök az oktatási törvényt tárgyazó röp-

iratot adott ki, melly öt fejezetből áll következő felírások-
kal : 1-ször : az oktatás' kérdésének uj változata. 2-szor : 
A' törvényelleni kikelések. 3-szor : Javítások a' szabadság' 
szempontjából. 4-szer: Javítások a'vallás'nézetéből. 5-ször: 
A' teendők. Mi csak a' 2-dik pont alatti kikelések' egyi-
kére tett észrevételeit közlendjük, melly igy hangzik : ,A' 
törvény a' tanácsokban összeférhetlen, a' kath. egyházat 
veszélyeztető elemekből álló keveréket, vegyes tanodákat, 
állapit meg.' Erre igy válaszol a' tudós püspök ur : Igaz 
ugyan, hogy teljes szabadságának korában az egyház nem 
hagyta szolgáit összeülni az eretnekek- és hitetlenekkel, 
hogy együtt tanácskozzanak, főleg ha oktatási érdekek 
forogtak kérdésben. Azonban jól kell felfogni az egyház-
nak e' tanácsokbani helyzetét, 's azon indokokat, mellyek 
miatt ott ülend. 

H a , a' mint némelly meggondolatlanok állitották, 
a' minden hit- vagy hitetlenségi felekezetek' embereinek 
közeledéséből egy vegyes oktatás' eredne ugy, hogy mind-
egyik, nem tudom milly szörnyeteges szövetségben, hitága-
zatainak némellyeit feláldozná, nagyon világos, hogy ez 
utálatos egy vállalat volna, mellyet nem sújthatna eléggé 
Isten és az emberek' átka. De tudjuk, hogy ez legkevesbbé 
sem forog fen, 's hogy midőn a' szószék' magasságáról az 
ugy nevezett alkudozásra tukmált ezen istentelen értelem 



ellen óvást tettünk, a' nemzetgyűlés' átalános helyeslése 
üdvezlett bennünket. Még akkor is , ha ezen, az oktatás' 
élére rendelt tanácsokbani megállapított vegyület' követ-
keztében a' vegyes tanodák szaporodnának, mellyekbe kü-
lönféle hitfelekezetü gyermekek járnak, bajnak tartanék 
azt. Mert az e' tanodákban nyújtott oktatás vagy botrányt 
szül, ha minden valláshoz alkalmazkodik, vagy közönyös-
ségre vezet, ha elhagyja mindazt, mi a'különleges vallás' sa-
játja. Azonban ezen törvény nemcsak nem kedvez az illynemü 
tanodáknak, sőt inkább 60 év óta ez az első, melly azokat 
megtámadja, és számukat kevesbíteni törekszik. Mi elis-
merjük és kikiáltjuk, hogy valóban e' vegyes tanodák a' 
hit' gyengülésének okai valának ; sőt csudálkozunk is, 
hogy mindeddig olly kevés szózatok emelkedtek ellenök. 
De át nem látjuk, miként lehessen ez alkalommal olly tör-
vényt megtámadni, melly először nyomja el őket elvben, 
mint ellenkezőket a' jó közrenddel, 's eltiltja tényleg is a' 
lehetőség' korlátai között (36. czikk. 4. §.), azt rendel-
vén, hogy csak az akadémiai tanács' különös türelméből 
létezzenek, melly türelem is csupán ideiglenes. 

A' megállapított tanácsok' következménye tehát az 
lesz, hogy minden hitfelekezet nagyobb számú különleges 
tanodákat fog bírni ; 's hogy, a' mi legfontosabb, sokkal 
jobban biztositandják, semmint a' múltban történt, a' val-
lásos és nevezetesen a' katholika tanok' tisztaságát. 

Mi nem foghatjuk fel, miként lehessen a' visgálatok-, 
tanulmányi programmok- 's tankönyvekre vonatkozó, 
Francziaországnak egész kath. ifjúságára rendelt szabá-
lyok' szerkesztésével olly felső tanácsot megbízni, melly-
ben nem ülnének néhányan azok közöl, kiket Isten külö-
nösen bizott meg a' tanok' épségének megőrzésével. Tud-
juk, hogy itt megállítanak bennünket, 's előny helyett ve-
szélyt látnak. Azt mondják : 28 tag ellenében csak 4 püs-
pök lesz ; ellenmondásaik nem fognak tekintetbe vétetni: 
az általuk kárhoztatott programmok és könyvek mégis be 
fognak hozatni 's megengedtetni a' franczia ifjúságnak, 's 
akkor védletök alatt fog a' botrány körülterjedni. Erre azt 
válaszoljuk : 1-ször : Mi elutasítjuk, mint méltatlan sér-
tést, már azon gyanút is, mintha Francziaország' püspökei 
illy főbenjáró bűnbe eshetnének, hogy kárhozatos köny-
veknek vagy a' lelkismeret által rosszalt rendszabályoknak 
védletöket nyújthassák. 2-szor : Benső meggyőződésünk 
szerint, senkisem fog törekedni rajtuk illy bűnös erősza-
kot elkövetni : 's tudjuk, hogy a' törvényhozó gyűlés erről 
személyesen biztosított bennünket. 3-szor : IIa várakozá-
sunk ellen mégis igy történnék, akkor a' püspökök pásztori 
székök' magaslatáról kiáltanák ki az t , mit az oktatási 
tanácsokban nem vihettek volna keresztül; 's igy legalább 
szózatok emelkednének, mi eddig sohasem történt, 's mi 
az elkülönzés' rendszerében lehetlen volna. E' tanácsok' 
rendszere az idők' szerencsétlenségével függ össze ; sőt a' 
jelenkori társadalom' állapotához tartozik; azonban az már 
1833. óta létezett az elemi oktatást vezető helyi választ-
mányokra nézve; 's tényleg létezett már 180S. óta az 
egyetem' felső tanácsára nézve ; és eddigelé senki sem emelt 
ellene szót. Ha igaz, hogy illy gyűlésekben nem tehetik 
mind azt a' jót a' püspökök, minőt olly egyesületekben te-
hetnének, mellyek minden tagjai velők egy hiten lennének: 
igaz az is, hogy ők ott némi rosszat gátolhatnak, némi jó 
befolyást gyakorolhatnak, 's hogy az egyház' tanai nem 
ellenzik, miszerint ők ott üljenek, fentartván maguknak a' 
visszalépési jogot, ha a' kiengesztelés' minden elfogadható 
eszközeinek kimentése után, lelkismeretök nyilvánosan 
kötelezné őket e' komoly és ünnepélyes rendszabályra. 
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Vegyesek. 
A' primás ő herczegsége f. hó' 15-kén Bécsbe utazott, 

honnan néhány napi ott múlatás után Posonyba jövend, 
ott a' következő vasárnapon az ünnepélyes jubilaeumi pro-
cessiot vezetendő. — Azon némelly ellenséges indulatuak 
által először ugyan egy prágai hírlapban megpendített, de 
utóbb minden más lapokba is mohón átvett liirt, miszerint 
ő herczegsége magas méltóságáról, jövedelmeinek (40,000 
fr t) elégtelensége miatt ( ! ! ) lemondani szándékoznék, 
ollyanok által kovácsolt koholmánynak nyilvánítjuk, kik 
rendkívüli főpásztori munkásságától tartva, félnek, nehogy 
általa a' vallásos szellem felébresztessék, 's ekként a' pol-
gári rend, minden demagógok és dulók' nagy bosszúságára 
megszilárduljon. 

A' birodalmi cultusminister a' kalocsai nm. érseket 
hivatalosan felszólította, nyilatkoznék a' metropolitikus ha-
tósága alatt álló zágrábi püspöki megyének ebbeli ható-
sága alól kivétele iránt. A'minister, ki ennek szükségét be-
vallja, kijelenti egyszersmind, hogy habár ennek elintézé-
sét az álladalom maga is (?) eszközölhetné, ő mégis jónak 
vélte, e' tárgyban előlegesen az érsek ő excellentiáját meg-
hallgatni. Mellőzve azt, hogy mi sem ellenkeznék annyira 
a' kath. egyház' kormányzási autonómiájával, a' szent ká-
nonokkal és minden történettel, mint a' fönálló hierarchiai 
kapcsoknak a' status általi egyoldalú megváltoztatása (a' 
mi hogy ő cs. kir. fölségének kormánya által valaha csak 
meg is kisértessék, nem hihetjük), — a' dolog' érdemét 
illetőleg, csak sajnálatunkat fejezhetjük ki â' fölött, hogy 
horváth atyánkfiai politikai idegenségöket az egyházi térre 
is átviszik, 's egyházkormányzati tekintetben is elválást 
sürgetnek, melly ha szerencsétlenségünkre, kánonszerüleg 
is keresztül menne, egyebet aligha fogna eredményezni, 
mint hogy a' kath. egyház mind a' két országban, a' magyar 
ugyan a' protestánsok, a' horváth pedig a' schismaticusok" 
irányában meggyengülne, 's mi a' világnak bizonyságát 
nyujtanók annak, miszerint kisebb katholikusok vagyunk 
semmint patrióták. A' kath. világ' egyházmegyéinek jelen 
fölosztása, elég bizonyság rá, miszerint a' hierarchiai kap-
csok csak fölötte ritkán változnak akkor is, ha az esemé-
nyek' hatalma alatt a' politikai viszonyok egészben meg-
változtak is. Nekünk katholikusoknak, kik előtt elvből 
nem létezik sem görög sem scytlia, hanem mindnyájan 
egyek vagyunk a' mi Urunk Jézus Krisztusban, — soha-
sem szabad a' puszta nemzetiségi vetélkedéseknek annyi 
súlyt akár tulajdonítani, akár pedig adott példa által sze-
rezni , hogy azokban valaki fölsőségileg megszentelt 
ürügyöt véljen találhatni az egyházkormányzati kapcsokon 
olly változás' eszközlésére, melly a' pogány érzelmek' dia-
dalát hirdetné a' kath. hitegység, szeretet és százados 
együttlét' emlékei által megszentelt kegyeletek fölött. Hová 
lennénk, ha a' politikai különállást és nemzetiségi különb-
séget okul kanonizálva, először ugyanaz álladalmilag elkü-
lönzött, aztán pedig egészen következetesen minden egyes 
megyei nemzetiségek is külön-külön egyházkormányt és 
illetőleg független metropolitikus hatóságot követelnének? 
IIa ma Horváthország, holnap Vojvodina, utóbb Erdély el-
válás végett jelentené magát? Ha a' tót a' magyarral, a' 
rácz az oláhhal, az orosz a' némettel ugyanazon-egy egy-
házi kormány alatt élni vonakodnék ? Nem volna-e ez, az 
elv' végső kifejlésében, a' minden nemzetiségeket különb-
ség nélkül ugyanazon-egy pásztori bot alá terelő p á p a -
s á g n a k is megtámadása ? Mi a' romai curia' föntartó 
szelleme- és eszélyes körültekintésében bizva, hiszszük, 



380 
miszerint engedékenysége által nem fog feállitani elvet, 
mellynek logikai következményekben praegnans természete, 
ha csak egyszer is szentesitést nyer, sok tartományok-
ban a' kath. egyház' világegységének megzavarására ad-
hatna alkalmat. 

A' primás ő herczegsége atyai gondoskodását a' tannló 
ifjúságra is kiterjesztvén, a' kegyes-rendiek' főt. tartomá-
nyi főnökéhez intézett iratában, meghagyni méltóztatott, 
hogy a' jubilaeumi ajtatosságban, az általa körülményesen 
előirt épületes rendben és módon, a' tanárokkal együtt 
ugyanazon ifjúság is részt vegyen. 

A' turini tanácskamara az általunk már bőveb-
ben megismertetett Siccardiféle törvényjavaslatot , da-
czára a' pápa és püspökök' hivatalos óvásának, és daczára 
Sardinia' legtekintélyesebb statusférfiai ellentanácsának, 
szinte elfogadta, a' király ő fölsége pedig szentesítését rá 
adva, törvénynyé emelte. 

Az ,Observatore Romano' mart. 29-éről ezeket mond-
ja : Azon hir, mellyet a' pápa ő szentsége' visszajövetelé-
ről közlöttünk, a' ,Romai Napló' tegnapi hivatalos közlé-
sével megvalósult. Mi hisszük, hogy a' visszatérés nagyon 
közel van, 's hogy a' keresztény világ' fővárosábai vissza-
térése az egyház' fejének, reá nézve ugyan az lesz, mi fen-
séges elődje-, VII. P i u s r a nézve volt, t. i. a' katholika 
vallásnak ujabb diadala, azon vallásnak, mellynek hagyo-
mányosa az apostoli szék, mellyet szent Péter Krisztus 
Jézustól vett át, 's utódinak hagyott. A' franczia hadsereg 
örvendeni fog, ha a' pápát megláthatja, 's tanúsíthatja 
iránta azon buzgóságot, mellyel a' halálnak szemébe né-
zett, midőn a' vallás' ellenségeivel harczolt. Boldognak ér-
zendi magát, ha részt vehet a' szertartásokban, mellyekben 
a' romai nép köszönetet fog mondani Istennek a' kettŐ3 
csudáért : hogy a' vész' perczében megmentette 's vissza-
adta az egyháznak azt, ki őtet e' földön képviseli. 

Ő szentsége april' 6-án a' két Sicilia' királyának, a' 
koronaörökösnek és Don Sebastian infansnak kíséretében 
birodalma' határszélére érkezett. A' király és trónörökös ő 
szentségével egy kocsiban ültek. Don Sebastian külön ko-
csiban követte, a' trapani gróf pedig Gaetában visszama-
radott. A' búcsúvétel és elválás a' határokon olly érzékeny 
volt, hogy minden jelenlévők' könyeznének, és a' pápára 
váró többrendü küldöttségek' szónoka megindulásában üd-
vezlő beszédét sem volt képes elmondani. Terracinába ér-
kezvén ő szentsége, ágyulövések és a'nép'örömkifakadásai 
között a' tiszteletére emelt diadalív alatt állapodott meg, 
's a' városi hatóságtól, hódolat' jeleül, a' kulcsokat át-
vette. 

A' ,Romai Napló' közli a' pápa' politikai testőrsere-
gének rendszabályait. E' sereg áll 1,680 emberből 325 
lóval; 370 lovas és 962 gyalog katonából.E' seregnek egy 
ezredese leend. A' testőrök által leteendő eskü e' követke-
ző : ,Esküszöm a' mindenható Istenre, és becsületemre, 
hogy a' szent-széket, a' pápa ő szentségét, törvényes feje-
delmemet igazán és hiven szolgálandom; elöljáróimnak min-
denben, a' mi a' sz.-szék és pápa ő szentsége' szolgálatát 
illeti, engedelmeskedem ; 's hivatásom' teljesítésében a' 
reám bízott hatalmat, csak a' rend' fentartása, 's a' pápai 
kormány' törvényeinek foganatosítása' érdekében haszná-
landom.' Az eskü az evangeliomra tétetik le. 

Az exeteri püspöknek, dr. Philpotts urnák, a' canter-
buryi érsekhez intézett 's már 9 kiadást ért iratában e' 
következő figyelemre méltó szavak is fordulnak elő : ,IIa 

a' titkos tanács' ítélete a' k e r e s z t s é g r ő l szóló tant megvál-
toztatja : ugy ránk nézve, mi bizonyos sincs többe ; de ne-
künk igazságot kell bírnunk, és azt keresni fogjuk, talán 
Romában, melly az örök igazság' változatlan megőrzésével 
dicsekedik.' 

Parisból irják : Bátran mondhatjuk, hogy a húsvéti 
reggelen minden ujjászületési léget, feltámadási 's " " ^ P 1 

illatot lélekzett. Egy nagyszerű korány' édes és vidor 
moniái terjedének el a' fenséges notre-damei basilika 
lött. A' felkelő nap elözönlötte sugáraival a' karzat' üveg-
medenczéit, és keresztül törvén egymásután»' főoltár' há-
rom ablakán, előidézte Annak képét, kinek az irás ,Oriens 
ex alto' nevet ad , 's kit mint egy óriást tüntet elő, ki me-
nyegzői' fekhelyéből ragyogva kei fel. Már hét óra előtt telt 
meg a' templom' előrésze. Nyolczadfélkor elfoglalta a' so-
kaság a' számtalan lépcsőzeti helyeket a' karzattól kezdve 
a' csarnokig, 's visszatódult a' templom' hátszárnyaiba. A' 
legbámulatosabb rend, a' legmélyebb áhitat uralkodott e' 
keresztények' ezrei között, kikből a' hit mindannyi gyer-
mekeket csinált, engedelmeskedőket az ifjú leviták' egy-
szerű felszólításának. E' sokaságban keverten jelentek meg 
jelenkori nagy társadalmunk'legkitűnőbb 's legalacsonyabb 
személyei : nemzetgyűlési tagok és egyszerű munkások, 
tábornokok és közkatonák, hivatalnokok. tudósok, az in-
stitut' tagjai, a' polytechnicum és normális tanoda' növen-
dékei, ügyvédek, orvosok, tisztviselők. Egyesülve a' hitnek 
szent egyenlőségében mindezen emberek, kik közül né-
mellyek egyedül az Isten által látott homályos és ismeret-
len életet élnek, mások pedig a' tisztelet és hatalom' terhe 
alatt őszültek meg, ismét mások az álladalom' végzeteinek 
igazgatásával vannak megbízva, vagy a' polgári élet' leg-
szebb küldetését teljesitik, mindnyájan csak e' gondolattal 
foglalkoztak : hogy Megváltónk testét és vérét magok-
hoz vegyék, teljesitendők a'világ' szine előtt az isteni paran-
csot : ,In memóriám mei facietis.' Az áldozás másfél óránál 
tovább tartott. A' szertartás' végén fölszólalt az érsek, 's a' 
buzgalom' bámulatos elragadásában forrón kérte e'kereszté-
nyeket, kik az apostollal mondhaták : ,Nem én élek, hanem 
Jézus Krisztus él bennem', hogy terjeszszék fáradhatlan 
buzgalommal Jézus Krisztus' életét az olly beteg és erő-
fogyott társadalomban, mellynek leginkább a' hit hiányzik. 
,Szálljatok le kedves testvéreim, kiáltott fel a' főpap, száll-
jatok le a' néphez, melly félrevezettetik ; szaporítsátok sze-
retetetek' munkáit, mutassátok mindenkinek odaengedés-
tek' csudáit. Urunk Jézus Krisztusunk szeretet ós feláldo-
zás által váltotta meg a' világot ; váltsátok meg a' hazát 
és a' társadalmat szeretetetek 's feláldozási és önmegtaga-
dási szellemetek által.' Milly benső és dicső vigasz Isten 
előtt azon szent áldozárra nézve, kinek tanításai vezették 
a' szent vacsorához e' számtalan sokaságot, és a' fönséges 
főpapra nézve , ki atyai áldását adta reája! Kimenvén a' 
basilikából megemlékeztünk, milly sokszor húzták meg az 
álbölcsek 's korunk' gondolkodói a' katholicismus' halotti 
harangját, 's kimondhatlan örömmel ismételtük magunkban 
az evangelium' szavát : ,Surrexit !' melly évről évre örökké 
fog ismételtetni. Az egyház, valamint isteni alapitója, 
meglehet, hogy fog szenvedni kínokat, és viselcndi a' Kal-
vária' gyalázatát ; a' bölcsek jöhetnek, hogy reányomják 
pecsétöket a' sir' kövére : az öröm és halhatlanság' kiál-
tása mégis örökké fog visszahangzani bámuló füleikben : 
,Surrexit! Christus resurgens iam nonmoritur. ' 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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T A R T A L O M : Népfelség. (Vége.) — Adatok a' szent-ferenczrcndiek' történetéhez honunkban. 
— Vegyesek. 

Egyházi tudósítások. 

N é p f e 1 s é g. 

(Vége.) 

Bizonyos tehát, hogy a' ker. kath. vallás és en-
nek ama' fenséges igazsága : ,A' világi hatalom Is-
tentől van', távolról sem ad ösztönt a' zsarnokságra ; 
sőt állítjuk , hogy a' történetírás' hiteles bizonysága 
szerint inkább a' népfelség, ez ama' zavaros forrás, 
mellyből a' zsarnokság' különféle nemei erednek ; e' 
szerint a' népfelség' eszméjének elterjedése előbb u-
gyan minden j o g o t és tulajdont elromboló vé-
res lázadást 's fejetlenséget, azután pedig rendszerű 
zsarnokságot idézett elő. Francziaországban az első 
forradalom' kiütésekor vérszomjazó terroristák ragad-
ták magokhoz a' hatalmat, és ki tudná tagadni, hogy 
ezek' uralma a'legborzasztóbb zsarnokság volt ? A' ha-
talommal ocsmány visszaélés , melly azon szörnyeteg 
emberek' népfelségi elveiből szükségkép' következett, 
egész a' kétségbeesésig elkeserité a' népet, szivében 
a' belbéke és rend' lángoló óhajtását kelté fel, és arra 
birta, hogy ezt minden áron valósítani törekedjék ; 
az imádott respublica, melly az események' egyszerű 
menete szerint szükségkép' rothadásnak indult, és dög-
leletes kigőzölgésével fél Európát megrontotta : néhány 
év múlva megbukott, utat készítvén előbb egy uj, nem 
ugyan véres, de igenis nyomasztó zsarnokságnak. E' 
zsarnokságot a' corsicai hős' vaskarja gyakorlá. A' 
franczia nép , melly tizenkét év előtt a' királyságot 
megutálta, most élénk lelkesedéssel, örömrivalgással 
íogadá a' tábornok-császárt, mert ama' keserű tapasz-
talás után , mellyet egy tized' lefolyta alatt , midőn 
legjobb polgárai vérpadra hurczoltattak , magának 
szerzett , Napoleon' zsarnoksága óhajtott pihenés 's 
áldás volt ; igy ama' tábornok egy, a' népfelség által 
elvadult népnél, egy, a' végső féktelenséggé fajult ál-
szabadság miatt feloszlásnak indult álladalom' köré-
ben, a' szó' teljes értelmében vak engedelmességre ta-
lált, több évig zsarnokoskodott ; önző czéljainak 's 

I. Félév. 
\ 

telhetetlen nagyravágyásának a' franczia nép' becsü-
letét, vagyonát, polgárai' nagy részét föláldozta, sőt 
nemzeti létét is veszélynek tevé ki ; a' népfelség tehát 
néhány év alatt egy országban kétféle zsarnokságot 
idézett elő : a' terroristákét és Napoleonét. 

Bizonyára a' népfelség valamint nem joggal és 
nem isteni megbizásból bírja, hanem jogtalanul bito-
rolja a' hatalmat : ugy annak kezelésében előbb-utóbb 
de szükségkép' zsarnokságra vetemedik; nem egyéb 
ez gyakorlati bálványozásnál, sérti az isteni felség' 
szent jogát, teremtményeknek tulajdonítván azt, mi a' 
Teremtőé, embereknek, mi az Istené ; isteni gondvi-
selet és kormány' helyébe emberi önkényt 's zsarnok-
ságot állit, gyülevész népnek vagy inkább a' gyüle-
vész' nép' neve alatt néhány önző embernek semmi 
szentet nem kimélő kezeibe játszván a' világi hatal-
mat. A' bálványozás' ezen uj neme maga magát bor-
zasztóan megbosszulta Europa' népein. Ime Franczia-
országban a' jobb elmék 's szivek most arról gondos-
kodnak, minden erejöket megfeszítik, hogy a ' társas 
életet végveszélytől mentsék meg. Ennek kell tulaj-
donítani ama ' b o l d o g t a l a n a l k o t m á n y - g y á r -
t á s t , m e l l y az e g y e d ü l b i z t o s p o s i t i v 
t é r t e g é s z e n e l h a g y v a , k é p z e l ő d é s ' ü r e s 
f e l h ő i b e n m e r e n g ; jogot 's tulajdont nem ki-
méivé, a' társas élet' legszentebb kötelékinek megszag-
gatása közt,uj meg uj törvényeket alkot, hogy azokat 
egy pár hónap alatt ismét eltörülje; minden állandót, 
minden hitelt lerontva, szüntelen zavarokat támaszt, 
valamint egyes családokat ugy egész áíladalmakat 
adósságok' feneketlen örvényébe sodor, és a' társas éle-
tet egy mindig viharos tengerré változtatja, mellynek 
hullámai közé vagyont, jogot és embert égbekiáltó 
könnyelműséggel eltemet. Vérzik szivünk, ha vissza-
emlékezünk ama' gyászos eseményekre, mellyeket ezen 
uj bálványozás a' föld' legmiveltebb részében előidé-
zett; a' népfelség' bálványának hatvan év' folytán 
Európában több ember áldoztatott fel, mint valaha a' 
pogányok' bálványainak oltárin; és ha könyes sze-
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mekkel édes hazánkra tekintünk, kénytelenek vagyunk 
szivünk' legmélyebb fájdalmával bevallani, hogy sem 
tatár, sem török, sem belső visszavonás olly halálos 
sebet nem ejtett szent István' örökségén, mint a' nép-
l'elség' pogány eszméje. 

Azért ha nem akarunk elveszni, a' népíelségi 
eszmékről, mellyek természetöknél fogva lázadást és 
fölforgatást idéznek dő, végképen mondjunk le ; is-
merjük meg, hogy ,a'világi hatalom Istentől van, nem 
a' néptől'; és a' ker. kath. vallásnak ezen elve szerint 
tanuljuk meg, hogy a' törvényes hatalmasság ellen 
fellázadni keresztény embernek soha sem szabad. Az 
Isten' Fiának szent törvénye tökéletes, abban kivétel-
nek nincs helye. Mi egy pillanatig sem kételkedünk 
kimondani, hogy a' forradalmak 's lázadások' leghatá-
lyosabb ellenszere Jézus' egyházának azon igazságá-
ban van isteni kezekkel letéve : a' hatalom Istentől 
van ; a' ki ezt hiszi és érzi, az a' törvényes hatalmas-
ság ellen soha sem fog fellázadni, mert valamint a' 
törvény' edictumát igaznak ismeri : ugy hiszi annak 
sanctioját is, melly e' nagy fontosságú szavakkal van 
kifejezve : ,a' kik pedig ellentállanak, kárhozatot von-
nak magukra' ; ellenben kik a' világi hatalmat néptől 
származtatják, azok ezen elvhez ragaszkodva törvé-
nyesitik a' forradalmi szellemet, mert e' szerint a' nép 
feljogosítva volna az általa adományozott hatalomnak 
visszavételére, és ha ez máskép' nem történhetik, lá-
zadás' támasztására is. 

Igen jól értették e' szent igazságot és hiven kö-
vették az első keresztények; ők ámbár minden pol-
gári jogtól megfosztattak, ámbár a' legigazságtalanabb 
üldözések közt életök szüntelen veszélyben volt : de 
a' törvényes hatalmasság ellen soha fel nem lázadtak ; 
pedig már a' második század' elején Plinius Bithynia' 
proconsula a' keresztények' nagy számáról ezt irta 
Trajan császárnak : ,A' dolgot tanácskozásra méltó-
nak véltem, mert minden korú és rendű emberek, fér-
liak és nők veszélyben vannak, minthogy ezen babo-
nának ragálya nein csak a' városokban, hanem falu-
kon is elterjedett , az istenek' templomai már szinte 
elpusztultak, és az ünnepek régóta elhanyagoltainak.' 
Tertullian pedig védiratában a' pogányoknak szabadon 
szemökre veté a' keresztények' nagy számát; tegna-
piak vagyunk, és mindenteket elfoglaltuk, a' városo-
kat, szigeteket, kastélyokat, helyhatóságokat, magát a' 
tábort, palotát, tanácsot, törvényszéket, egyedül tem-
plomaitokat hagytuk nektek.' Sőt ugyanezen védiró' 
bizonyítása szerint már a' 2-dik század' végén a' csá-
szári hadsereg' nagy része keresztényekből állott. De 
ők az ügynek jóra fordulását nem várták vészes for-
radalomtól, hanem Istentől, ki a' népek' sorsát atyai 
gondoskodással intézi, reményiették ; imádkoztak, tűr-
tek, szenvedtek és a' felsőbbségnek tartozó hűséget 
soha meg nem szegték. Jézus' egyházának legfénye-

sebb diadalma lön e' nagylelkű béketűrés 's törhetlen 
hűség' eredménye; nagy Constantin romai császár az 
üdvesség' szent jele előtt meghajolván oltalmába vette 
a' keresztényeket, az egy igaz Isten' tiszteletére rop-
pant szentegyházakat épitett, megparancsolá a' vasár-
nap' ünnepélyes megülését, eltörlé a' felfeszités' bün-
tetését, mert ez időtől fogva a' keresztnek többé nem 
gyalázatfának, hanem dicsőség' jelének kellett lenni. 
Azért az egyház' arany korát méltán remek például 
állitjuk fel kortársainknak, követésül valamint a' hit-
buzgalomban 's erkölcsi tisztaságban, ugy a' fejede-
lem iránti hűségben és engedelmességben. 

A' keresztény kath. vallás' ezen áldásdus igaz-
ságát maga a' forradalom' eszméje és pusztító követ-
kezményei is déli fénybe állítják; inert a' forrada-
lomban a' társas élet' minden erei szétszakadoznak, és 
az álladalom' czélja a' vagyon- 's személybátorság 
egészen el van tévesztve, nincs akkor törvény, nincs 
jog, és a'polgárok ugy tekinthetik magukat, mintha egy 
vadon erdőbe költöztek volna, hol életöket mindünnen 
végveszély fenyegeti ; mit századok' folytán ügyes 's 
gondos kezek megfeszített erővel építettek 's l'entar-
tottak : azt a' forradalom néhány nap alatt semmivé 
teszi, a' hazát pusztulás' gyászos helyévé és sírkertté 
változtatja, a' jövendő' legszebb reményeit szentség-
telen kezekkel elöli, elfojtja; hasonlít az árvízhez, 
melly merre megy, pusztít, rombol, és mellynek min-
dent elborító vészfolyamát vajmi nehéz megállítani. 
Jól mondá az egyház' jogainak nagy bajnoka, gróf 
Montalembert a' franczia nemzeti gyűlés' folyó évi 
jan. 18-án tartott ülésében : ,Lehetetlen félreismer-
nünk, mi anarchiának indulunk ; valamint a' juliusi 
kormány alatt köztársaságnak indultunk a' nélkül, 
hogy sejtettük volna : ugy a' köztársaság alatt anar-
chiának indulunk a' nélkül, hogy sejtenők vagy sejteni 
akarnók ; önök ismerik Amerikának ama' folyóját, 
melly hullámait pusztákon, városokon, tavakon, erdő-
kön keresztül hengeríti, 's azután egyszerre ellenáll -
hatlan sebességgel rémítő magasságról lezuhanván, a' 
világnak legborzasztóbb zuhatagját, Niagara' vízesését 
képezi ; jaj azoknak, kik e' folyón hajóra szállnak és 
nem állnak meg annak idejében, hogy partra szállja-
nak, vagy a' folyam' ellenébe hajózzanak ; ők el van-
nak temetve. Ja j nekünk is tehát, mert mi is hasonló 
folyamon hajózunk, 's nem igen figyelmesen kell fü-
lelnünk, hogy a' mindnyájunkat elnyelendő zuhatag' 
bőgéseit távolról hallhassuk; mi el fogunk nyeletni, 
ha nem szállunk partra, vagy ha nem megyünk erős 
karral a' demagógia rationalismusa' folyamának elébe. 
Már pedig önök egyedül az egyház' segélyével fognak 
ellenébe hajózni.' Rel. 19. szára. 

Igenis egyedül Jézus' egyházának segélyével le-
het a' forradalom' lázas rohamának ellentállani, mert 
egyedül ez hirdeti isteni tekintélylyel azon üdves 
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igazságot: Nincs hatalom csak az Istentől, azért ki a' 
hatalomnak ellentáil, Isten' rendeletének áll ellent ; 
egyedül ez állítja fel a' társas élet' körében, és minden 
erejével védi a' tekintélyt mint Isten' rendeletét; az 
alattvalóknak, Isten' nevében, az elöljárók, főkép' fe-
jedelem iránt a' legmélyebb tiszteletet, tökéletes enge-
delmességet és tántorithatlan hűséget parancsolja, ha-
tározottan hirdetvén, mit az Isten' apostola által mon-
dott : ,a' kik ellentállanak, kárhozatot vonnak ma-
gokra.' —sl.— 

Adatok a' szent-ferenczrendiek' történetéhez 

honunkban. "') 

I. 

P o z s o n y i k o l o s t o r . 

Pozsonyi első lakunk' helyét hasztalan keres-
sük , minden kutatás véleménybe ütközik, egyik ta-
lány megsemmisíti a' másikat ; komor, gyakran vé-
rengző irigység, zabolátlan düh, vak szenvedély és 
éhes agyarkodás táplálta százados fergetegek akadá-
lyozzák a' búvár' láthatárát, 's igy kétséges világnál 
noha feszült erővel, mégis hasztalan keres ama' szá-
zadokból okiratokat, mellyekben nyil, vas, kard, ököl-
jog, tüz, kárörömmel emésztette föl a' hajdanra fényt 
árasztó irományokat. 

IIa a' szeplőtlen hitelességű Beliusnak, ki 
kolostorunk' kérdéses eredetéről, vagy legalább léte-
zéséről ex professo ir, hitelt adunk, II. Endre király 
alatt az osztrák földről, hol Pisai Albert atya' főnöki 
atyáskodása a' ferenczieknek szép jövendőt nyitott, és 
biztosított, Magyarhonba jöt t , és Pozsonyban állo-
másozott ferenczieknek IV. Béla király rendelt, és 
ajándékozott lakot ; de hol ? nem emliti. A' hagyo-
mány mostani kolostorunk' főajtajának átellenében 
álló, 's ,Convent' név alatt ismeretes házat *3) régi la-
kunknak állítja, melly építési idomra, noha ízlés és 
szépítés által eredetiségéből sokat vesztett, mégis ta-
gadhatlan régi modorú, Pozsony legrégibb epületei 
közé tartozik, 's még 1768-dik évben nt. Kósa Jenő 
atya, kétszer érdemesült főnök' becses irata' bizonyí-
tása szerint, kis toronynyal ékeskedett ; mi több az 
épület' szegletében paduai sz. Antal' faragott képe 
vala alkalmazva. 

A' zsolosmákat és az isteni-tiszteletet eldődeink 
az e' ház előtti széles 's fallal környezett temetőben 
létező, 's kikutatlan eredetű, goth ízlésű, sz. János 
evangelista' tiszteletére emelt templomban végezték; 

*) Lásd : Religio, 1850. 16. 's köv. sz. 
*2) Notitia Hungar. Novae, in Hist. Urb. Posoniensis 

Cap. 4. art. 1. 
* 3 ) Most a' lutheránus község' tulajdona és belvárosi 

elemi tanoda. 
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kivehetni ezt Pál pécsi püspök' irathártyán kiadott, 
1296-dik évben kelt, 's e' templom' felszentelését bi-
zonyító, függő pecsétü okiratából, mellyel egy évi bú-
csút enged mindenkinek, ki sz. János evangelista'nap-
ján ennek templomában , hol ,religiosi, et amabiles 
Deo viri Fratres Minorum Deo iugiter famulantur', 
isteni szolgálaton jelen van. Ezen templom mind e' 
napig , a' századok' szeszélyes zivatarait legyőzve, 
számtalan átalakulás' néma , de rendithetlen tanuja, 
sértetlenül áll eredeti épségében. 

1271-dik évben, midőn a'hitszegő O t t o k á r 
cseh király Magyarország' nagy részét, Nyitrától Győ-
rig tűzzel 's vassal pusztította, az éj' setétségét föl-
használva a' pozsonyi erősséget rohammal bevette, 's 
a' várost a' szó' legszigorúbb értelmében fölperzselte, 
a' bosszú' irigylángjai a' magántemplomot megkímél-
ték , # a ) 's a' csata' küzdő terén harczolva elesett hő-
sök' hátrahagyott özvegyei, atyát gyászoló erényes 
szüzek, 's gyöngéd gyermekek, az álom' jótékony kar-
jaiból felriasztva, véletlenül kezekbe akadt öltönybe 
burkoltan ,ad templum Fratrum Minorum confuge-
runt ;* 6 ) hol a' nyomor' szalmáján ülve, keserveiknek 
tágos tért nyitván, könyözönnel enyhiték bánat tépte 
keblüket. 

A' most emiitett templom a' fönkitett évnél idő-
sebb, mit e' jeles adat bizonyít : ,Structura prodit 
hanc (Ecclesiam s. Joannis Evangelistae) multo vetu-
stiorem esse opere Cumani, seu Ecclesia nostra ma-
jore Annunciatae Divae Yirgini sacra, atque adeo sa-
crario templi quadraginta gressus longi.' *7) Valóban 
ha visga bíráló szemekkel tekintjük a' faragott négy-
szegű kövek' összerakását, ha ügyes kezektől, ügyesb 
ész tervezte modorba látjuk szorítva azokat, ha az 
ablakok' véső ékesítette szobrait szemléljük, ha a' ca-
tacumbába, melly régóta temetkezési helyünk , nem 
épen kényelmes lépcsőkön leszállunk, és ezt nagysze-
rűségre, munka- 's korra a'felsővel azonosnak látjuk ; 
ha az idő' viszontagságaitól fekete, de meg nem szep-
lősített, 14 század óta javitó kezet nélkülözött külsejét 
kutatjuk; ha a' bátor és remekelt kéz készítette farag -
mányok által bevont homlokzatát, és az ezt ékesítő, ma 
már berakott ablakot, mint méltósága' tükörét szem-
léljük, összelés, eszmetársulat és hasonlítás' utján azt, 
ha nem korábbi, a' kilenczedik század' müvének biz-
ton állíthatjuk. Egy levéltárunkban őrzött, de jelen-
leg nagyon elrongyult kézirat azt a' magyarok' első 
plébániatemplomának nevezi, melly állításért kezes-
kedik az ezt környezte temető. Kár, hogy a' históriai 
adatokban dus templom a' rajzolók és tájismertetők' 

Archiv. Prov. Lad. 1. Fase. 10. 
* 5 ) Chron. Leobiensis Tom. Collat 851, 
* 6 ) Topogr. M. R. Hung, secundae Edit. Vienen. Libr. 4. 

Cap. 1. §. 11. 
*7) Ibidem. 
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figyelmét kikerülte. Belső ékei elavultak végre, és el-
enyésztek, a' puszta templom lezáratott, és zárva ta r -
tatott egész 1 8 3 1 . évig, mellyben u j korszakát kezdi ; 
az emiitettem évben nt. G o l e s s é n y Pantaleo atya, 
akkori főnök, és T i b e n s z k y Farkas atya, kolostori 
elnök azt egyesült erővel felszerelték, és a' hivek' buz-
galmának megnyitották. 

IV. László az Ottokarral viselt háborúból győ-
zedelmesen visszatérvén, a 'szent-szék' követének, F ü -
löp firmái püspöknek adott szava' következtében, az 
anyaszentegyház iránti buzgalmát tettleg tanusitandó, 
1 2 8 0 - d i k é v b e n a n g y a l t ó l üdvezlett boldogságos 
Szűz Mária' tiszteletére szentelt templomunkat , és T 
a lakú , két emeletü kolostorunkat kezdette épi teni , de 
föl nem épithette. I I I . Endre folytatta az épitést, 1 2 9 7 -
dik évben bevégezte, és Lodomer esztergomi érsek által 
az ország' rendei jelenlétében fölszenteltette. *9) 

Három század' lassú enyésztét látta e' l a k , és 
semmi mostohaságban sem részesül t ; az 1 5 9 0 - d i k 
évi, mint gyanitják, kovács műhelyből kicsapó és a' 
szél' szárnyain az egész várost hamuvá égető tüz az 
érseki lakot, városházát , a' társas káptalantemplomot 
megkímélvén, sértetlenül hagyta templomunkat a' ko-
lostorral együtt*1"), de annál többet ártott épületeink-
nek az 1 5 8 6 — 1 6 0 2 . é v i g dühöngő földrengés; neve-
zetesen 1 5 9 0 - d i k évi septemberhó' 5 -d ik napján P o -
zsony és Nagyszombat körül olly szenvedélyes dühhel 
rengett a' föld : hogy a' t ikkadásig fölháborodott lako-
sok a' karpáthegy' szőllővonalát veszélyes mozgásban 
lát ták, a' város' tornya több helyeken megnyí l t , tem-
plomunk' boltozatja leszakadt , a' kolostor' nagyobb 
része összedőlt ; de sz. János ' temploma, a' nagy tem-
plom' szentélye, és a' torony épen maradtak. A' bel-
zavarok akadályozták az épitést több év ig , végre 
R u d n a y János elnökatya, később főnök, jótévők' 
buzgó adományából a' templom' boltozatját koridom 
szerint, az orsolyaszüzek' kolostora átelleni vonallal 
együtt ( 1 6 1 3 — 1 6 1 6 - i g ) fölépítet te, ') az utczára 
nyiló hason magasságú rész T o 1 n a y Bernardin atya' 
főnöksége alat t épült 1 6 3 7 — 1 6 4 6 - i g ; a' kis udvar és 
kapufölött i rész 1 7 2 6 - ; végre a' karzat az orgonával *12) 
' s a z odavezető folyosóval 1 7 6 1 - b e n készült e l .A ' l au -
retumi kápolna pedig 1 7 0 8 - b a n majushó' 2 -d ik nap-
ján , és ugyanazon évi novemb. 1 6 - á n Szécsényi Pá l 
kalocsai érsek által szenteltetett föl. Mai ékességét 
W e i d h o f f e r Alajos atya buzgalmának köszöni. 
(Folyt, köv.) — 

Chronologorum commune testimonium. 
* 9 ) Archiv. Prov. Lad. 1. Fase. 10. 

* 1 0 ) Belius Hist. Urbis Poson. memb. l .Sect. l .Cap. 4. 
* n ) Kamancz Maté atya és titkár jegyzéke. 

Az emiitett évig a'nagy óltár hátamegett tartatott a" 
zsolozsma. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Ausztria. 
(Tartományi iskolatanács Csehországban. *) Ö felsé-

ge' mult évi october' 24-dikén kelt legfelsőbb rendeletének 
következtében, a' cultus- és oktatásügyi birodalmi ministe-
rium f. é. januar' 23-kán kelt kibocsátványa' nyomán, 
Csehországban ideiglenesen tartományi iskolatanács szer-
vesztetett, melly tanulmányi hatóságnak jog- 's tettköre 
következőkben alapíttatott meg : 

A'tartományi iskolatanácsa' tartományi helytartóság' 
egyik részét képezi, közvetlen a' helytartónak , közvet-
ve a' cultus- és oktatásügyi ministeriumnak lévén alávet-
ve. Az iskolatanácsosok a' helytartó' tanácsában ülnek; 
ennek felelőssége alatt tesznek mindent, ennek neve alatt 
kelnek az iskolaügyet illető bármilly rendeletek és kibo-
csátványok, 's minden oktatási ügy benne öszpontosul. Áll 
pedig az ideiglenes tartományi iskolatanács egy kezelő 
előadóból az iskolák' külső, vagyis, pol.-oeconom. érdekeit 
illető ügyek' elintézésére ; és áll szakértő férfiakból, kik, 
kellő tekintet lévén kineveztetésökben a' különféle iskolák-
ra, ezeknek belső, vagyis, tudományos-paedagogiai ügyeit 
intézendik. Az előadó a' h e l y t a r t ó t ó l (Statthalter), a' 
többi tanácsosok ideiglenesen az oktatásministeriumtól 
neveztetnek ki. E' tanodatanács a' hivatalnokokon kivül, 
szükség' esetén, belátása szerint, egyéb szaktudósok' se-
gélye- 's tanácsával is élhet. 'S e' tekintetből lehetnek ki-
tűnő jelességü tanárok, a' nélkül, hogy a' tartományi isko-
latanács' hivatali személyzetéhez tartozzanak, czimre nézve, 
iskolatanácsnokok. Fontosabb ügyekben az iskolatanács 
szakértő férfiakból választmányokat alakithat. — Az illy 
iskolatanács' személyzetéhez tartozik két fogalmazó, két 
fogalmazó gyakornok és egy könyvvivő. 

A' tartományi iskolatanács' működési köre Csehor-
szágban ugyanaz, melly köre volt e' tárgyban a' jelenleg 
feloszlatott guberniumnak. Minélfogva minden, a' nép - vagy 
középtanodákat illető ügyek, minden akár egyes személytől, 
akár valamelly testülettől származó, a' fönebb nevezett 
tanodákra vonatkozó ajánlatok, kéremények, tudósítások, 
vagy netaláni panaszok 'stb. e' hatóság eleibe tartoznak. 
Az e' beadványokrai válaszok, vagy egyéb a' tanügyet 
illető ministe ri rendeletek és kibocsátványok ismét a' tar-
tományi iskolatanács' utján jövendenek köztudomásra. 
Legfőbb teendője e' tanodai hatóság' egyes tagjainak az, 
miszerint az országot meghatárzott időben beutazván, mind 
az oktatásügy' állapotáról helyes tudomást szerezzenek, 
mind személyes jelenlétökkel a' tanodák' felvirágzását si-
keren előmozditsák. 

Különösen a' gy mnasiumokat illetőleg, kötelessége a' 
tanodai tanácsnak, ha valamelly gymn. igazgatói szék meg-
ürült, ennek érdemleges betöltésére egyént ajánlani, és a' 
történt alkalmazást felsőbb jóváhagyás' tekintetéből a' mi-
nisteriumnak bejelenteni. Gymnasialis tanárok' alkalma-
zásakor az illető intézeti igazgató is tanácsba hívandó. Az 
iskolatanács' jogkörébe tartozik az igazgatók és tanárok' 
megerősítése, nyugalmaztatása, nyugdíjazása, vagy szol-
gálatbóli elbocsátása; az bocsáthat valamelly tanintézet-
hez dicsérő vagy korholó levelet; az ád hivatalos véleményt 

*) Az ,AIlgem. R e i c h s - , Gesetz- und Regierungsblatt für das Kai-

serthum Oesterreich.' X X V . füzete után k ivonva . 
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bizonyos tanárnak kitüntetése' ügyében ; az erősiti meg, az 
illető igazgató' ajánlatára, a' segédtanárokat ; engedelmet 
ád szabadságidőre a' rendes tanároknak, de nem tovább 
egy hónapnál ; megbírálja 's netán szükséges jegyzetekkel 
látja el a' tanári tanácskozmányok' beküldött jegyzőköny-
veit ; felügyel a' tanszakmányoknak a' tanárok közötti el-
osztására , és a' használt tankönyvek' czélszerüségére ; 
ajánlatba hoz a' ministerium előtt uj 's jobb iskolakönyve-
ket ; ellenőrséget gyakorol kiküldött biztosa által a' képes-
ségi visgákon; competens Ítéletet hoz minden , a' tanügyet 
közelebbről érdeklő javaslat fölött ; olly tanonczokat, kik az 
algymnasium' osztályait bevégezve, a' tanfolyamot tovább 
nem folytatni, előre kijelenték, a' görög nyelv' megtanulá-
sától fölmenthet ; valamelly tanoncznak egyes gymnasi-
umbóli elbocsátása annyiszor mennyiszer annak feljelen-
tendő ; az egész birodalom' minden gymnasiumaibóli kizá-
rást az illető ministerialis osztálynál eszközölheti; a' tan-
díj' meghatározása, vagy az attóli felmentés, és az ösztön-
dijak és jorgolatok' kiosztása teszi egyik főrészét a' tanodai 
hatóságnak. 

A' vallástan' dogmatikai tartalmának meghatározása 
nem tartozik a' tartományi iskolatanács' körébe : azonban 
ide tartozik a' vallástanárnak didacticai 's paedagogiai ké-
pessége, erkölcsi magaviselete, 's azon belviszonya, melly-
ben áll tanártársaival. 

A' tartományi iskolatanács ideiglenesen csak négy ta-
nácsosból áll, kik közöl egyik előadó, egy másik népisko-
lafelügyelő, a' többi kettő gymnasiumi felügyelők. 

Az előadó kezeli a' tanügyet illető irományokat, a' 
tanulmányi közalapot és alapítványokat, és az iskolaköny-
vek' áruitatását. 

A' népiskolafelügyelő csak tanácsi minőségű tagja a' 
tartományi iskolatanácsnak ,ohne executiven Wirkungs-
kreis', olly ügyekben, mellyek a' népiskoláknak belső, 's az 
ezekkel összefüggő külső érdekeit illetik. Részletes feladása, 
pontosan megismerkedni a' népiskolaügy' állapotával; — 
kikutatni 's alkalmazva felhasználni mindazon erőket, 
mellyek a' tartománybeli népiskolák' lehető és sikeres fel-
virágoztatását biztosan eszközölhetik ; — javaslatba hozni 
mindazt, minek létesítése által a' birodalmi kormány a' 
népiskolaügyre átalában és részletesen hathat ; — szóval a' 
népiskolákat paedagogiai tekintetben erélyesen képviselni. 
Következő két elvet tartozik a' népiskolafelügyelő szeme 
előtt tartani : a) Minthogy a' vallásos miveltség' fölötte 
nagy fontossága miat t , kell , hogy a' népiskolák az egy-
házzal a'legbensőbb öszköttetésben álljanak, 'sigy azok az 
állam és egyház' közös érdekű ügyeiül tekintendők : okvet-
len szükséges, miszerint a' tartományi néptanoda-felügyelő 
az egyházi hatóságokkal teljesen egyetértve, egymást siker-
adólag gyámolitsák; b) tekintetbe vévén a' népiskolák' 
nagyobb számát, a' néptanítók' műveltségének különféle 
fokozatát, 's főleg az t , hogy e'népintézetekben legalább 
lényegre nézve párhuzamos előhaladás kieszközöltessék, 
szükséges, hogy az újítások fokonkint létesíttessenek, mi-
szerint igy a' mélyen meggyökerezett hiányok sikeresen 
megorvosoltassanak. — Kötelessége továbbá a' népiskola-
felügyelőnek, hivatalos kiküldetéssel utazván be a' koro-
natartomány' népiskoláit, a' helybeli népiskolaigazgatókkali 
értekezés' nyomán, a' tanodák' állapota- 's hiányaival meg-
ismerkedni, a' netán szükségeseknek látott tanácsokat és 
rendeleteket megtenni, a' szorgalmas tanárokat kitüntetni, 
ministerialis dicséret-vagy épen jutalmazásokra előterjesz-
teni, azoknak neveit feljegyezni, miszerint adandó alka-
lommal szakképességöknél a' néptanodaügy' érdekében föl-
használtathassanak.—Főfigyelmet tartozik fordítani a' ta-
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nitóképezdékre. Minélfogva a' tanelőadásokon jelenlenni, a ' 
képezdei tanárokat hova gyakrabban tanácsba hivni, 's a ' 
mennyire a' helykörülmények engedik, a' tanárjelöltek' vis-
gáit meghallgatni köteles. — Igénybe veszik még a' nép-
tanodafelügyelőt a' néptanítók' tanácskozmányai is. Ezekre 
nézve azon leend, hogy m a g a s b m i v e l t s é g ü n é p -
l e l k é s z e k is (! ! ) vegyenek részt azokban ; szabadságá-
ban á l l , e' tanácskozmányok eleibe tanügyi kérdéseket 
tűzni, 's a' mennyire szükséges, tanodai felvilágosítások' 
adását kötelességökké tenni. 

A' gymnasialis felügyelők' jogkörébe tartoznak az ed-
dig létező gymnasiumok, tudományos, didacticai és fegyel-
mi tekintetben. A' két gymn. felügyelő az egymás között 
egyaránt felosztott gymnasiumokat ugyanazon elvek sze-
rint kormányozandja, mi végre részint a' fontosb tanügye-
ket egymással közlendik, részint egymással tanácsi összeköt-
tetésbe lépendenek. — A' nyilvános gymnasiumok' minden 
tanügye és érdeke a' felügyeiőhez tartozik; ő foganatosítja 
a' felsőbb rendeleteket ; felügyel a' gymn. igazgató- 's ta-
nárokra ; a' tanári tanácskozmányok' jegyzőkönyvei hozzá 
utasitandók; minden tanév' végén a' következő tanévre 
határzott előadási rend neki benyújtandó ; a' tanszakmá-
nyoknak a' tanárok közötti elrendezését belátása szerint az 
illető gymnasium' érdekében megváltoztathatja ; a' hasz-
nált tankönyveket tekintélyével megerősíti vagy félreveti ; 
az érettségi visgafolyamot vezeti, 's Ítéletet mond, a' gym-
nasialis tanmód' hasznavehetősége vagy károssága fölött ; 
ő minden semesterben legalább egyszer szigorú revisio alá 
venni tartozik a' gondja alá bizott gymnasiumokat ; köteles 
minden osztályban, minden tanárnak előadását meghall-
gatni ; tartozik a' gymn. taneszközöket megtekinteni, vall-
jon a' tanárok' tudományos szükségeinek kielégítésére elég-
ségesek-e , vagy nem ; kötelességében áll a' tanárok- és 
igazgatóval tanácsot ülni, abban az illetők' javaslatait 
meghallgatni, belátása szerint óvásokat, megszorításokat, 
dicséretet kimondani, önállólag rendeleteket tenni és foga-
natosíttatni ; a' véghez vitt revisio felőli jegyzőkönyvét be-
nyújtja az oktatásministeriumnak, valamint arróli vélemé-
nyét i s , miképen lehetne a' tanügyet a' meglátogatott 
gymnasiumokban sikeresen felvirágoztatni. Ezen felügye-
lőkhez küldendők a' tanévi értesitvények, mellyeket azok 
okadatolt csatolványaikkal együtt felsőbb helyre föleb-
bezik. 

Vegyesek. 
Főt. B a k a y J . esztergomi kanonok urnák véginté-

zete 2S, 125 p. frtról rendelkezik; melly összegből 4125 
frt p. p. különféle kegyeleti, jótékony és hivatalos czimek-
nél fogva, azonnal halála után levonatván, az ezen fölül-
maradó 24,000 frt p. p. tőkesitve, a' főkáptalan' gondja 's 
kezelése alá bizatik, miszerint az 1440 p. frtra rugó évi 
kamat a' rendelkező' végakaratjához képest alkalmaz-
tassék. 

Yágvidékről a',Magyar Ilirlap'-nak irják, miszerint a' 
Pozsony városi tanodák' id. felügyelője, Mayer ur a' Ma-
gyarország' történetébőli felolvasásokat megszüntette, 's a' 
k e r e s z t é n y h i t t a n h e l y e t t az akadémiában Ci-
cero' ,De officiis' czimü könyvét, a' gymnasiumban pedig 
legendákat (valljon millyeneket ?) rendelt előadatni. (Ez 
aztán, ha igaz, annyit jelent, mint a' vallásbelí tanítást az; 
egyházra bízni.) 
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Az ausztriai birodalmi cultus- és közoktatásügyi 
ministerium' személyzete következő : Thun Leo, gróf, 
minister; status altitkár : Helfert A. L.; ministeri ta-
nácsnokok : Meschutar András, Beck Károly, Zener Fe-
rencz , Gollmayer András, Exner Ferencz, Bergenstam 
József, Szászkievicz Antal, Tomaschek Edvard; — osz-
tálytanácsnokok : Koller Marian, Well Vilmos, Mozart 
József, Krombholz Antal; ministeri titkárok : Demel, 
Haulier Lajos, Hentl Frigyes ; fogalmazók : Vogel An-
t a l , báró Spens Ágoston, Carina Alajos, báró Kiefel 
Gusztáv, Altmann Adolf, Haferl József; fogalmazóse-
gédek : Kraus, Tikatsch, Carabeli. (Oest. paedag. Central-
blatt Nro 23.) 

A' bécsi elemi tanárok' fizetése legközelebb követke-
zőkben alapíttatott meg : a' fötanitó' (Oberlehrer) évi dija 
800—600; egv altanitóé 350—200; egy segédtanitóé 
150 frt p. p. — Bécs városában 64 fő-, 260 al- és 20 se-
gédtanító lévén, az összes évdijak 115,400 p. frtra rúgnak. 
— Az elemi tanulók' középszáma 25,000; az inasoké 
10,000. (Centralblatt.) 

Az ,Oest. Reichszeitung' april' 14-diki számában, a' 
siccardiféle törvényjavaslatot illetőleg, egy, annyiból fi-
gyelemreméltó czikket hoz, mennyiben e' lap' ismeretes 
viszonyainál fogva, annak tartalma a' hatalomkezelők által 
az egyház' irányában táplált érzelmekre hágy bepillantani. 
, Abban' ugy mond a' czikk, ,ki sein ütődnék meg, hogy a" 
siccardiféle törvény a' papi szabadalmakat megszünteti, az 
egyházi személyeket és vagyont a' világi biróságnak alá-
veti, és a' papi törvényszékeknek megtiltja, polgári bünte-
tést valakire szabni. Azonban ezen törvény tovább megy. 
Ezen törvény a' papi testületeket majdnem teljes szerzési 
képtelenséggel súj t ja ; meghatározza a'megtartandó ünnep-
napok' számát, és egy uj, az álladalom által kibocsátandó 
házassági törvényről tesz említést. Mindezen határozmá-
nyok egyoldalulag a' statüshatalom által történnek, az or-
szág' püspökeinek beegyezése, a 'pápa' jóváhagyása nélkül, 
mi több mind a' püspökök mind pedig a' pápa' ünnepélyes 
tiltakozásának ellenére.' A' czikk igen találólag, ezen tör-
vényt csak az angol-piemonti párt' megerősítésére szolgáló 
egyik folytatólagos lépésnek tekinti; szemére lobbantja a' 
piemonti kormánynak, miszerint a' törvényjavaslat' bizto-
sítására olly eszközökhöz folyamodott, mellyekkel egy kor-
mánynak, még a' kétségbevonhatlanul bizonyos haszon' 
esetében sem szabad élnie : t. i. hogy bíróilag üldözte a' 
püspököt, ki a' törvényjavaslat ellen aláírásokat szedett ; 
hogy a' turini érsektől Franzonítól egy, a' kormányrend-
szernek kedvező nyilatkozatot csikart ki ; hogy a' demo-
kratasajtónak az egyház és papság ellen olly hangot enge-
dett , inellyhez szemtelenségben hasonlót, talán csak az 
első nagy franczia forradalom' cloacaszerü irodalmában ta-
lálhatni. Megemlíti tovább , miszerint Ausztria, melly már 
100 évek előtt tudta az egyházálladalmi viszonyokat ak-
ként szabályozni, hogy a' status' elidegenithetlen jogai biz-
tosíttatnának , — ,a" maga szabad institutióit épen arra 
használandja, hogy adja meg az egyháznak, a' mi az egy-
házé, mig azalatt Piémont azon hitben él , hogy azokat az 
egyház' megkötözésére kell fölhasználnia.' Végül az olasz 
revolutionak keresztülvitelét mondva a' turini kabinetet 
vezérlő politika' irányfonalaul, e' nevezetes szavakkal fejezi 
be : ,A' Ticinón tul- és inneni csatákban eldőlt, lia valljon 
Piemontnak ezen terv' k a t o n a i megoldására van-e hi-
vatása vagy sem. Az antikatli. eszméknek olaszországbani 
keresztülvitele sem fog neki jobban sikerülni. A' kísérlet, a' 
félsziget fölött éjszaki Olaszországból, a' pápák' hatalmának 
megtörésével, uralkodni, nem uj. 11. század előtt kisér-

tették meg ezt a' longobárdi királyok, — és a' kísérlet ba-
lul ütött ki.' 

A' Siccardi féle törvényjavaslat fölötti utolsó szava-
zás' alkalmával (f. h. 8-án) a' tanácskamra előtt Turinban 
népzavargás történt, 's ha az ,Oest. Reichszeitung'-nak hinni 
lehet, egyenesen magának a' kormánynak akaratja- , sőt 
provocatiojára, hogy a' törvényjavaslat' sikere a' senatorok' 
intimidatioja által biztosittassék. J a j nekik, lia a' javaslat 
keresztül nem megy ; a' gyülevész tömeg fenyegetődzött, 
hogy a' senatorokat erőhatalommal is az igenrei szavazásra 
kény3zeritendi. Midőn később az 22 szónyi többséggel elfo-
gadtatott, a' nyughatlan csoport örömrivalgásban tőrt ki, 
's Siccardi, a' népkegyencz, az erkélyen megjelent, 's 
az örvendezőknek köszönetét jelentette ki. De egy órá-
val rá, e' tömeg már ijesztő alakot öltött, a' turini érsek 's 
az ellenszavazó 22 senator' halálát kívánta, ismeretes for-
radalmi dallokat kezdett zengeni,— ,Armonia'és ,Smasche-
ratore' czimü lapok' szerkesztőit saját lakjaikban fenye-
gette, 'stb. Ekkor a' kormány sorkatonaság által közbelé-
pett, a' tömeget eloszlatta, 's többeket befogatott. A' kor-
mánylapok az eseményt természetesen devallválják, hogy 
ezáltal a' kormány'oktalanságát fedezzék, melly, ugy mond 
a' ,Reichszeitung' ezen mozgalmat maga idézte elő az ál-
tal, h o g y a ' n é p e t a' c l e r u s és n e m e s s é g e 11 en 
f e l h í v t a é s f e l i n g e r e l t e . 

A' ,Giornale di Roma' mondja : Mihelyt a' nagylelkű 
kath. nemzetek' meggyőzhetlen seregei, felforgatván a' 
demagog bitorlás' szörnyeteges munkáját, a' szent-szék' 
világi kormányát visszaállították, elhatározni méltóztatott 
ő szentsége, hogy illy nagy esemény' emlékére érdempénz 
veressék, melly a' fegyveres beavatkozás' minden egyénei 
között különbség nélkül osztassék ki. Azt is határozta el, 
hogy a' derék parancsnokok, fő- és altisztek, sőt közlegé-
nyek is, kik leginkább tüntették ki magukat , tiszteleti 
czimekkel 's pápai lovagdiszrendekkel ruháztassanak fel. 
A' mint ezen érdempénzek és diszrendek elkészültek, a" 
hadjárati sergek' főtábornokaihoz küldettek el pápai ok-
levél' kíséretében, valamint a' bronz pénzjelek is, egyik 
oldalon a' romai apostoli szék' képével, másikon e' rövid 
felirással : , P i u s I X . P o n t . M a x . R o m a e r e s t i -
t u t u s a r m i s c o l l a t i s a n n o MDCCCXLIX.— Mult 
hó' 22-én elhatározták a' kormánybiztosságot képező bi-
bornokok, hogy az állami titkárság' két tiszte vigye el a' 
szent-szék és az azt képviselő választmány' nevében, Ba-
raguay d'Hilliers tábornoknak, a' franczia tábor' főnökének 
és a' szent-széknél meghatalmazott ministernek Colonna 
palotájába, hol ő székel, a' mondott diszrendeket, érdem-
pénzeket és okleveleket. A' tábornok, környeztetve segéd-
tiszteitől, szívesen fogadta el, kifejezvén mind saját mind 
az osztály- és dandártábornokok , ezredesek, zászlóalj-pa-
rancsnokok, egyéb tisztek 's minden katonák' háláját, kik 
ö szentsége' megelégedésének kétségtelen bizonyítványával 
ékesithetendik magukat, azon hasznos szolgálatért, mellyet 
a' többi nemzetek' együttmunkálásával tettek a' pápai fe-
jedelmiségnek, vitézségök, bámulatos fegyelmök és közrend 
iránti szeretetük által. A' tábornok megígérte, hogy, tekint-
ve több ezredek' távolságát, minélelőb juttatandja e' kitün-
tetéseket azon egyének' kezeibe, a'kik' számára rendeltetve 
vannak. 

A' franczia katholikusok' annyi idő óta ápolt 's any-
nyiszor emlegetett óhajtása, miszerint gyarmataik' egyhá-
zainak kormányzására püspökök hivassanak meg, valahára 
teljesülni látszik. Az 1850. évi gyarmati budgetben a' 
cultusról szóló fejezet alatt, 45,000 frankkal javasolja a' 
minister és bizottmány az illető költséget megtoldani. Ezen 



összeg a' három püspök' fizetésére van rendelve, kik 
Martinique, Guadeloupe és Reunionba (Bourbon' szigetébe) 
fognak kineveztetni. Mindegyik püspök 15,000 franknyi 
fizetést huzand;e ' megyék'mindegyikében két helyettnökis 
lesz 5000 franknyi fizetéssel. Az e' részbeni alkudozások 
a' szent-székkel teljesen sikerültek, 's a' beigtatás kétség-
kívül még a' folyó évben fog véghez menni. Illy javaslat, 
melly a' polgárisodás és hit' előhaladásának egyiránt ked-
vez, 's a' gyarmatok' anyagi jóllétét is csak emelheti, nem 
könnyen fog ellenzésre akadni. Csak azt az egyet lehet 
talán sajnálni, hogy e' javaslattal annyira késtek. 

1844-ben a'keresztény tanról czimzett öt apácza kö-
tött ki Afrika' partjain. Ezen ajtatos nök lelkesülve rendü-
letlen buzgalomtól, terjeszteni mentek a' polgárisodás' 
munkáját, mellyet Francziaország' kardja előkészített, de 
mellyet csak a' keresztény tanítás 's a' kereszt' tanítvá-
nyainak nekiszentelése végezhet be. Algírban , mint min-
denütt, fáradhatlanul munkálkodtak az apáczák, 's még a' 
pogányokat is rá vették, hogy áldják a' keresztények' Iste-
nét. Kis gyarmatuk gyorsan virágzott fel. Az általuk esz-
közlött jó' láttára szerencsésnek tartja magát a' nép, 
mellynek kebelében laknak, hogy őket bírhatja, és számos 
más népségek a' legélénkebb kérelmekkel hívják őket ma-
gukhoz. Jelenleg 67 apácza van ott és pedig Alger, Con-
stantin, Bon, Blidah és Philip villeben. A ' hatóságok érzik 
mindenütt e' hatalmas együttmunkálás' szükségét, hogy 
ezen a' barbarság' igája alatt olly sokáig görnyedezett or-
szágban a' polgárisodás megizmosodjék. E' czélra Alger' 
városában apáczaujoncz intézet állíttatott fel, mellynek 
Francziaország' afrikai birtokaiban üdves eredményei lesz-
nek. A' inult biztosit már e' vigasztaló jövőről, mellyben 
a' keresztény tan' szegény leányai a' páli sz. Vincze apá-
czáival 's más szerzetekkel többet fognak eszközölni a' 
franczia Afrika' polgárisodása-, jólléte- és dicsőségére, 
mint akár a' fegyverek' hatalma, akár a' lángész' ereje, 
akár a' társadalmi gazdászat' minden bölcs rendszerei va-
laha eszközölhetnek. E' csudákat a' kereszt' erénye viszi 
véghez, 's azért nem kell másutt keresni titkát egy olly 
hatalomnak, melly alázatos némbereknek engedtetett. Ezen 
apáczák azonban nem szorítkoztak egyedül az oktatás' 
hivatalára, melly szent hivatásuk' tulajdonképi és lényeges 
tárgya; hanem megemlékezvén, hogy a' valódi kereszté-
nyeknek k é s z e n k e l l l e n n i ö k m i n d e n j ó c s e l e -
k e d e t r e , sz. Pál' mondása szerint, buzgólkodva paza-
rolták el idejöket, erejöket 's életöket a' cholera' dühöngé-
sei alatt szenvedő betegek' szolgálatára. 'S igy a' gyermek-
tanítónők egyszerre, a' szeretet' hatása által, betegapoló-
nőkké, vigasztaló angyalokká változtak át. A' hadügyi mi-
nistpr értesülvén e' szép nekiszentelésről sietett 1850. évi 
januar' 22-ki sürgönyében szerencsekivánatait a' fejede-
lem-asszonynak kifejezni. 

A' ,Times' madridi levelezője mondja : hogy a' pápa' 
szolgálatára alakítandó légióhoz jó sikerrel foly a' tobor-
zás, mellyben a' papság nagy részvétet fejt ki. A' legio 
10,000 önkény tesből fog állni ; 's remélhető, hogy a' nun-
cius, spanyol püspökök és papok, valamint a' polgári és 
katonai kormányzók' együttműködése által elegendő számú 
önkénytesek fognak találkozni. 

Irhonból 1848-ban 16,582; és 1849-ben 23,126 sze-
mély költözött Canadába. 

Corkban a' helyhatósági tanács' egyik tagja 50 font 
sterlingnyi segélyt indítványozott az ottani keresztény 
testvérek'tanodájának javára, mellyben 1400 szegény gyer-
mek neveltetik. Egyetlen-egy tag ellenezte az indítványt. 

Azon megtérések' következtében, mellyek a' kath. a-

nyaszentegyház' örömére Dingleben történtek , bizonyos 
Langton nevü földesúr négy családot, melly 24 egyénből 
áll, hajtott ki, a' kath. liitrei visszatérése miatt, a' már 13 
év óta lakott házából. 

Californiába még mindig nagy számmal költözködnek 
ki. Martius' 20-án 1600 személy szállt hajóra Uj-Yorkban; 
hová ugyanakkor 2,200,000 dollárnyi értékii arany hoza-
tott Californiából. 

A' híres spanyol szónok, 's most Spanyolország' követe a' 
porosz udvarnál, Donoso Cortes legközelebb a' spanyollapok' 
szerkesztőihez következő nyilt levelet intézett : Két nagy-
szerű épületet láttam, két bábel-tornyot, két fényes polgári-
sodást, melly az emberi bölcseséget tetőpontjára emelte : az 
első az apostoli kürt' szavára összedőlt, a' másik a' socialis-
ticus trombita' szavára fog romba dőlni. 'S e' borzasztó lát-
vány előtt borzadással kérdem magamtól, valljon az emberi 
bölcseség más valami-e, mint hiúság és a'lélek'gyötrelme? 
Sőt tudom, hogy hajlithatlan optimisták vannak, kik meg-
vannak győződve arról, hogy a' társadalom' épülete nem 
dől össze, mert még áll, 's kiknek szemeiben a' borús felleg 
nem sűrűsödik, sőt inkább oszlani kezd. Ezekre nézve a' 
februári forradalom büntetés volt, 's a' mi jönni fog, az 
irgalom lesz. Kik ezt megérik, látni fogják, 's kik látni 
fogják, elborzadnak a' felett, hogy a' februári forradalom 
csak fenyegetés volt, mellyre a' büntetés következik. Az 
ecclecticismus semmi egyéb nem lehet, mint halovány és 
leveleitől megfosztott ága a' nagy észlelő fának, melly a' 
társadalom' közepébe ültettetett, mint a' földi éden' fája, 
melly a' világba halált hozott. A' rationalismusból eredett 
a' spinozismus, voltaireismus, kantismus, hegelianismus, 
cousinismus, a' romlás' minden tanai, mellyek Europa' 
vallási, politikai és társadalmi rendében ugyanazon eszkö-
zök, mi Chinában az opium. Igen, az európai társadalom 
elenyészik, a' vég tagok hidegek, a' sziv is nem so-
kára az lesz. És tudják önök , honnan ez enyészet ? 
Onnan, mert méreg adatott be neki, — mert Isten te-
remté azt, hogy katholikus életnedvvel táplálkozzék, 's 
mert tapasztalati orvosok rationalisticus anyagot nyúj-
tanak neki tápszerül. Elenyészik, mert mint az ember 
nem csak kenyérrel él, hanem minden igével, melly Isten' 
szájából jön : szintúgy enyésznek el a' társadalmak nem 
csak kard által, hanem minden katholicismus elleni szó 
által, melly a' bölcselők' szájából ered. Elenyészik, mert a' 
tévely ront, 's mert e' társadalom tévelyeken alapszik. 
Tudni kell, hogy minden, mit bizonyosnak tartotok, hamis. 
Az igazság' életereje olly nagy, hogy lia ti csak egyetlen-
egy igazság' birtokában volnátok, ez megmenthetne benne-
teket. De eséstek olly nagy, 's halálotok olly alapos, vak-
ságtok annyira tökéletes, meztelenségtek ugy kitetsző, 
szerencsétlenségtek olly példa nélküli, hogy csak egyetlen-
egy igazságra sem hivatkozhattok; azért a' bekövetkezendő 
szerencsétlenség a' történetben rendkívüli leend. Egyesek 
megmenthetik magokat, mert ezt tehetik, de a' társadalom 
veszve van, nem azért, mert nem képes magát megmenteni, 
hanem mert, belátásom szerint, világos, hogy nem akarja 
magát megmenteni. A' társadalomra nézve nincs mentség, 
m e r t g y e r m e k e i n k b ő l n e m a k a r u n k k e r e s z -
t é n y e k e t n e v e l n i , 's m e r t m a g u n k s e m v a -
g y u n k i g a z i k e r e s z t é n y e k . Nincs mentség, mert 
a' katholikus szellem, az élet' lelke, nem lelkesít mindent, 
sem az oktatást, sem a' kormányt, sem a' törvényeket, vagy 
erkölcsöket. A' dolgok' e' menetét fentartani, véleményem 
szerint óriási munka lenne. Nincs hatalom a' földön, melly 
e' czélt magától elérhetné, — alig lehetne ezt az együtt 
működő összes erők által elérni. Reátok bizom annak meg-
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Ítélését, valljon ez egyetértés az erők közt, és mennyire le-
hetséges, 's annak elhatározását, ha e' lehetséget meg is 
engedve, a' társadalom' megmentése nem tartathatnék-e 
csudának. Ideje e ' levelet bezárnom, melly önöktől más 
tárgyaknak helyét elrabolja. De engedjen még egy neveze-
tes megjegyzést tennem. Minden hatalmak között, mellyek 
az európai társadalmak'uj rendezéséből merültek fel, nincs 
nagyobbszerü és megmérhetlenebb, mint az, hogy a' nép-
hez szólani mindenkinek megengedtetett. Az uj társadal-
mak mindenkinek megnyitották a' hirlapirói pályát, 's meg-
engedték neki a' népeket tanítani, mit Jézus csak aposto-
laira bizott. Nem akarok erről jelenleg többet szólani, csak 
önt akarom hivatása' nagyságára iigyelmeztetni : ön hiva-
tása polgári papság és katonáskodás egyszersmind. Az 
eszköz, melly önnek kezében van, üdvét vagy halált esz-
közölhet. A' szó élesebb, mint a' kard, gyorsabb a' villám-
nál, rombolóbb a' háborúnál. A' socialis igék' apostolai ne 
feledjétek, hogy borzasztó hivatástok a' legnagyobb felelős-
séggel jár ; hogy az örökkévalóságnak elég büntetései van-
nak azok' számára, kik a' szólást, ez isteni adományt, a' 
tévelyek'számára használják fel, szintúgy, mint az örökké-
valóságnak elegendő jutalmai vannak azok' számára, kik 
szavokat és eszöket az Isten és emberek' szolgálatjára szen-
telik. J u a n D o n o s o C o r t e s . — Ezen alkalommal 
élve, ugyanezen statusférfiu' egyik korábbi, a' romai hadjá-
ratra vonatkozó beszédéből kiemeljük a' következőket : 
Nem vagyok, úgymond, azon nézetben, hogy Europa Orosz-
ország végett soká félelem nélkül legyen ; sőt az ellenkezőt 
hiszem ; de hogy Oroszország átalános háborút óhajtson, 
's Európát leigázhassa, előbb három dolognak kell megtör-
ténni. Megmondom minek ? és figyeljenek önök uraim ! e' 
dolgok nem csak lehetségesek, de valószínűek is. Először 
a' forradalomnak, miután a' társadalmat feloszlatta, az álló 
hadseregeket is fel kell bomlasztani ; másodszor a' socia-
lismusnak a' vagyonosok' kifosztása által a' hazaszeretetet 
kell elölni, mert egy javaitól megfosztott birtokos nem le-
het hazafi, 's nem is az ; harmadszor az összes szláv népek 
hatalmas egyesülésének Oroszország' pártfogása alatt kell 
bekövetkezni. A' szláv népek, uraim, 80 millió lélekből 
állanak. Ha tehát a' forradalom az álló hadseregeket Eu-
rópában feloszlatta, ha a' socialisticus mozgalmak a 'haza-
szeretetet elölték, 's a' szláv népek' egyesülése keleti Eu-
rópában létre jött, 's nyugati Európában csak két sereg lesz, 
u. m. a' fosztogatóké és megfosztottaké, akkor ütött az óra 
Oroszországnak, akkor az oroszok puskalövés nélkül fog-
lalhatják el hazánkat ; akkor fogja a' világ a' még nem lá-
tott tüneményt látni, t. i. Angliának lesujtatását. A' colo-
szus ellen, melly egy kézzel Európára, a' másikkal pedig 
Indiára támaszkodik, nem fogják Angliát hajói védhetni, 's 
e' nagy birodalom darabokra zuzik, 's buktának tompa 
morgása, és siralmas panaszai a' lengyeleknél találanda-
nak viszhangra. Ne higyjék önök, uraim ! hogy a' játéknak 
ezzel vége lesz ; a' szláv törzsök a' nyugat' népeire nézve 
nem azok, mik a' német törzsök a' romai birodalomra nézve 
valának ; nem, a' szlávok rég idő óta érintkezésbe jöttek a' 
polgárisodással, ők félig miveltek; az o r o s z k o r m á n y 
szintolly r o m l o t t , mint a' legfelvilágosultabb kormány 
Európában, 's az orosz aristokratia a' legmegroinlottabb 
aristokratiával is vetekedik. Azért, uraim! Oroszország, a' 
legyőzött Europa' közepén állván, minden ereibe beszívja 
a' mérget, mellyet Europa ivott, 's mellytől ez meghalni 
fog. Akkor Oroszország is hamar rothadásnak induland ; de 
minő átalános módot tart e' czélra készen az isteni gond-

viselés, azt nem tudom. E' borzasztó vész ellen csak egy 
orvosszer van : a ' j ö v ő n e k m e g o l d a n d ó c s o m ó j a 
A n g o l o r s z á g b a n k e r e s e n d ő . Mert először az an-
gol-szász törzs a 'nemeslelküség-é3 vitézségre nézve első 
helyen áll ; másodszor Angliában legkevesebbé lehet for-
radalomtól tartani ; ugy hiszem könnyebben üt ki a' láza-
dás Pétervárott, mint Londonban. Mit kell tehát tenni An-
gliának, hogy Európának Oroszország általi elfoglaltatását 
meggátolja? El kell hárítania azt, mi Európát vészbe dönt-
heti , az álló seregek' feloszlatását a' forradalom által, a' 
vagyonosok' kifosztatását a' socialismus által, azaz : mo-
narchikus conservativ kiil politikát kell követnie, de ez 
csak fél rendszabály volna. Anglia az á l ta l , hogy a' mo-
narchikus és conservativ elvet védi, az európai hadsere-
gek' feloszlatását bizonyos pontig, és bizonyos ideig aka-
dályozhatja ; de Anglia nem elég bátor azon erőket meg-
semmisíteni , mellyeket okvetlen megtörni kell, t. i. az 
u j tanoknak a' világon elterjedt erejét. Hogy a' valódi 
orvosszer a' fél rendszabályhoz adassék , Angliának 
még k a t h o l i k u s n a k is kellene lenni ; mert a' g y ö -
k e r e s g y ó g y s z e r a' f o r r a d a l o m é s s o c i a l i s -
m u s e l l e n é b e n c s a k a' k a t h o l i c i s m u s ; ez az 
egyetlen tan, melly a' másiknak egyenes ellentéte. M i a' 
k a t h o l i c i s m u s ? B ö l c s e s é g é s a l á z a t o s s á g . 
Mi a' s o c i a l i s m u s ? G ő g és d u r v a s á g ; a' s o -
c i a l i s m u s épen ugy, mint N a b u c c o d o n o s o r , k i -
r á l y és b a r o m egyszersmind. 

T o r r e c r e m a t a bibornok, az ,imatestvérek' 
szerzetéből 1460-dik évben a' Bold, szűz' fogantatásának 
tiszteletére és czime alatt, két száz romai polgárból álló 
társulatot alapított, 's reá nézve szabályokat alkotott, 
mellyek' következtében bizonyos napokon a' szűz Mária 
S o p r a M i n e r v a czimü egyházban (a' dominikánusok 
nagy zárdája' templomában) összegyülekeztek. 1465-ben 
felebarátaik' javára alamizsnaszedésre határozták magokat, 
mellyből szegény leányok segittessenek fel. Számos jóte-
vők gyarapiták a' szeretetteljes vállalatot, 's különösen VII. 
Orbán pápa, ki őket vagyona' örököseivé tette. 1680-ban 
két száz fiatal leány házasittatott k i , ' s 1700-ban közel 
négy száz. A' jámbor vállalat politikai zavarok' káros kö-
vetkezéseit érezvén, VII. Pius 1819-ben bibornokot neve-
zett ki újjáalakítása végett. A' bíbornoki felügyelet tartott 
1838-ig, midőn XVI. Gergely a' kezelést a' szerzetnek 
visszaadta. Ez idő óta 197,730 scudi (egy scudi = 2 frt p.) 
osztatott ki a' mondott czélra. Ez igen szép intézet Romá-
ban, 's méltó volna a' mi nagy városainkban is életbe lép-
tetni, hol annyi fiatal leány tétetik ki a' csábitásnak,'s napi 
élelmöket alig kereshetvén meg, e' bölcs intézkedés által 
megmentethetnének. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' pápa ő szentsége' részére, a' nyitrai püspöki me-
gyéből nt. 's tudós M e 1 c s i c z k y István dogmatika ta-
nára által 188 frt 10 kr. p. p. és 4 darab arany; ugyan-
csak ő szentsége' részére a' székesfejérvári megyéből 28 
frt ; ugyanonnan a ' ,Leopold'czimü bécsi intézetre 9 f r t ; 
és a' gallicziai víz által károsultak' javára 9 frt 2 krt p. p. 

A' Dunavizár által károsult komáromiak' fölsegélé-
sére : Dr. Schwetz János > bécsi cs. kir. egyetemi tanár 5 
frtot p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A' keresztény eonimonisnuis. 

Az egymásra tóduló események' rohamából leg-
közelebb olly jelenetek merültek föl, mellyek az em-
beriség' összes történetében majdnem példátlanoknak 
nevezhetők ; olly kérdések kerültek szőnyegre, mely-
lyek különben szükségteleneknek sőt lehetetleneknek 
látszottak. Ezen fölmerült kérdések között, mellyek' 
szerencsés megoldásától az összes civilisait társadalom' 
boldogsága függ, egysem bir olly fontossággal 's köz-
érdékkel , mint a' socialis kérdés. Ez jelenleg Euró-
pának azon achillesi sarkpontja, melly ha megsérte-
tik, az európai társas miveltség halálszerü föloszlás-
nak indul. Europa' legjelesebb statusgazdái mindent 
megkísértettek, mit csak a'józan emberi ész tanácsol-
hatott, mint lehessen a' közelgő veszélyt elháritni, a' 
halk morajjal mind inkább közeledő százfejü szörnyet, 
a' communismust megengesztelni. De az emberi ész 
által tanácslott minden mentőszerek hatástalanoknak 
bizonyultak be ; a' szörny, mellynek, Parisnak em-
bervértől pirosló utczáin, csak egy feje vágatott el, 
még él, sőt, mint ezt a' legújabb párisi választások 
fönhangon hirdetik, izmosodik, ujabb hódításokat tesz, 
's végczélja felé, melly minden javak' fölosztása 's kö-
zösitése, visszatartózhatlan léptekkel siet. Hogy a'baj 
ellen eddig fölhasznált eszközök sikerteleneknek mu-
tatkoztak, vagy legfölebb ideiglenes külső békét sze-
rezhettek : ennek oka, igénytelen véleményünk szerint, 
a' baj' alapokainak 's természetének félreismerésében 
rejlik. Socialis bajaink' oka nem egyes külső institu-
tiokban, mellyek gyakran igen is czélszerüek, sem a' 
társadalmi osztályok' birtokviszonyainak különfélesé-
gében , nem az egyik gazdagságában, sem a' másik 
szegénységében keresendő. A' birtok' egyenlőtlensége, 
az egyiknek bővelkedése, a' másiknak szegénysége nem 
vonz szükségképen maga után szakadást a' társadalom' 
egyes osztályai között, sőt a' hol keresztény szellem 
uralkodik, az emberek körül a' legszebb, a' legerősebb 

I. Félév. 

kapcsot l'üzi ; mivel ;a' keresztény szeretetnek 's az 
igazi testvériségnek bebizonyítására alkalmat nyújt. Mi, 
mint ezt már más alkalommal megmondottuk, az eu-
rópai társadalmakat jelenleg ostorozó socialis járványt 
bensőnek, az emberi szellemi erők' tévútra fordultá-
ból származottnak tartjuk; minek közvetlen oka az 
emberiségnek Krisztustól 's általa a' kath. anyaszent-
egyházban alapított üdvesség' oeconomiájától történt 
elpártolásában keresendő. Igen, Krisztustól pártolt el 
a' világ , a' Krisztus általi megváltást tagadta el, 's 
ekkint szenvedélyeinek rabságába esett : ez socialis 
bajaink' utolsó 's legmélyebb oka. Nem azért, mivel 
tudatlan 's a' közmiveltség' hiával van, hanem mivel 
a' birtok- 's élvvágynak rabszolgája, azért veti meg 
a' gazdag az Isten' parancsát, melly szerint fölöslegét 
szegény felebarátjával megosztani tartozik. 'S a' sze-
gény nem azért, mivel az iskolában leczkéjét nem jól 
tanulta meg, hanem mert a' henyélésnek barátja, az-
ért nyújtja ki kezét idegen vagyon után, 's megveti 
az isteni parancsot : ne orozz. Az emberek, bűnös 
gerjedelmeiktől 's szenvedélyeiktől vezéreltetve, nem 
képesek többé a' legegyszerűbb természeti igazságo-
kat átlátni, mihelyt ezek szenvedélyeikkel ellenkez-
nek. A' kereszténységtőli elpártolás romlásunknak az 
oka, ennek elismerése nélkül nincs mentség. Valamint 
az egyes ember csak ugy emelkedhetik föl esése után, 
ha meg- 's elismerte, hogy önerejéből nem képes ma-
gas czélját elérni : szintúgy a' világ is jelen sanyarú 
állapotából csak ugy emelkedhetik ki , ha elismeri, 
hogy önerejéből nem képes magas föladatát megoldani, 
mellyet pedig megoldania kell, ha csak a' régi bar-
barságba visszasülyedni nem akar. 

Hála légyen az isteni gondviselésnek ! ugy lát-
szik, e' tekintetben jobb jövőnek nézhetünk elébe. El-
jutottunk azon fordulópontra, mellyen maga az élet 
dörgi füleinkbe a' ,ne tovább'-ot : mert a' mint e' la-
pokban is olvastuk, a' bölcselkedésben nem lehet to-
vább menni a' hegelismusnál, a' társadalmi téren pe-
dig a' communismusnál. A' csak imént fölöttünk el-
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zúgott vihar sok szunnyadozót fölébresztett, sok kétel-
kedőt meggyőzött erről, miszerint az európai társadalmi 
élet' reconstructiójában egyedül a' katholika egyház' 
föntartó elvei szolgálhatnak biztos alapul. Miért is ki-
tűnő elmék, mellyeket eddig az egyház' elleneinek 
soraiban küzdeni láttunk, az élet' sujtő karja által le-
győzetve, 's minden fönhéjázó reményeikben hajótö-
rést szenvedve, az egyházhoz, Montalembert szerint, 
a' társadalmi nagy hajótörés után ez egyedüli mentő 
deszkához, ragaszkodnak, tőle's csak tőle várván 's re-
ménylvén megmentést. 'S az egyház, ezen szerető 
anya , melly Parisis püspök' szép mondata szerint, 
mindenütt kész segitni, a' hol csak áldozni 's segiteni 
kell. megfeledkezve a' rajta elkövetett sérelmekről, 's 
egyedül csak fiai' veszedelmét tekintve, kitárja anyai 
ölelő karjait, megnyitja a' Krisztus által neki átada-
tott üdvesség' kiapadhatatlan forrásait, 's minden jó 
akaratú magzatjának nyújtja a' vigasztalás 's fölüdü-
lés' jó illatú balzsamát. Tekintsük csak Frankhont, 
mellyet az utolsó század' története után az európai 
korszellem' szélforgantyujának méltán tekinthetjük, 
tekintsük az ott mutatkozó egyházi élet-elevenséget, 
az ébredező keresztény szellemet, az előbbi keresz-
tényellenies törvények- 's rendeleteknek törvényhozás' 
utján kimondott kitagadását vagy hallgatag elmellő-
zését ; nézzük Europa szerte, miként számos, voltai-
reféle illuminatismus 's febronianismus' elveivel sa-
turált kormányok, az önfentartás'. törvényétől kény-
szerítve, bár lassan, de mégis föloldani kezdik azon 
méltatlan békókat, mellyeket a' szentély körül fontak, 
's mellyek által, önmaguk' legnagyobb kárára, az egy-
háznak üdvhozó erejét zsibbasztották. Bár látnoki te-
hetséggel nem dicsekedhetünk, mégis a' fönebb emiitett 
vigasztaló jelek után hinni szeretjük, hogy az isteni 
gondviselés , melly a' kedvező és baleseményeket 
egyházának dicsőítésére intézni szokta, azért engedte 
a' közel mult' viharait fejeink fölött elzúgni, miszerint 
mindinkább szélesebb körökben terjedjen azon meg-
győződés, hogy a' kereszténység, jelesen pedig a'kath. 
egyház' föntartó elveitől eltérni, azokat az életből 's 
a' kormányzatból kitagadni, annyit jelent : mint ma-
gának a' társadalomnak alapját aláásni, annak minden 
biztosítékit koczkáztatni. 

Ezen állítás' igazságát mi sem mutatja fénye-
sebben, mint az ujabb korban annyira meghányt kér-
dés a' tulajdonjogról. Már maga azon körülmény, 
hogy illy kérdés olly nagy vitát idézhetett elő, nagy 
szellemi betegségre mutat ; 's mi nem tudjuk, mit bá-
muljunk , min keseregjünk inkább , az isteni kinyilat-
koztatást megvető emberi értelem' tévedésein-e? vagy 
a' szenvedélyek' rabságába sülyedt emberi sziv' rom-
lottságán ? Csak a' kereszténységtőli elpártolás magya-
rázhatja meg, miként, történhetett, hogy a' legtermé-
szetesb igazságok annyira félreismertetnek, a' legszen-

tebb érzelmek megtagadtatnak, 's hogy az ember olly 
embertelen lehet. Mig a' kereszténység az emberek' 
elméjét fölvilágosította, akaratjukat támogatta; mig a' 
kereszténység'szelleme volt a'kor'szelleme, 's az egész 
természeti embert áthatotta : addig az uj divatú tanoka' 
tulajdonjogról lehetetlenek voltak, olly szakadás, minőt 
ma a'gazdag'sa' szegény között látunk, képzelhető sem 
volt. Ellenben hogy mi lesz az emberiségből Krisztus 
's azon malaszt nélkül, mellyről az apostol mondja, 
hogy hivatva vagyon mindent az égben 's a' földön 
megujitni , eléggé mutatja az összes világtörténet 's 
jelen socialis állapotaink. 

A' tulajdonjog' kérdésében, az egymással homlok-
egyenest álló napi vélemények' ellenében, szabad le-
gyen ez alkalommal előadni a' kath. egyház' őstanát 
a' tulajdonjogról, 's ekképen is bebizonyitni azon ál-
lításunkat , hogy a' kath. egyház politico-társadalmi 
tekintetben is azon egyedül üdvezitő világ-szövétnek, 
melly a' magára hagyatott emberi értelem' sürü homá-
lyiban egyedül képes valamint az egyes embert, ugy 
az összes emberiséget is kitűzött czélja felé biztosan 
kalauzolni. 

A' birtokosok 's birtoknélküliek' osztálya két 
ellenséges tábor gyanánt áll egymással szemközt; az 
egyik rész makacsul ragaszkodik tulajdonjogához, a' 
másik szintolly határozottan tagad minden tulajdon-
jogot. Illy körülmények között előadjuk aquinói sz. 
Tamás' tanát a' tulajdon-jogról , mellyben a' kath. 
egyház' szellemére 's irányára ismerünk. 'S előadá-
sunk' közben talán azt fogjuk találni, hogy a' hit ál-
tal vezérlett emberi elme már fél ezer esztendő előtt 
kijelölte állapotaink' számára az utat, mellyet a' hit-
nélküli 's magára hagyatott emberi értelem föltalálni 
képes nem volt. Sz. Tamás mindenekelőtt az Istennek 
teremtményeihez való viszonyait visgálja. Kövessük 
a' sz. férfiút visgálódásában. Sz. Tamás bevezetés 
gyanánt azt állítja, hogy minden teremtmény, tehát 
minden földi birtok is , természeténél 's lényegénél 
fogva csak az Istené lehet. Ezen állítás önkényt foly 
azon hitágazatból, hogy az Isten mindeneknek a' te-
remtője. Az Isten tehát az igazi 's kizárólagos tulaj-
donosa minden teremtménynek. Istennek ezen joga 
elsajátithatlan, 's semminemű osztály, vagy szokás vagy 
törvény nem korlátozhatja azt. Ekkint tehát az abso-
lute vett tulajdonjog az Istené. Sz. Tamás ezen tel-
jes 's egyedül csak az Istent illető tulajdonjogtól meg-
különbözteti a'haszonvételi jogot, 's csak ezen haszon-
vételre nézve enged az embernek némi jogot e' föld' 
javai fölött. Midőn tehát az embernek természetes tu-
lajdonjogáról van szó, nem értethetik alatta igazi 's 
teljes tulajdonjog, mert illyennel csak az Isten bir, 
hanem csak haszonvételi jog; sem korlátlan jog, tet-
szés szerint a' föld' javaival rendelkezni, hanem csak 
jog arra, a' földi javakat ugy használni, mint ezt az 



Isten 'akarja 's rendelte. Az embernek el kell ismer-
nie a' rendet, mellyet az Isten a' földi javak' haszná-
latára nézve megalapított, 's nincs joga azokat az Is-
ten által meghatározott rendeltetésűktől elvonni. A' 
földi javak' rendeltetése pedig mind a' természet által 
ki van jelelve, mind azon szavak által, mellyeket Is-
ten a' teremtés után mondott : íme, én nektek adtam 
minden füvet, melly magot vet a' földbe, 's minden 
fát , mellynek neme szerint magában van a' magja, 
hogy nektek eledelül szolgáljanak.*) Az Isten tehát, 
folytatja sz. Tamás, minden birtoknak a' főtulajdo-
nosa. De ő azok közül némellyeket az ember' táplálá-
sára rendelte, miért az embernek is van azokhoz némi 
joga, t. i. a' jog azokat használni. Már ebből két fon-
tos következtetés önkényt foly. 

Először a'kath. egyház nem ismeri el azon jelen-
leg uralkodő téveszmét, melly szerint az ember magát 
föltétlenül birtoka' urának képzeli. Az egyház semmikép 
sem ismerheti el az embernek jogát, melly szerint ez a' 
föld'javaival tetszése szerint rendelkezhetik ; 's midőn 
az egyház az ember' tulajdonát emliti 's védelmezi, a' kö-
vetkező három momentumot mindenkor szeme előtt 
tartja : hogy a' teljes 's igazi tulajdonjog csak az Is-
tent illeti, hogy az ember csak haszonvételi joggal 
bir, 's hogy az ember köteles a' haszonvételben is az 
Istentől megállapított rendet elismerni. 

Másodszor következik, hogy ezen tan a' tulaj-
donjogról csak ott lehetséges, hol az Istenbeni élő hit 
uralkodik ; mivel az Istenben, az ő akaratjában 's az 
általa megállapított rendben gyökeredzik. Csak mióta 
az ujdivatu népboldogitók 's szellemileg elkorcsosult 
elődeik az emberiségben az Istenbeni élő hitet meg-
ingatták, csak azóta terjedett el azon istentelen tan, 
melly szerint az ember magát tulajdonának Istenévé 
teszi. Csak mióta az emberek az Istentől szakadtak 
el, tekintik magukat vagyonuk' kizárólagos urainak, 
a' vagyont pedig eszköz gyanánt mindinkább növe-
kedő élvvágyuk' kielégítésére : csak azóta támadt a' 
szegény 's a' gazdag között azon választó fal, mily-
lyent a' kereszténység' szellemétől áthatott világ soha 
sem látott. Mig a' gazdag fölcsigázott érzéki élveinek 
kielégítésére roppant összegeket költ el: szegény fe-
lebarátját a' legszükségesebbekben hiányt szenvedni 
hagyja, 's elvonja tőle azt, mit az Isten az emberek' 
táplálására rendelt. A' tulajdonnak ezen minden ter-
mészeti 's isteni rendet taposó használásán vagy in-
kább visszaélésén nagy átok, 's kimondhatlan igaz-
ságtalanság fekszik. De nem a' kath. egyház, hanem 
a' hitetlenség 's az istentelenség idézte elő ezen álla-
potot, melly a' szegényben a' munkához kellő kedvet, 
a' gazdagban pedig a' munkás felebaráti szeretet' 
szellemét fojtja el. 

*) Gen. í , 29. 
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Az imént előadott tan képezi az alapot az igazi 
keresztény tulajdonjog' meghatározására. A' mint lát-
tuk, az embernek tulajdoni joga azon az Istentől reája 
ruházott jogból áll, melly szerint e' föld' javait az Is-
tentől kitűzött korlátok között akkint használhatja, 
hogy minden ember a' föld' javaiból életszükségeit fe-
dezhesse. Az Isten'ezen akarata kétfélekép teljesíthető. 
Az emberek a' reájuk ruházott tulajdont, vagy jobban 
mondva, haszonvételi jogot vagy közösen gyakorol-
hatják, mint a' communismus akarja, 's ekkint a' föld' 
javait közösen kezelhetik, a' hasznot közösen eloszt-
hatják ; vagy pedig azokat eloszthatják a' szerint, hogy 
minden egyes ember a' l'öld' javainak bizonyos része 
fölött tulajdonjoggal bir, 's annak gyümölcseit magá-
nak tulajdonithatja. A'haszonvétel' ezen két nemének, 
mellyike az ember' rendeltetése? Sz. Tamás ezen kér-
dést is taglalja'se'szerint olly kérdést old meg, melly 
csak hat száz esztendővel holta után hozta mozgásba 
a' világot. Kövessük őtet visgálódásában. (Folyt, köv.) 

Bl. F. 

Adatok a' szent-ferenczrendiek" történetéhez 

honunkban. 

(Folyt.) 

Derűre ború szokott következni. 1532-ben 1. 
Ferdinand' uralkodása alatt az osztrák birodalomból 
kiszorult lutheránusok Posonyba vonulván, több mél-
tatlansággal illették e' kolostort ; tovább ereszkednek, 
ha a' városi tanács, kinek minden időben tapasztaltuk 
pártfogását és kegyességét, erélyesen nem védett vol-
na. *) 1619-ben Bethlen Gábor' Posonyig hatott se-
regének megadva magát a' város, a' katholikus tem-
plomok közösöknek nyilváníttattak, a' társas káptalan' 
templomában a' katholikusok' isteni szolgálatját Kálvin, 
ezt Luther' szertartása követte, *2) a' temetkezés is 
közös lett; igy történt, hogy ezek közül többen krip-
tánkban temetkezvén, templomunk megszentségtele-
nittetett, mellyet még azon évi decemberben Csyki 
István erdélyi püspök kiengesztelt. 

Az 1542-diki év béketiirésünk'próbaköve volt; 
valamint az arany a' tűzben : ugy próbáltatott állha-
tatosságunk az üldözések' izzó kemenczéjében. A' lu-
theránusok hideg szivü és a' nevet csak bitorló katho-
likusokkal kezet fogva, kolostorunk' nagyobb részét 
maguk hasznára lefoglalák, több, kedvüket nem vadá-
szó szerzetest száműztek, az elveikkel ellenkezőket 
befogadni vonakodtak, a' fegy' érdekében hivatalos 
látogatást tenni kívánó elöljárókat a' vámháztól visz-

*) Topographia M. R. Hung. L. 4. Cap. 1. g. 19. 
*2) Kevenhitter Annal. Tom. 9. pag. 694. 
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szautasitották. Nyögésünk' igaz fohászai I. Ferdinand 
király' zsámolyáig hatottak, ki egy szánakodó szivü 
atya' hangján igy irt Posonyba: ,Perlatum ad nos est, 
aliquos ex vobis . . . . Fratres Ordinis Divi Francisci 
suis claustris vestro proprio arbitrio magna in parte 
ejecisse, perpaucosque et eos saltern , qui vestrae pla-
cuerunt voluntati, reliquisse, claustraque eoruin et do-
mos in profanum usum, nempe ad tenenda in iis vel 
publica, vel privata vestra ipsorum victualia . . . et 
alias id genus res occupasse, nullosque eius ordinis 
Fratres ac ne Ministrum quidem et Custodem, qui vi-
tam, moresque eorum corrigere soient, in civitates et 
claustra, atque ad Fratres mittere velle ; quae res ma-
nifeste indicat vos lutheranum dogma imitantes, ex sa-
cris sedibus laudes divinas sublatas, atque abolitas 
esse velle . . . . nec patiemur. ut hoc vestro perverso 
exemplo rudis et ignara plebecula inficiatur. Proinde 

vobis sub gravi poena mandamus etc. Datum 
Yiennae 16. die septembris, anno Dni 1542. ' 

Kolostorunknak egyik a' bemeneti ajtótól balra 
eső része, nem tudni mikor, alkalmasint 1542-ben 
elidegenittetvén, helyesebben mondva erőszakosan le-
foglaltatván, — templomunk az ennek következtében 
ott épült mindenfélemestermühelyektől környeztetett; 
az ezekben el nem kerülhető zörgések az isteni szol-
gálatot becstelenitő botránykövekké fajultak ; fájt sőt 
vérzett sokak' szive, midőn a' katholika egyház' ünne-
pei szentségtelenittettek. A' rend e' botránykő' elhárí-
tásának érdekében mindent elkövetett, a' katholikus 
község, támogattatva az ország'nagyjaitól, II. Mátyás 
királynak folyamodást nyújtott be 1615-ben; ki 
ugyanazon évi januarhó' 31-dik napján kelt okirat-
ban Telegdi Jánost váradi püspököt, Pethe Lászlót 
kamara' elnökét, Pálffi Istvánt Posonmegye főispánját 
és Lippai Jánost királyi személynököt, a' hely' szinére 
küldötte, kik indokolt előterjesztményöket 1615-dik 
évi aug.-hó' 25-dik napján ő fölségének fölterjesztet-
ték ; azonban az ennek következtében hozott kedvező 
ítéletet Bethlen Gábor' fölkelése eredménytelenné tette. 
Az előterjesztményből elég ennyit idézni : ,Ut ob di-
versos et horrendos strepitús fabrorum, serrariorum, 
lebetariorum, aurifabrorum et similium, atque etiam 
foetores ex combustione cornuum et similium materia-
rum ortos, neque verbum divinum sitaudiendi pacifica 
commoditas, cum pleraque festa ab ecclesia catholica 
ordinata et celebrari solita ab opiíicibus istis, more 
et licentia lutherana per cives usurpari consveta, labo-
ribus et huiusmodi strepitibus in contemtum contu-
meliamque catholicorum profanari consveverunt, etc.' 
Az idézett szavak bizonyságot tesznek ama' siralmas 
állapotról, mellyet szenvedett a'katholicismus ezen idő-
ben; valóban Izaiással följajdulhatott a'katholika egy-
ház : ,Audite coeli et auribus percipe terra, quoniam 
Dominus locutus est : Filios enutrivi et exaltavi, ipsi 

autem spreverunt me. Cognovit bos possessorem suum 
et asinus praesepe Domini sui, Israel autem non me 
cognovit.' Isai. Cap. 1. 

III. Ferdinand, Sopronyban 1625. évi decein-
berhó' 8-dik napján történt megkoronáztatása után, 
ez érdemben Telegdi Jánost ekkor kalocsai érseket, 
Pál pécsi püspököt, Pálfi Istvánt Pozsonmegyei fő- és 
Móricz Farkast alispánt, Pálfi Pált kamaraelnököt is-
mét Pozsonyba küldötte ;*3) kiknek erélyes fölléptük 
kivivta : hogy a' botrányos épületek szétszedessenek, 
és elmozdittassanak. A' kezdett munkát Bethlen Gá-
bor' visszatérte fölfüggesztette, 's némelly rá követke-
zett bonyolódások függőbe tartották, még 1689-dik 
évben Nagyböjt' napjaiban a' belső városban támadott 
tüz, ezen peres házakat is lángba boritotta, 's a' tem-
plom csak ezek' földulásával vala megmenthető ; mit 
a' szerzetesek, kiket a' dolog legközelebbről érdekelt, 
hősiesen véghez vivén, a' tüzet elfojtották, melly tény 
átalánosan dicsértetett, és nem sokára ,crucifige' ho-
sannát aratott. A' bitorlók a' leégett romok' helyén 
uj épületeket emelni igyekezvén, a' kolostor' részéről 
gátoltattak ; olaj volt ez a' tűzre, és alkalom az elle-
nünk táplált bosszú' kitörésére. A' Reszler és Purg-
staller*5) epés izgatására fölzudult nép fegyverrel 
csoportosodik a' kolostor felé, azt végső veszélybe 
döntendő, ha Szécsényi György országprimása, és a' 
Pozsonyban lakó országnagyoknak nem sikerül a' né-
pet lecsillapítani. Hogy rövid legyek, Gubasóczy Já-
nos kalocsai érsek 4 0 0 forintot hagyott, mellyekből 
az annyiszor emiitett házaktól a' város' pénztárába 
háromló haszon kamatostól pótoltassék; minek kö-
vetkeztében a' házak lerontattak, a' tiszta hely a' ko-
lostornak átadatott, 's igy az 1687-dik évi juniushó' 
21-dik napján kelt egyezkedés megvetette a' békés 
jövendő'alapját. Ezen egyezkedést I . L e o p o l d ki-
rály e' következendő záradékkal, hogy t. i. i t t , illyes 
épületek ,nisi in casu summae et extremae necessitatis 
interveniente, eoque tantum durante' emeltethessenek, 
megerősítette.*5) 

Itt kezdődik a' béke' aranyszaka, mellyet a' leg-
újabb időkig élvezni szerencsések valánk; megzavar-
tatott ugyanez az 1809. évi inajushóban, de csak rö-
vid időre. A' városba röpített 4 3 3 4 tüzes golyóból 
épületünk is kapott egynehányat, melly ha mindjárt 
nem is a' lángok' martalékává lett 160 házak, az 5 0 0 
megrongáltak közé mégis számíttatott. Kárpótlásul a' 
vallásalapitványból 2 0 0 0 , később 4 6 7 , igy össze-
sen 2 4 6 7 forint utalványoztatott. Midőn a' francziák 
Pozsonyt bevették, 25 lovat, és 4 embert kellett min-

*3) Diplom. Ferd. 3. dt. Posonii fer. 4. prox. post Dom. 
Laetare 1626. 

# 4 ) Diplom. Leopoldi Imp. Viennae 20. Április 1686. 
* 5 ) Diploma Leopoldi anno 1687.Feria 5. proximaante 

Dominicam 4. SS. Individuae Trinitatis. 
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dennel ellátnunk, a' reánk rótt 3 0 0 forint sarcznak 
felét az állandó választmány kegyesen elengedte. A' leg-
újabb napok ismeretesek. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyar lion. 
( R e n d e l e t . ) A' pesti egyetem' akadémiai tanácsá-

hoz a' teljh. cs. k. polg. biztos ur utján gróf Thun Leo 
cultus 's közoktatási minister ur' egy rendelete érkezett, 
melly által az igazgatók' megszüntetése 's a' dékánok és 
rectorok' kineveztetése a' pesti egyetemben szabályoztat-
nak. A' cs. kir. pesti egyetemre nézve e' következő ren-
deltetik : 1. A' három, u. m. jogi, orvosi és bölcsészeti tan-
szakok' igazgatóinak hivatala ezennel megszüntetik. 2. Az 
igazgatók' helyébe jövőben a' tanszakok' dékánjai lépnek. 
3. A' dekánok'jelen hatásköre nem csak a' volt igazgatók, 
hanem a' volt dekánokét is magában foglalja. 4. Ók ideig-
lenesen 's a' kivételes állapotnak Magyarországon tartási 
idejére a' teljh. cs. k. polg. biztos ur által neveztetnek ki. 
5. Minden kinevezés egy évre szól, de a' cs. k. telh. biz-
tosnak szabadságában áll ugyanazon személyt az év' eltel-
tével ujonta kinevezni. 6. Rendesen a' dékánok az akadé-
miai tanári testületből fognak kineveztetni, azonban e' hi-
vatallal mások is fölruháztathatnak, kik a ' tanári testületen 
kivül állanak, ha bennük különösen azon föltételek egye-
sülnek, mellyek őket képesitik, fontos hivataluknak megfe-
lelni,'s az egyetemet jobb jövőnek eléje vezetni. 7. Az em-
iitett határozmányok 4 — 6 a. a' dékánok' kineveztetésére 
nézve hasonló kiterjedésben az egyetemi rector kinevezte-
tésére is szólnak. (Magyar-Hirlap.) 

P a n n o n h e g y , april' 13-dikán. Falusi gyermekek' 
próbatételeiről jövök, alkalmat nyervén, a' főapátsági me-
gyének helységeit e' végből félévenkint beutazni szokott al-
perjel és dékán úrral némelly helyeken megjelenni, név-
szerint B a k o n y b é l b e n , K a j á r o t t , T é n y ő n 's az 
ehhez tartozó P á t k á n . Hazánk' serdülő nemzedékének 
nevelése és oktatása bizonyára olly tárgy, melly minden 
jobb 's tekintélyesb honfiak' buzgó részvételére 's hathatós 
pártolására méltó. Nép teszi a' hazát, 's a' folytonosan nö-
vekedő ifjú nemzedékből alakul a' nép ; ennek tehát vallá-
sos jámborsága, értelmes miveltsége azon szerint emelke-
dik vagy sülyed, a' miként a' serdülő ifjúságot nevelitek 's 
oktatjátok, vagy pedig természeti tudatlanságának 's lélek-
ölő bünvágyainak martalékaul odaengeditek. Népünk' jól-
léte , hazánk' becsülete 's dicsősége, Isten' áldása után, 
közvetlenül a' nevelés- és oktatásnak eredménye ; ezen 
nevelésnek és oktatásnak pedig legbiztosabb alapja, legél-
tetőbb lelke, legboldogabb vezére a ' k e r e s z t é n y h i t -
v a l l á s , mint legészszerübb, mivel isteni és csalhatatlan 
tudománya a' valódi emberi tökélynek, igaz világosság- és 
szivjóságnak, melly sajátságok képessé teszik az embe-
reket egymás között békével és egyességben élni, egymást 
kimélni, becsülni, szeretni, egymás' javát és Isten' dicső-
ségét kölcsönösen és közakarattal eszközölni. IIa ezen ke-
resztényi vallásos lelkület leend beoltva a' népbe, ideért-
vén ennek biráit és igazgatóit is : akkor forradalmaktól, 
lázadás- és háborúktól ne tartsatok semmit ; mert a' ke-

resztényi vallásos lelkület mindenkit fog mérsékelni 's ve-
zetni dolgaiban, hogy a' törvényt és igazságot soha senki' 
irányában meg ne sértse ; sőt jóakaratban, szeretet- és en-
gedelmességben, kölcsönös segédkedésben egymással vetél-
kedjenek. Az igazhitű 's praktikus keresztény már önmaga 
a' legjobb polgár és embertárs. Értsétek meg ezt , ti orszá-
gok 's népek' ügyeinek rendezői, kormányzóji! — Illy 
hittel lévén minkeblünk eltelve, népünk 's hazánk' jóllé-
tének vágyától gerjedezve, nagy vigasztalásul és örömül 
szolgált tapasztalnunk az érintett helységek' iskoláiban 
ama' szép, 's még szebbet igérő készültséget, melylyel az 
ottani serdülő magzatok legkivált a' ker. kath. hittudo-
mánynak kérdéseit megoldák, a' bibliai szent történeteket 
ezeknek gyakorlati alkalmazása- és erkölcsi tanúságaival 
együtt előadák, hazánk' földrajzát és polgári eseményeit, 
gyenge korukhoz mérve, elég szabatosan és ügyesen fejte-
getek, sőt többen közülök gazdasági, természet- és egész-
ségtudományi, úrbér- 's rendőrségi szükséges ismeretekkel 
is föl valának készülve ; e' mellett az ügyes gazdasághoz 
okvetlenül kellő számvetési gyakorlatok és könnyenolvas-
ható iráspéldányok szinte bizonyiták az oktatásnak jeles-
ségét, mellyben lehetetlen, hogy ki ne jelentsük hálás el-
ismerésünket a' derék néptanitó-lelkész urak és buzgó 
igyekezetü mesterek iránt ; legfőképen érdemesek itt kiemel-
tetni a' bakonybéli és kajári mesterek, mint kiknek hasz-
nos ismeretterjesztő szorgalma legkitűnőbb vala az ő tano-
dájukban. Isten áldja meg őket azért, valamint az illető t. 
lelkész urakat is az ő hitoktatói buzgalmuk- 's fáradsá-
gukért. Ehhez járultak a' többféle jutalom-osztások, mely-
lyek csinos szent képekből, olvasófüzérekből, 's különféle 
jó könyvecskékből állottak ; maga ő mlga, a' pannonhegyi 
főapátur 100 példányt a ' K r i s z t u s ' k ö v e t é s é b ő l , 's 
ugyannyit t. Nogáll Jánosnak J é z u s a z é n ü d v e s -
s é g e ni czimü becses könyvéből rendelt meg e' végre ; a' 
, Z s ö l l é r l e á n y ' - f é l e jeles munkából is sok lön kioszt-
va. Isten fizesse meg a' jótevők' bőkezűségét. Vallásos ke-
resztény nevelés és oktatás mindenütt és örökké! Keresz-
tényi 's nemzeti dicsőségünknek ez leszen legszilárdabb 
alapja, legerősb oltalma. F. 

Angollion. 
Manchesterben népgyűlés tartatott a' világi nevelés' 

behozatala iránt, mellyet Fox ur a' parlamenthez beadott 
törvényjavaslatában is indítványozott. Világi nevelés most 
a' lármás jelszó, melly az egész polgárisult világban kör-
utat tesz. Miután majdnem az egész száraz földet meghó-
dította, hova becsempésztetvén, hitszakadásokat hozott 
elő, most már Angolországban is készül letelepedni. Az 
ország már úgyis régen elvesztette hitét, most tehát ezen 
hitetlenséghez akarja intézményeit is alkalmazni. Azok 
előtt , kiknek semmi hitök, világosan áll, hogy a' hitnek 
semmiköze a' mindennapi élethez. Valljon a' methodista 
rosszabb czipőt varr-e mint az cpiscopalista ? Nem mind-
egy-e például egy könyvvivőre nézve, akár tanulta legyen a' 
nemzetgyűlés, akár az angolegyház' katekizmusát ? Miért 
ne lehessen ez igy, azt Fox és satellesei fel nem fogják, 's 
nagyon óhajtják, hogy, miután a' világ vallás nélkül is 
mozoghat, a' vallást tekintetbe se vegyük ; hogy azt a' ma-
gánlelkismeretre bizzuk, tűrjük annak különféleségét, de 
ne engedjük, hogy a' közoktatás' elemét tegye. Hagyjátok 
a' methodistát, anglicanust, presbyterianust, irvingianust, 
katholikust vasár- 's ünnepnapokon, vagy a' mikor nekik. 
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tetszik, vallásukkal bíbelődni ; de mihelyt a' tanodába lép, 
felejtessétek el vele, hogy methodista, vagy anglicanus, 
vagy presbyterianus vagy katholikus; egyedül azt verjétek 
az eszébe, hogy ő csupán eszes állat, melly a' tanodába 
küldetik, hogy könyvvitelt és mérést tanuljon. Ne is en-
gedjétek, hogy a' vallásra gondoljon. Ne kezdjétek a' tan-
órát imával, mivel némelly gyermekek' szülői fatalisták 
lehetnek ; ne említsétek Isten' nevét, mivel több szülő 
atheista lehet. 

Nagyon botorkáló okoskodás azt mondani, hogy vallás 
nélkül is lehet jó czipőket készíteni, 's hogy azért a 'gyer-
mekek csak azon eljárást tanulják, mellyel a' kalapács és 
véső, toll és delejtü' mestersége fontok-, schillingek-, fillé-
rekre alakittatik, 'sezek ismét ürüsültet, irós vaj as kenyeret, 
sonkát, portersört és hasonló etheri lényeket szereznek. 
Nem, a' vallásos nevelés arra nem szükséges, hogy a 'gyer-
mek tanulja meg a' könyvvitelt, de szükséges arra, hogy 
keresztény emberhez illőleg tanulja könyveit vinni. Igaz, 
hogy a' tanítónak nem kell összekeverni a' katekizmust a' 
r a d i x c u b i c á v a l ; d e a ' gyermeknek mégis ugy kell 
tanulnia a' számtant, mint keresztény gyermeknek. A' ta-
nitó' kötelessége, ha a' gyermek valami illetlent talál mon-
dani, őt azon elvek' alapján útbaigazítani, mellyeket talán 
egy órával előbb hallott ; vele éreztetni, hogy ő minden 
időben keresztény, hogy ö nem esett le a' felhőkből a" ta-
nodába egyedül a' könyvvitel' megtanulása végett, hanem 
hogy azon tantárgyakkal ismerkedjék meg, mellyek neki 
szükségesek, ha a' gondviselés által számára kitűzött ren-
deltetés-és hivatásnak eleget akar tenni. l ia a' tanítónak 
nem szabad illy tárgyakról szólnia, akkor olly elvekben 
növend fel a' gyermek, minőket épen e' pillanatban küszö-
bül ki a' franczia köztársaság. 

IIa a' kormány illyképen akar uralkodni a' tanügyön, 
nem csak vallási, hanem társadalmi veszélyeket is idézend 
elő. Az országok' valóságos átka az, ha az állam még a' 
családok' vallási és nevelési viszonyaiba is avatkozik. 
Schweizban a' leggyülöletesebb alakban mutatkozik e' 
rendszer; ott még tetszésük szerinti nevelőnél sem tarthat-
nak a' családok, hanem kötelesek leányaikat is kormány-
tanodákba küldeni ; vagy magukat fegyveres poroszlókkal 
megjelenő hitetlen tisztviselők' visgálatának alávetni. Az 
angol nép nagy része illy áldásban kiván részesülni ; de ha 
ezt elérvén, minden társadalmi jogainak csak romjait lá-
tandja , meg fogja bánni e ' tettét , noha talán már későn. 
(Tablet.) 

Politikai Szemle. 
Az ágostai ,Allgemeine Zeitung' 104. számú mel-

léklapjában egy emlékirat közöltetik, mellyet több elő-
kelő magyarok intéztek ő felségéhez. Férfiak ezek, kik még 
a' forradalom' vésznapjaiban is rendületlen hűséggel ra-
gaszkodtak a' trónhoz, többen közülök a' király' védelmére 
fegyvert ragadtak, egyike pedig saját költségén szabad 
csapatot is alakitott. íme itt neveik : Gr. Apponyi György, 
b. Jósika Samu, gr. Zichy Ferencz, Ürményi József, gróf 
Szécsényi Pál, gr. Barkóczy János, b. Ambrózy István, 
gr. Zichy-Ferrarris Bódog, gr. Zichy Henrik, gr. Szirmay 
István, regéczy hg Brezenheim Ferdinand, gr. Battyányi 
Ker. János, gr. Eszterházy Ferencz, iktári gr. Bethlen Do-
mokos, gr. Desewffy Emil, b. Sennyei Pál, marq. Pallavi-
cini Alfonz, gr. Péchy Manó, gr. Waldstein János, báró 
Bánffy Miklós, Babarczy Antal, gr. Andrási György, ifj. 

Majláth György. Miután lapunk' hasábjai több oldalról 
igényeltetnek, mi az emiitett emlékiratnak csak egyes pont-
jait emelendhetjük ki. ,Urunk és királyunk' fönséges trón-
jához közeledünk, hogy mint hü alattvalók fölséged előtt 
legmélyebb tisztelettel a' legőszintébb hűség' nyilt sza-
vát hangoztassuk. Kettős öntudat éleszt ezennel bennünket. 
Mindenek előtt honunk' komoly helyzetében egy elmellőz-
hetlen kötelesség' teljesítésének érzete, 's ezenkívül a' meg-
győződés, miszerint érzelmeket fejezünk k i , mellyek Ma-
gyarország' statuspolgárainak minden osztályaiban élnek. 
A' legfrisebb erőben élnek ezen érzemények, legkegyelmesb 
ur, 's épen azok' keblében, kik fölséged 's az uralkodóház 
iránti hűségüket érzelmekben és tettekben mindenkor sér-
tetlenül megtartották, és soha sem ingadoztak Magyaror-
szágnak az osztrák császári birodalommali üsszeköttetése 
szükségességének és sértlietlenségének őszinte, visszatart-
hatlan elismerésében ; és igy szabad az ezek' sorában álló 
férfiaknak, habár megbízás nélkül, magukat mindezen ér-
zelmek' nem hívatlan tolmácsaiul tekinteni.' Ezek után 
következik a' forradalomnak kevés, de hü vonásokbani elő-
terjesztése, és a' bekövetkezett béke fölötti közörömnek 
leirása; mire folytatólag következők emeltetnek ki : ,Mi 
Magyarhon' népeinek határozottan túlnyomó dynasticus-
monarchiai érzelmét a' lázadás és háború által kiirtottnak 
nem tartjuk. Ez millió szivek' legbensőbb mélyében gyö-
keredzik. . . A'királyi méltóság és hatalom iránti tisztelet 
ki nem holt ; még azon pillanatban is, midőn a' lázadás' 
tetőpontján állott, ős tiszteletű jelképe, a' szent korona, a' 
néptísztelet' tárgya maradt. Az alkotmányszprü államintéz-
mények, és a' szabályozott municipal-szabadságok' becse a' 
nép' szemében nem vesztett, sőt az ezen jogokbani része-
sítés által inkább növekedett. A' nyilvános és rég megszokott 
tekintélyek iránti tisztelet nem aludt ki a' népben. Az 
élénk óhajtás, az ország' területi épségét biztosítva látni, 
a' régi ragaszkodás a' hagyományok- és intézményekhez, 
sértetlenül megállanak bebizonyult erejökben. Azon igaz-
ságos óhajtás, hogy a' fejedelem a' haza' fiainak tanácsá-
val éljen, kormánya ezek által vezettessék, jövője ezek' 
befolyása által szabályoztassék, az ős alkotmányszerü in-
tézvényekben és szokásokban mélyen gyökerező, és min-
den alkotmányos népekkel közös óhajtás. Egy nyolczszá-
zadnál idősb állományi lét' emlékezete az élő faj' keblében 
mélyen be van vésve, és a'jövő nemzedékre is át fog örök-
leni. A' magyar törvényhozás' ős autonómiájának öntudata, 
a' benső országos ügyek' egész terjedelmérei vonatkozattal, 
mint a' múltnak történetileg jogosított szerzeménye tekin-
tetik.' 'S miután a'folyamodók kimondanák, miszerint csak 
az efféle alapra épített álladalmi hatalom számolhatand 
rokonszenvre és közremunkálásra, 's miután kinyilatkoz-
tatták , miszerint a' belbéke csak igy térhetend vissza ; 
fájdalmas kötelességöknél fogva kimondják : ,Hogy a' Ma-
gyarországban eddigelé követett uton ezen eredmények 
nem fognak valósittatni . . . A' nemzet' azon kivánatának, 
miként jövője' alakításában közremunkálhasson, 's óhajtá-
sait 's nézeteit a'trónnal szemben szabadon nyilváníthassa, 
sokkal mélyebb alapja van a' jog- és szokásban , semhogy 
ezen közremunkálást, a' sikerdus 's tartós eredmény' leg-
biztosabb zálogát, kíméletlenül el lehetne mellőzni. Ezen-
kívül több a' folyamatban lévő rendszabályok közöl sokkal 
inkább összeütközik minden ősi és sok olly intézménynyel, 
melly még fölséged' biztosításai értelmében is jogszerüleg 
áll fön, sokkal érzékenyebben sértik a' nemzetiség-érzetet, 
semhogy tölök a' kedélyekre nézve megnyugtató hatást le -
hetne várni. — A' belső politikai közigazgatásnak bureau-
kratikus rendszerrei átalakítása, a' hivatalnokok és birák 
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mód fölötti szaporítása, a' közérzettel ellenkeznek, 's igen 
tetemes, 's bár szükség által nem parancsolt költségekre 
nyújtanak kilátást. Egyszersmind az ország' municipalis 
intézményeit, mellyek a' nép előtt meg nem gyengült tekin-
télyben állanak, 'a mellyeknek a' rend' érdekébeni szabá-
lyozása, visszaélésektőli megtisztítása, a' polgárok' minden 
osztályárai kiterjesztése, nem pedig szétrombolása óhajta-
tos, végbukással fenyegetik. A' törvényszéki szerkezetre 
vonatkozó, folyamatban lévő rendszabályok sok tekintet-
ben veszélyeztetik a'magyarjogintézmények' törvényes ösz-
szegét. Mindezen rendszabályok, legkegyelmesebb ur! ide-
genszerű formák, 's intézmények' bélyegét hordják magukon, 
mellyek' behozatalát, ugy látszik, a' monarchia' egysége egy-
átalában nem kivánja meg. Más részről a' magyar viszonyok 
sokkal sajátságosabbak, az osztrák viszonyoktői sokkal 
inkább eltérők , semhogy kedvező eredményeket lehetne 
várni , ha a' közigazgatás' kezelésére és fíilöttei őrködésre 
olly egyének alkalmaztatnak, kiknél a' viszonyok és em-
berek' ismerete hiányzik, kik a' közbizalmat nem nyerhe-
tik meg, 's kiknél mindenek fölött az semmi esetre sem 
található föl, mi a' kiállott rázkodások u tán , 's az orvos-
lásra váró számos sebek mellett kétszeresen mellőzhetlen, 
t. i. azon ország iránti szeretet, mellyre hatniok kellene.— 
Olly nemzeti közigazgatás' alakítása az ország' középpont-
jában, melly a' fölségedet alkotmányszerüleg illető végre-
hajtó hatalom' orgánumát képezné, 's mellynél fogva min-
den alapos igények kellő tekintetbe vétetnének, mint szinte 
az ország' államjogi határainak föntartása , 's biztosítása, 
mélyen érzett szükségek. Ezek' megnyugtatása alkalmas 
e' hon hü fiai' aggodalmainak eloszlatására ; valamint 
olly időpontban, midőn a' romboló párt Európában tervei' 
sikerülését minden birodalmak' szétdarabolására alapítja, 
az összes monarchia' egységes fönmaradása még inkább 
biztosítva lenne. Nem egyes osztályok, vagy egyes népfa-
jok' külön érdekeiről van szó, legkegyelmesebb urunk, ha-
nem Magyarországban az átalános országos érdekeknek, 's 
azok összesége' méltányos önérzetének kell igazságot szol-
gáltatni, hogy az osztrák monarchia' egysége, benső orga-
nicus egyesülés' alapján valósággá lehessen/ 'S miután ki-
emelnék a' folyamodók, miszerint ők a' korszerű 's értelmes 
politikai kifejlés utján hátralépést nem kívánnak, követke-
zőleg zárják be emlékiratukat :,Felséges ur ! mi azon örven-
detes bizalomnak engedjük magunkat, miként azon napon, 
mellyen a' király magyar népeinek képviselőit gyiijtendi 
össze maga körül, felséged elismerendi, miszerint az el-
csábított, u j 's ismeretlen ösvényekre lökött népnek régi 
hűsége föléledt, 's nincs melegebb óhajtása, mint fejedel-
mének azon bizalmát megérdemlem, mellynek hogy gyak-
ran nehéz időkben megfelelt, emlékének legbüszkébbike 
maradand. A' nagy mü sikerülend felségednek, ha a' jövő 
nemzedékeknek ,első Ferencz-József császárban a' királyi 
hatalom' helyreállítóját, 's a' valódi szabadság' védőjét', Ma-
gyarország' föntartó megifjitóját, az alkotmányos osztrák 
császársággali szilárd egyességének megalapítóját, egy-
szersmind pedig azon fejedelmet lehetend áldaniok, ki mint 
valódi békeszerző, a' föntartás- és alakításban egyenlően 
elhatározott, a' mult hagyományait a' jövő szükségeivel 
kibékítve,'s a' gyászos jelen által ejtett sebeket nagylelkű 
szelídséggel megorvosolva, szilárd 's egyszersmind kimélő 
kézzel, egy nemzettől mindannak elvesztését el tudá hárí-
tani, mi a' kor' elzajgó viharai közepette, előtte tiszteletre 
méltó, becses és kedves maradt/ Milly hatása leend ezen 
emlékiratnak, mindeddig meghatározni nem lehet ; a' sajtó 
fölkapta már, 's különböző véleményezésekkel kiséri azt. 
Minket a' bécsi ,Reichszeitung'nak észrevételei annyival 

inkább megleptek, mivel e' lapnak eddig követett modora 
után itélve, e' részről a' leghevesebb philippicára voltunk 
elkészülve. Miután az aláirók' politikai jellemét méltá-
nyőlag megérintette volna, az emlékirat' rövid taglalásába 
bocsátkozik. , Annál nyomatékosabbak, úgymond, az em-
lékiratnak ama' helyei, mellyek Magyarhon' a' császárság-
gali szoros összeköttetésének, 's az eddig csupán a' ne-
mességet illető politikai jog és adómentesség' megszünte-
tésének szükségét kimondják. Ezen elvekben fekszik a' 
lehetőség, az ausztriai monarchiának az emlékirat' szerzői 
által is szükségesnek elismert egységét, a' conservativ ma-
gyarok' óhajtásaival öszhangzásba hozni. IIa intézmények 
történnek, mellyek az executiv hatalom' hatását Magyar-
honban biztosítják, ha az átalános adóztatás által Magyar-
hon méltányos részt vesz az államterhek' viselésében, ha a' 
még csak meghatározandó igazság-kiszolgáltatás a' hon' 
fölvirágzását lehetővé teszi : a' főczélok elérettek, mellyek 
után a' császárság és Magyarhon' érdekében törekedni kell. 
A' mi a' módot illeti, ezen czélokat valósítani, eziránt a' con-
servativ magyarokkal keilend értekezni, mire nézve szük-
ség, hogy következetesen ragaszkodjanak az alapelvekhez, 
mellyeket itt fölállítottak, és ne csüggjenek olly intézmé-
nyeken, mellyek az uj kor' eszméivel nem egyeznek. Az 
eddigi előzmények nincsenek ellentétben az alapelvekkel, 
mellyeket az emlékirat is fölállít ; ha történtek is balfogá-
sok, miket sem tagadni sem szépíteni nem akarunk, azokat 
a' föladat' nehézségének kell tulajdonítani, 's könnyen le-
hetend azokat megszüntetni, ha a' magyar patrióták befo-
lyásuk' egész sulyjával és belátásukkal veendnek részt a' 
nagy munkánál. Tekintve őszinte közremunkálásukat, 
örömmel figyelend a' kormány Magyarhon' szokásai- és 
hagyományaira , a' mennyire ezek által a' közös nagy 
czél' sikere nem veszélyeztetik. Sajnáljuk, hogy az emlék-
irat csak átalános és negativ igényekkel foglalkozik, a' he-
lyett, hogy Magyarhon' organisatioja iránt határozott pro-
grammot adna , oílyat , millyet a' conservativek kép-
zelnek. A' kivánatok' tiszta formulázása szükséges, lia 
a' kölcsönös fölvilágosulást és egyesítést előteremteni a-
karjuk. ' 

A' pesti polit, lapok közül három nagy haraggal tá-
madja meg a' conservativek' ezen okiratát. Csudálatos, va-
lamennyi azt akarja bebizonyítani, hogy a' conservativek 
nem birnak az országban népszerűséggel. Mintha bizony 
különben is, dato non concesso, a' popularis aura volna a' 
jog és méltányosság' mértéke. Eleve képzeljük, mint fogja 
majd az ágostai köz. újság' bécsi levelezője ugyanezen 
lapnak tudtára adni, miszerint alig jutott a' folyamodvány' 
tartalma köztudomásra, máris minden nagy politikai lapok 
Magyarországon ellene nyilatkoztak. — De mi ezen alka-
lommal azon vallási kötelességünknél fogva, mellyel illy 
nagy fontosságú ügyben szeretett fejedelmünk' irányában, 
különösen papi jellemünknek tartozunk, nem hallgathatjuk 
el, miszerint a' kérdéses folyamodványban kifejezett érzel-
meket osztja a' hazában minden, a' ki rendet és tartósan 
megállapítandó szilárd békét óhajt — mert hiszen ez csak 
történeti jogok' fonalán állapitható meg. A' provisorius 
rendszernek örvendenek, meglehet, a' forradalmi érzel-
műek, de nem azért, mintha szeretnék, hanem mert az 
általa keltett átalános elégületlenségből duló terveikhez 
tápot nyerhetni reméllnek. A' magyarhoni lapok' magatar-
tása senkit el ne ámitson; mindenki tudja, hányadán va-
gyunk azokkal. Magunk' altatása czélhoz nem vezet. Politi-
kai becsületesség, a' kormányok' fő-fő ereje. Mi nem tud-
juk képzelni a' fölséges uralkodó házat, az azt annyi szá-
zadokon keresztül, jó és balsorsban, szent pietással kör-
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nyezett historicus nevek nélkül, mellyek' a' korona' sze-
mefényét teszik. Üdvczeljük a' ,Reichszeitung'-ot, 's fön-
érintett czikkét, Noe' szivárványául tekintjük az annyi 
milliókat boldogítandó szerencsés kiegyenlítéshez. 

Vegyesek. 
,Griornale di Roma'april' 12-cről írja, miszerint szent-

séges atyánk, IX. Pius ugyanaz nap délután 4 órakor tar-
totta legélénkebb örömkitörések és legmélyebb hódolatnyi-
latkozatok között mind a' romaiak mind pedig az idegenek' 
részéről, ünnepélyes bemenetelét Romába. 0 szentsége' 
utja Terracinától Romáig diadalhoz hasonlított ; a' nép 
olajágat tartva kezében, fogadá az érkező atyát. A' fran-
czia hadcsapat' parancsnoka, Baraguay d'Hilliers egész 
Velletriig ment, a' fönséges egyházfejedelmet üdvezlendő. 

Az olmützi herczeg-érsek következő kibocsátványá-
ban a' megyéjebeli első katholikus egyletnek testvéri rész-
vétét nyilvánította : ,Főpásztori szivemnek nagy vigaszta-
lására szolgált, a' stcrnbergi kath. fiókegylet' több tagjai-
nak f. é. martius' 3-áról felterjesztett jelentése' nyomán 
láthatnom, miszerint az már számos tagokat számlál, kik 
az egylet' szabályai szerint azon szép czélra törekesznek, 
hogy kölcsönös buzditás által a' kath. hitbeni megmara-
dásra, annak szóval 's tettel terjesztésére, — az Isten' pa-
rancsainak és az anyaszentegyház' szabályainak pontos 
követése által , — egyházi és világi felsöbbségek iránti 
engedelmesség és jó cselekedetek' gyakorlása által , szere-
tetüket és ragaszkodásukat a' kath. anyaszentegyház iránt, 
nyilván kimutassák, 's ezt különösen egyházi czélok által 
elérni kívánják. Miután Istent kérem, hogy ő ez egyletnek 
minden tagjait kegyelmével erősítse, hogy ők mindig gyer-
meki szeretettel ragaszkodjanak a' Szentlélek által nekik 
adott főpásztorhoz, 's az ez által küldött lelkészekhez ; en-
gedelmességgel legyenek a' világi felsőbség iránt, isteni 
tanítónk' azon mondása szerint : Adjátok meg a' császár-
nak, mi a' császáré, és Istennek, mi az Istené'; — a' kö -
n y ö r ü l e t e s s é g ' testi és lelki munkáit gyakorolják, 
(melly tekintetben tehetségem szerint magam is részt venni 
kívánok) ; 's a' kath. egyháznak, melly egyedül hagyomá-
nyosa a' megváltási munkának 's az igazság' alapjainak, 
jámbor és hü fiai legyenek, — egyszersmind az egylet' el-
nökét megkérem, hogy ezen kibocsátványomról az egylet-
ének minden tagjait Sternbergben értesítsék, 's mindnyá-
jokra atyai szivem' teljéből érseki áldásomat adom. Krem-
sier, mart. 12-én 1850. Miksa-József, herczeg-érsek. 

Poroszországban a' kath. papságot u j vész fenyegeti. 
Néhány püspökök azon utasítással látták el az álladalmi 
hivatalnokokat, kik egyszersmind papok és lelkészek, mint 
p. o. az egyetemi tanitók a' theologiai karnál, hogy az es-
küt a' porosz alkotmányra csak ,salvis juribus ecclesiae' 
tegyék le. Erre L a d e n b e r g a ' közoktatási minister kör-
levelet bocsátott az összes főnökökhöz, hogy f e l t é t l e n 
e s k ü l e t é t e l t kívánjanak. Azon papok, kik a' hivatal-
noki és papi kötelességet megegyeztethetőnek nem tarta-
nák, hivatalaik' letételére szoríttassanak, 's ha ezt sem ten-
nék, a' hivataltól felfüggesztetvén, tüstént fegyelmi per alá 
vonassanak. A' nélkül, hogy e' dolog felett Ítéletet mon-
danánk , csak annyit jegyzünk meg, hogy a' minister 
ur ebbeli eljárása nagyon is elhamarkodott, 's a' martius 
előtti bureaukratismus és absolutismus' felfuvalkodására 

emlékeztet. E' végett már Münsterben (Westphaliában) 
izgatottság van, inillyen 1848-ban nem volt. Azon kath. 
papok, kik egyszersmind statushivatalnokok, u. m. a ' theo-
logiai karnál, és a' tartományi-iskola-collegiumnál vannak, 
april' 5-kén a' münsteri várudvaron egyhangúlag kinyilat-
koztatták, hogy ők csak a' kath. egyház' jogainak világos 
fentartásával tehetik le esküjöket. Ők a' hitletételre nem 
bocsáttattak, 's a' főelnök felfüggesztetésöket tudtokra 
adá, minek következése az akadémia' bezáratása leend. A' 
porosz kormány, kinek baja eléggé meggyült Erfurtban, 
okosabban cselekednék, ha a' kath. püspökök ellen szelí-
debb eljárást követne, hogy a' jelen zavarok iszonyatosab-
bakkal ne öregbedjenek. 

Münchenben a' tanulók egyletet akarnak alakitani 
szegény társaik' folsegitésére ; több tanárok jelentékeny 
összeget irtak már alá. A' szomszéd ausztriai tartományok-
és Schvveiczból sok tanuló van az egyetemben ; különösen 
szaporodott az orvoshallgatók' száma; ezek között még 
néhány egyiptomi is van. 

A' tübingi egyetem' jövedelmei 1828-ig 30,000 fo-
rintra rúgtak ; ezóta az álladalom évenkint 50,000 ftnyi 
pótlékot adott hozzá. 1833-ban az országgyűlés három 
évre 3600 frtot szavazott meg az egyetemi könyvtár' sza-
porítására, és 2,150-eta'lovagpálya'fentartására. 1836-ban 
az évcnkinti pótlékösszeg 12,000 írttal megnagyobbitta-
tott ; 1839-ben adott az álladalom egy uj egyetemi épü-
let' felállítására 180,000 frtot, kórház'felépítésére 100,000 
frtot. Azonkívül 90,000 forintot fordit évenkint papok' 
képezésére, mellyböl a'katholikus V i l m o s - i n t é z e t r e 
évenkint 47,000 , 's az evang. hittani seminariumra 
36—40,000 frt esik. Igy tehát Wurtemberg egyetlenegy 
országos egyetemére többet fordított , mint Bajorország 
mind a' három egyetemére. Igaz, hogy a' bajor egyetemek' 
alapítványi vagyona sokkal jelentékenyebb, de épen azért 
fényesb polczra is emelkedhettek volna álladalmi segély'hoz-
zájárultával. Bajorország három évtized óta a' müncheni, 
würzburgi és eriangi egyetemeknek egyenkint 20—24,000 
frtnyi pótlékot ád. Jelenleg a'tübingi könyvtár 12—15,000 
frtnyi áru könyveket szerez évenkint. Illy gondoskodás 
mellett 200,000-re rug már a'nyomatott könyvek' száma ; 
azonkívül van ott mintegy 50,000 értekezés és röpirat 's 
körülbelül 2000 kézirat. 

A' párisi érsek körlevelet intézett megyebeli plébáno-
saihoz, mellyben előadja, miként kelljen gyermekeink' szi-
vében az első áldozás' tiszta és szent benyomásait öregbí-
teni. ,Ha, úgymond, az első áldozás' közeledtekor, minden 
gyermeket a' szegények, betegek , aggastyánok' látogatá-
sára vezetnők ; ha saját kezökkel adhatnának segélyt a' 
szenvedés- vagy öregségnek : akkor ezen, a' nyomor által 
lakott helyek, az emberiség' ezen sebei, mellyek szemeik 
előtt feküdnének, a' legüdvesebb benyomást gyakorolnák e' 
gyengéd szivekre, 's hatalmasan hajlítanák a' jó felé. Erre 
elegendő lenne, ha mindegyik gyermek a' katekismusi gya-
korlatra csekély adományt hozna. Azután az egybegyűlt 
pénz egyenlően osztatnék ki minden gyermekek között, kik 
azt ismét elajándékoznák. A' legmélyebb meghatottsággal 
képzelem magamnak, miként szélednek el hullámként egy-
szerre e' gyermekek, tiszták koruk által, tiszták annyi szent 
előkészületek után, a'város' utczaiban, angyalokként ha-
tolva a' szegények' legjáratlanabb tanyáihoz i s , 's elter-
jesztve ott az ártatlan kezeikben lévő segélylyel arczuk' 
éde§ derűjét, melly a' szegény kunyhónak egy-egy sugár- 's 
égi tüneményként fogna fölvillanni.' 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A' keresztény communismus. 

(Folyt.) 

Az embert illető haszonvételi jogban sz. Tamás 
két momentumot különböztet meg : a' kezelés és 
gondviselés' jogát, és a' gyümölcs' fölhasználásának 
jogát. Ezen megkülönböztetés' alaposságát a' dolgok' 
természete igazolja, mellyek magokban szükségeink' 
fedezésére alkalmatlanok, miért is azokat előbb az 
élvezetre el kell készíteni, azaz mivelni, kezelni. 

Már, sz- Tamás szerint, a' kezelés- 's gondvise-
lésre nézve, el kell ismerni az emberek' tulajdonjogát 
a' föld' javai fölött, 's pedig következő három oknál 
fogva. Először, mert csak ekként lehet biztositani a' 
földi javak' ezélszerü kezelését, mivel mindenki in-
kább gondoskodik az övéről, mint arról, mit mások-
kal közösen bir. Hozzá teszi sz. Tamás, hogy min-
denki kerüli a' munkát, 's a' közös dolgot szívesen 
társára hárítja, a' mint ezt látni lehet olly házban, 
hol számos cseléd vagyon. 'S valóban ezen állítás' 
igazsága igen szembeötlő. Ha a' birtok közösen kezel-
tetnék, vagy évek után ismét fölosztatnék, vagy hacsak 
az örökösödés' joga is megszűnnék, egyúttal minden jó 
kezelés is megszűnnék, minden javítás lehetetlen volna, 
egyik ember a' másikra bízná a' dolgot, 's az ember-
ben olly természetes tunyaság, ellensulyját vesztve, 
csakhamar uralkodóvá válnék. Másodszor mondja sz. 
Tamás, csak az ember' tulajdonjogának elismerése ál-
tal lehet föntartani a' kellő rendet, melly a' földi ja-
vak' ezélszerü kezelésére olly szükséges ; ugyanis áta-
lános zavar támadna, ha mindenkinek mindenről kel-
lene gondoskodni. Az emberi foglalkozások' fokoza-
tában végtelen változatosság van, 's szükséges, hogy 
mindezek bizonyos rendnek vettessenek alá, miszerint 
kielégíttessenek mindazok a' szükségek, mellyeket az 
Isten az ember' természetébe fektetett. Ha ezen rend 
megzavartatnék, ugy az emberiség' java veszélyez-
tetve volna. Pedig épen a' családi birtok biztosítja 
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ezen közös rendet 's a' munka' ezélszerü elosztását; 
minthogy átalában véve a' család' tagjainak életpá-
lyáját meghatározza, 's a' nagy tömegeknek hirtelen 
átszökését egyik életpályáról a' másikra, a' munka' 
egyik nemétől a' másikra megakadályozza. Milly le-
irhatlan zavarba döntené az a' társadalmat, ha a'bir-
tok' szünteleni l'ölosztása által a' rend' ezen hatalmas 
köteléke széttépetnék. Harmadszor, végre csak az 
egyes ember' tulajdonjogának elismerése által tartat-
hatik föl az emberek között a' békeség; mert a' ta-
pasztalás tanítja, hogy a' közös birtok könnyen pört 
's czivakodást vonz maga után. Ha már a' testvérek 
nem birnak megegyezni, midőn atyjuk' örökségét el-
osztják, ha már a' ház' lakói összezördülnek, kik csak 
a' levegőt 's a' kútvizet osztják meg magok közt : mi 
lenne az emberiségből, ha a' birtok, ha a' munka újra 
meg újra fölosztatnék. Az egész világ pörbe kevered-
nék , 's pártokra oszlanék szét. 

Ezen megczáfolhatlan három oknál fogva sz. 
Tamás az egyes ember' tulajdonjogát, a' kezelés- és 
gondviselésre nézve, védelmezi, 's ekként egyetértve 
az Isten' hetedik parancsával 's a' kath. anyaszent-
egyház' tanával, a' jelenkori communismus' kiengesz-
telhetlen ellensége. Az ugy értelmezett communismus, 
hogy a' világ' javai újra meg újra osztassanak föl, 
ellenkezik a' természet' törvényével ; mivel a' földi 
javak' ezélszerü kezelését, 's igy természetes rendel-
tetésüket, akadályozza, rendetlenséget's ellenséges-
kedést szül, 's az emberi társadalom' alap-föltételeit 
vonja kétségbe. 

A' mi a' másik momentumot, vagy azon jogot 
illeti, hogy az ember a' földi javak' kezeléséből nyert 
gyümölcsöket fölhasználhassa, sz. Tamás egészen más 
elvet állit föl. Sz. Tamás' tanitása szerint, az ember 
a' nyert gyümölcsöket ne ugy tekintse, mint tulajdo-
nát , hanem mint mindenki' közös vagyonát, 's ezért 
kész legyen azokat más szükölködőkkel megosztani, 
a' mint az apostol mondja : a' világ' gazdagainak pa-
rancsold meg, hogy szívesen adjanak , 's osztozza-
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iiak.*) A' sz. férfi a" milly szilárdul küzdött előbb a" 
hamis communismus ellen, szintolly határozottan lép 
loi most a' tulajdonjog' hamis elferditése ellen, 's el-
lenében az igaz keresztény communisniust állítja föl. 
azon communisniust, mellyről sz. Lukács dicsérve em-
lékezik, midőn az első keresztényekről mondja : A' 
hivők együtt valának, 's mindent közösen birtak : bir-
tokaikat 's vagyonukat eladták, 's mindenki között 
akként osztották el, a' mint szükségük volt. Az Isten 
az összes természetet az emberek' táplálására terem-
tette. Kell. hogy Isten ezen czélja eléressék, rs azért 
mindenki vagyonának gyümölcseit közös tulajdonná 
tegye, hogy ekkép mindenki, mennyire tőle kitelik, 
ezen czél' elérésére közremunkáljon. 

A' tulajdonhozi rideg 's az Isten' czéljaival el-
lenkező ragaszkodás folytonos bün a' természet ellen 
is, mivel a" legtulságosabb kincs-szomj- 's a' legki-
csapongóbb érzékiség' kielégítésére használja azt, mit 
Isten minden ember' táplálására 's ruházatára rendelt. 
A' természet ellen elkövetett egy bün a'másikat vonja 
maga után. Szintúgy a' kereszténység' értelme ellen 
eltorzított tulajdonjog a' communismus' hamis ta-
nát szülte. A' communismus is vétek a' természet 
ellen; mivel hunianisticus álarc/. alatt a' társada-
lom' végromlását idézné elő; megsemmisítené a' föl-
dön az ipart, a" rendet, a' békét : az emberek kö-
zött irtó harczot okozna, 's az emberi lét' minden 
föltételeit veszélyeztetné. Ezen két tévtan fölött ma-
gasan lön ragyog a' kath. egyház' igazsága. Ez elis-
meri mind a két nézetben azt, mi igaz; de a' mi 
bennök hamis, azt kárhoztatja. Sz. Tamás, kinek né-
zetében a" kath. egyház' nézetét föltalálni véltük, nem 
ismeri el az ember' föltétlen tulajdon-jogát a' földi 
javak fölött, hanem neki csak haszonvételi jogot tu-
lajdonit. 's ezt is csak az Istentől meghatározott rend' 
határai között. Védelmezi tehát a' tulajdonjogot, mi-
dőn állítja, hogy a' kezelés 's gondviselés végett, 's a' 
társadalom, rend és béke' érdekében, el kell ismerni 
a' földi javak' azon fölosztását, melly jelenleg az em-
berek között létezik. I)e egyszersmind pártolja az igaz 
keresztény communisniust, midőn a' tulajdon' gyümöl-
cseit, a' szeretet' ereje által, ismét közös birtokká 
teszi. 

A' proletariatusnak fenyegető arányban növe-
kedő száma, 's a' socialis kérdés' megoldásának ne-
hézsége nem a' külső hely- 's időviszonyok okozta 
szegénységben, sem pedig a' természet' kimerítésében 
keresendő; mert a" természet' mindenható Ura, ki az 
ég' madarait táplálja, képes még eszes teremtményei-

*) Sz. Tamás itt, valamint egész értekezésében, nem a' 
szoros értelemben vett jog, hanem a' szeretet' szem-
pontjából indul ki, azon szeretet' szempontjából, 
mellyre az Isten a' világot alapította, s melly épít, 
mig a' rideg jog bont. 

ről is gondoskodni, ha csak ezek ellenszegülésük által 
Istennek legbölcsebb terveit meg nem hiúsítják. I)e 
épen az ellenszegülésben a' kereszténységben nyilvá-
nuló isteni akarat ellen, a' messze elharapódzott ke-
resztényiden szellemben fekszik társadalmi bajaink' 
gyökere. A' kielégithetlen birtok- 's élvvágv, 's a' fe-
lebaráti szeretetet elfojtó önzés, ez azon szellemi be-
tegség, melly a' gazdagot a' szegénynyel egyiránt sa-
nyargatja. Mig ezen kereszténység-ellenies szellem-
irány marad uralkodó, addig, az államrudat kezeikben 
tartó férfiak' minden erőlködése' daczára, a' társadal-
mi kérdés megoldatlan marad. 'S azért sz. Tamás is, 
mint fölebb láttuk, noha a' kezelés- 's gondviselésre 
nézve a' tulajdonjogot védelmezi, mind a' mellett a' 
nyert gyümölcs' elosztását azon szeretet' törvényénél 
sürgeti, mellyet sz. hitünk' isteni szerzője főtörvény 
gyanánt állított föl, midőn mondotta : ,Szeressed fe-
lebarátodat. mint önmagadat.' De hol létezik azon ha-
talom, azon erő, melly képes a' szellemek' ezen nieg-
ujulását, a' sziveknek a' szeretet általi ezen átmelegü-
lését eszközleni, melly nélkül jobb jövőt hasztalanul 
várunk ? Talán a' bölcsek. a' tudósok, vagy talán az 
ujabbkori ugy nevezett népboldogitók képesek a' né-
peket ezen uj 's a' kereszténység kijelölte irányban 
vezetni? Az eddig szerzett tapasztalás e' tekintetben 
kevés sikerrel biztat. Avagy nem láttuk-e Europa' leg-
jelesebb jogászait 's statusférfiait, p. o. Thiers-t, (íu-
izot-ot lángeszük' egész erejével 's roppant tudomá-
nyos készülettel az uj tévtan, a' communismus, ellen 
sikra szállani, 's a' tulajdonjog' szentségét elvitázhat-
lan okokkal támogatni? 'S mi lön dicsérendő fárado-
zásuk'eredménye? line'lapjaink hirdetik, miként a' 
communismus, különösen a' nép' alsó rétegeiben, uj 's 
uj hódításokat tesz. Hát azok. kik magukat szüntelen 
a' nép' barátinak nevezték, de Krisztusnak 's egyhá-
zának nyilt ellenségei voltak, mit tettek ők a' socialis 
bajok' elhárítására, a' szegénység' fölsegélésére, a'pol-
gári osztályok' egymás közötti kibékítésére? Minden 
dagályos szónoklataik mellett ah! milly nyomorultak-
nak bizonyították be magukat az életben e' tekintet-
ben is. A' gyümölcseikről ismerhetitek meg őket. De 
hol találjuk a' nép iránti szeretetüknek az életben 
nyilvánuló gyümölcseit? Látjuk-e őket a' szegények' 
gunyhóiban vagy a' betegek' ágyainál ? Valljon ők 
maguk szegények lettek-e, hogy más szegényebben 
segíthessenek? Mind ebből mit sem láttunk. A' nép 
iránti szeretetüket azon gyűlölség által akarják bebi-
zonyítani, mellynek magvait az emberek között hin-
tik. Ok a' gazdagok' módjára élnek, azoknak minden 
szenvedélyeikkel 's bűneikkel terhelvék : 's mégis elég 
vakmerők a' szegény munkást a' birtokos ellen, az 
urbériségekkel tartozott földmivest volt földesura ellen 
lázítani! Föllengző szónoklatok a' nép iránti szeretet-
ről . földi paradicsomról szőtt álmodozások, mérges 
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kifakadások minden ósi hagyományok, minden fünálló 
ellen, ezek a' nép iránti szeretetük' gyümölcsei. Ek-
kint akartak a' divatos népboldogitók a' socialis bajon 
segíteni, 's a' polgári osztályok közötti szakadást meg-
orvosolni. 

Midőn tehát socialis bajaink' orvoslására minden 
emberi erő, 's a' legünnepeltebb lángész is elégtelen-
nek bizonyodik be : nein marad más hátra, mint is-
mét tehetetlenségünk' érzetében a' végtelen isteni ke-
gyelmek' árjához 's ezen kegyelmek' e' íöldöni sáfár-
jához, a' kath. anyaszentegyházhoz fordulni, azon a-
nyaszentegyházhoz, mellybe az Isten' egyszülött Fia 
nem csak az örök igazságok' összegét mindenkorra 
letette ; hanem mellyben egyszersmind az ezen igaz-
ságok' elismerésére's foganatosítására szükséges isteni 
malasztok' bőséges forrását is megnyitotta. 'S ha 
csak röviden is szemügyre vesszük azon eszközöket, 
mellyekkel a' kath. egyház bir a' világ' szellemi meg-
újítására : látni fogjuk, hogy a' milly tehetetlen ez 
érdemben a' világ, szintolly hatalmas az Isten' lelké-
től vezérlett kath. egyház. Nézzük, mint iparkodik 
mennyei Üdvezitőnk minden oldalról, 's mintegy lép-
csőként az emberi szivre hatni, 's azt kettős beteg-
ségétől : a' birtok-vágytól 's az önzéstől kigyógyítani. 
(Vége köv.) 131. F. 

Adatok a' szent-ferenczrendiek' történetéhez 

honunkban. 

(Folyt.) 

Templomunk örök időktől a' magyar isteni szol-
gálatnak szentelt hely volt, hajdan az ország'nagyjai-
nak annyira kedves helyük : hogy az Isten' igéjét, és 
magyar énekes misét a' számukra készült, és bútoro-
zott balrészén szokták volt hallgatni. Világosan ki-
vehetni ezt II. Mátyás királynak tett fönebb idézett 
előterjesztvény' eme' szavaiból : ,Unde non solum 
Fratribus ipsis, propter inhabitatoruni diversos stre-
pitus, cum omnes opifices sunt, sed populo quoque 
catholico divinis oíl'iciis vacanti, magnae essent incom-
ínoditati et niolestationi ; praesertim vero Dominis 
Praelatis, Magnatibus et Nobilibus, ab eo latere (t. i. 
a' hol a' zörgő műhelyek voltak, tehát balról) collo-
catis subselliis conciones, sacraeque Missae Sacriti-
cium audientibus etc.' Fönséges példa, 's utánzásra 
méltó! Tudták őseink, hogy a' törvény és morál a' 
religiotól kapják nyoinatosságukat; tudták, hogy a' 
nemzetek1 jövendőjét csak a' religio és erkölcs bizto-
sítja ; nagy is volt Magyarhon, mig a' sz. Istvántól 
örökségül vett hithez buzgón és hün ragaszkodott ; 
kicsiny, valahányszor elpártolt ősei szentesitette ös-
vénytől. Jelenleg az akadémiai németül nem tudó if-

júság is az istenige' hallgatására ide utasittatik. Vall-
jon czélszerü-e ezt egy órai, az ifjúság' lelki fogyat-
kozásaihoz nem szabott beszédre szorítani V nem vi-
tatom : csak azt mondom röviden : vallásos oktatás és 
nevelés nélkül szörnynyé fajul az Isten' képének más-
sá, alaposan alkalmazott eszközök nélkül czél el nem 
érhető. — Magyar ajkú inasok minden vasárnapokon 
délutáni 2 órakor a' sz. János templomában nyernek 
lelki tanitást. 

1782. évben az eltörlött clarissa-apáczák' tem-
plomából a' tót prédikátiók templomunkba tétettek 
által, és azóta szakadatlanul tartatnak. A' tót kateke-
zis Blumenthalban a'jezuiták által kezeltetett, a'szer-
zet' eltörlése után mi vettük által azt missioi alakban, 
utczánként jólelkű embereket fürkészve, kik házukat 
a' hetenkint bizonyos órákban tartandó oktatásra át-
engedték. 1770-től, t. i. a' plebánia-alapitás' idejétől 
egész 1815. évig, a'vármegye'házánál, hajduszobában 
(ugyan alkalmatos helyen) tartatott az oktatás. 1815 . 
évtől a' jelen időig, a' főnök' engedelmével, és főt. 
Strajter József kanonok és városi lelkész ur' helybe-
hagyásával, az, kolostorunk' szent Sebestény' kápol-
nájában tartatik délutáni 2 órától 3-ig. Német szó-
noklatok szentségimádáskor, Nagy-böjtben a' kereszt-
uttal, a' szerzet' nevezetes ünnepein szoktak tartatni. 
Több szent társulatoknak, u. m. boldogságos szűz 
Mária, sz. Sebestyén, sz. Antal, kordát viselő, és a' 
harmadik rend' társulatának, kolostorunk' volt közép-
pontja. 

Nevezetes tovább kolostorunk' régi, 5 0 0 0 köte-
tet fölülmúló könyvtára, mellyet 1840-ben az akkori 
főnök Golessény Pantaleo atya az alsó folyosóra szál-
lított illy fölirattal : 

Si quid inest nobis, quod niultum exile latemur : 
Hoc sensim taciti nos docuere libri. 

Az 1502-dik évben borzasztóan pusztító dög-
halál Posonyban 16,000 embert ragadott k i ; az is-
teni látogatás' illy napjaiban a' nemes érzetü tanács, 
az isteni gondviselés és vallás iránti buzgalmát tanú-
sítandó, sz. Sebestyén és Rochus' tiszteletére kápolnát 
alapított, melly a' fenérintett évben el is készült. Po-
sony buzgó, minden ujat inohón karoló népe, ez ünne-
pélyt nagy száminál szokta megülni ; 's azt a' nemes 
tanács által a' szegények közt bőven kiosztott ala-
mizsna zárja be, miért is betegek és szegények' 
ünnepének hivattatott. 

Miksa király 1563. évi September' 8-án történt 
megkoronázása után a' főtábla a' primási lakban, az 
alsó pedig kolostorunk' tágas ebédlőjében tartotta ülé-
seit. 1638-ban januar' 17-én III. Ferdinand király 
Lipót testvérével itt ebédelt, 's Chumán Mihály atyát 
és Taurisi Pál főnökatyát, ki ő fönségét az olvasó-
székről mondott latin beszéddel üdvezelte, asztalához 
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méltatta. Ezen évtől az arany sarkantyús vitézek tem-
plomunkban neveztetnek, melly alkalommal ő fölsége 
a' király reggelijét ebédlőnkben végzi. 

1710. évben januarhó' 20-kán, ő eminentiája 
Keresztély-Auguszt szász-herczeg és esztergomi érsek-
primás és bibornok, mágnásoktól környezve, ünnepé-
lyesen bevezettetett a' lauretomi kápolnába. Mise után 
berezeg Eszterházy Pál' elnöklete alatt, délutáni 1 
óráig terjedt conferentiát tartottak az elnök (ma főnök) 
szobájában. #) 

Ezen kolostornak, valamint többi kolostoraink-
nak is, hajdan szép jövedelmei valának, mig az 1517. 
évi szigorúbb constitutio' következtében a' fekvő ja-
vakat. majd az adományozóknak, majd a' megyés püs-
pököknek adtuk által, hogy azokkal rendelkezzenek. 
Igy a' posonyi kolostor a' vár alatti, Benedek Tamást 
és Pétert Tamás' fiát illető dunai hid' jövedelmé-
nek tized részét birta 1503-dik évig. _ Szent-györ-
gyi és bazini gróf László és Simon' alapítványából 
évenkint kapott 26 akó mustot, 15 bazini mérő lisz-
tet, 4 font bécsi dénárt, melly járandóságot a' liitha-
gyó Illésházy István is kiszolgáltatta. 1517-ben, ezen 
alapitvány az esztergomi érsek' szabad rendelkezésére 
bizatván, ő azt a' bazini dülő félben lévő templomnak 
és lelkésznek ajándékozta. Bethlen Gábor' mozgalmai 
ezen alapitványt megseramisitették. — A' száraz vám' 
egész jövedelme, és 21 szőlő vala birtokában. A'nyit-
rai kolostor' fekvő javaiból, évenkint kapott az ugy 
nevezett barát-inalomból 60 szapu kemény gabonát, 
és tizenhat zsellértől ugyanannyi forintot, melly vesz-
tességet a' dicsőségesen uralkodóház' trónon ülő, föl-
séges tagjai pótolni szokták. 

Végre holtakról is tegyünk emlitést. Több sir-
kövek látszanak templomunkban, de annyira kopvák, 
hogy a'czimert igenis, de az irást ki nem vehetni; innen 
következtetem : hogy itt régenten több fényes csalá-
dok' sírboltja volt. Püspökök közül hárman nyugosz-
nak sírboltunkban : Fehérkövy István előbb nyitrai 
püspök, később esztergomi érsek f 1596. nov. 21-én. 
Telegdi János, kalocsai érsek, gróf Nádasdy László 
csanádi püspök. Requiescant in sancta pace! 

Jelenleg a' posonyi kolostor a' rend' főnökének 
állandó laka. Személyzete, a' főnököt és a' titkárt be-
számítva, 4 3 egyénből és 2 3 áldozárból áll. Ezek közt 
egy állandó és három ideiglenes katonalelkész, egy 
elnök, egy karmester, kettő theologiai tanár, hat szó-
nok ; kettő magyar, az öregebbik katecheta is ; kettő 
német, egy a' volt jezuita-templomban, egy a' városi 
kórház' templomában ; és kettő tót, az öregebbik egy-
szersmind katecheta. 9 clericus és 11 laicus. A' rend 
követelte kötelességeken kivül fő foglalatosságunk a' 
gyóntatás, melly egész éven át szakadatlanul tartma-

*) Protocolum Conventus. 

gyar, német, tót és horváth nyelven. A' kolostori tem-
plommal együtt el kell látnunk öt templomot és két 
kápolnát. Templomunkba az 1824-diki canonica vi-
sitatio naponkint 7 misét rendelt. A' ,Nostrae-Domi-
nae'apáczák templomába 2'; az ursulina apáczákéba 3 ; 
a' kórházba vasár- és ünnepnap 4 , naponkint 2 ; a' 
volt jezuita-templomba naponkint 2 ; a' város' börtö-
nébe és Pállfy kápolnába vasár- és ünnepen 1 áldo-
zárt tartozunk adni. Innen van : hogy gyakran, legin-
kább sátoros ünnepeken , midőn több egyénre van a' 
lelkipásztoroknak szükségök, a' derék és rokon érzetü 
sz.-benedekrendi testvérek' segedelme nélkül köteles-
ségünknek meg nem felelhetnénk. De nem csak Po-
sonyban, hanem többi kolostorainkban is alább szállt 
az áWozárok' száma. Ennek első oka : hogy 1843 — 
1849-ig csak egy jött ki a'studiumból ; második : hogy 
mostani körülményeinkben a '22,297 szám alatti 1791. 
deeemberhó' 6-kán kelt íensőbb rendelet engedvé-
nyezte 24 ujonezot a' rend eltartani nem képes. Se-
gedelemért több izben folyamodtunk, de kérésünk' tel-
jesítése mindannyiszor boldogabb időkre halasztatott. 
(Folyt, köv.) 

Nyílt levelezés. 
T e m e s v á r , aprilhó' 14. Ma rendkívüli ünnepélyünk 

volt. — A' Csanádi székesegyház boldog és felejthetlen 
emlékű M á r i a - T e r é z i a , és VI. K á r o l y császár-
ban üdvezli és tiszteli alkotóját. 1738. évben kezdették épí-
teni ezen nagyszerű müvet, melly 1754. évben bevégezve 
adatott át a' csanádi káptalannak ; mind külsejére, mind 
benső diszére nézve magán hordja az alapítók' példás bő-
kezűségének jeleit. Az időben Bánát és igy Temesvár is 
még Magyarországtól különválva és egyenesen Bécsből kor-
mányoztatott, 's részint ezért, részint fenséges alkotóik-
ra emlékeztetőleg , belől a' szentély' elején két kisebb 
aranyozott, kivül pedig a'homlokzaton nagy kétfejű fekete 
sas diszlett, mellyek túlélvén az idő' viharait, békében le-
begtek ott , még az 1848. évi forradalomnak erős forgó 
szele a' homlokzaton lévőt le nem sodorta. — A' martiusi 
szabadsághősök ugyanis a' magyar czimer' használata iránt 
1848. évben hozott törvénynek balfogalmat adva, és erre 
támaszkodva , annnak levételét annál inkább sürgették, és 
szorgalmazták, mert már a' Temesvárt lévő minden hiva-
talok a' sasokat a' szokott három nemzeti színekkel cserél-
ték fel, különben a' hatalomra kapott tulzottabbak maguk 
ígérték a' rontóbontó kőmüvesi szerep' eljátszását. A' főt. 
káptalan a' capacitatio, és felvüágositás' utján akarta a' 
históriai emlékül szolgáló sast megmenteni, azonban ez 
czélra nem vezetvén, és a' közbevetett fenyegetések mind-
inkább félelmesb szinben adatván elő, nagyobb, 's ismerve 
embereinket nem alaptalanul sejtett bajok' kikerülése te-
kintetéből nem volt módjában, megakadályozni a' vétkes 
szándok' kivitelét, és igy 1848. augustuslió' elején levéte-
tett a' homlokzatról a' j e l , melly mind a' mellett is, hogy 
olly sokan találtak boldogító szárnyai alatt üdvét, és men-
helyet, most botrányul szolgált sokaknak. Megjegyzésre 
méltó, hogy a' bent lévő két sast egészen elfeledék, mi vi-



lágosan mutat ja , hogy nem igen koptatták az illetők a' 
templom' küszöbét, mert különben nem kerülte volna el 
figyelmüket, és azoknak is le kellett volna repülni. 

Azonban nem sokára változtak itt helyben a' dolgok, 
és a' sas után a' szerepvivők csak hamar elrepültek a 'vár-
ból. A' főt. csanádi káptalan főgondjai közé sorolta, hogy 
az áldásdus emlék visszajöjjön érdemhelyére; mindjárt 
1849. év első napjaiban rendelést te t t , hogy a' ruszkbergi 
vashámorban öntött vasból készíttessék jóval nagyobb 's 
diszesb alakban az emlék. Azonban Ruszkbergen nem so-
kára ismét magyar zászlók lobogtak, és igy — ha csak a' 
vésztörvényszék' örömeit megosztani nem akarta a' vállal-
kozó — azt elhalasztania kellett, és e' miatt csak a' na-
pokban készült el, és tegnap tétetett fel előbbi helyére. 

Ma, mint különben is székesegyházunk' felszentelé-
sének évnapján, ültük ,T e D e u m'-mai tartott isteni-tisz-
telet mellett a' fényes ünnepélyt ; az isteni-tiszteletet tartó 
Fábry Ignácz vál. bosoni püspök és káptalani helynök ur 
ő mgának előleges bejelentése folytán, b. Mayerhoffer Fer-
dinand, tartományi főnök, ugy az egész tábornoki kar, és 
a' civil hatóságok is diszköntösben jelentek meg az ünnepé-
lyen, mellynek nagyszerűségét a' kün felállított három szá-
zad katonaság diszlövéseivel nevelte. A' különben tágas 
székesegyházi templom tömve volt, mert nem csak az ün-
nepély' rendkívülisége, hanem sokakat azon körülmény is 
indított a' megjelenésre, hogy itt a' templom' évnapján, az 
ezt építőknek dicső unokájára, fenséges urunkra kívánjanak 
az egek' urától áldást azon kegyességért, hogy a' minap 
P e s t r ö l jött azon parancsot, — melly szerint a' külvá-
rosban fekvő és a' lővonalon sokkal túleső házaknak azon-
nali lerombolása és porbadöntése meghagyatott, — a' kü-
lönben is sok veszélyt kiállott polgárságnak előterjesztésére 
ő felsége megsemmisíteni, és ez által sokakat a' vég rom-
lástól megóvni kegyeskedett. — Délben fentisztelt püspök 
és káptalani helynök ur ő mga fényes vendégkoszorut lá-
tott el asztalánál, melly alkalommal a' fenséges ősök' dicső 
unokájáért, felséges urunkért emele poharat. A' főt. kápta-
lan pedig a' szolgálatot tevő katonákat a' nap' emlékére 
egy-egy húszassal látta el. 

Ma egy éve, akarta az ominosus debreczeni convent 
megsemmisíteni az áldásosztó symbolumot, melly itt ma 
— évnapján — nagy öröm között felmagasztaltatott. 

Egy csanád-megyei áldozár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlioii. 
P e s t , april' 20. Az ajtatos tanitórendiek' helybeli 

főelemi tanodájának kath. ifjúsága ma vőn részt a' jubi-
laeumi ajtatosságban. E' ritka egyházi ünnepélyhez meg-
adatott az illő fény. Az ifjúság, melly a' nyilvános sz. me-
netekben különben is részt vett, tanárai által a' jelen j u -
bilaeum' mivoltáról, értelméről, okairól, kötelességeiről alka-
lomszerűen eleve oktattatott, april 19-én délután lelkisme-
retes előkészülés után meggyónt, 's másnap a' tanodai lobo-
gók' elővitele mellett hosszú sorban vonult a'főplebánia-egy-
házba, hol az ajtatos tanitórend' ideigl. főt. elnöke, az if-
júság' lelki üdveért bemutatá a' vérontásnélküli áldozatot, 
melly a la t t , miután magok a' tanárok is, égő gyertyával 
járulván az Ur' asztalához, az egész ifjúság' szine előtt 
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példás áhítattal részesültek volna az isteni kenyérben, a' 
tanulók tanáraik' kezéből vették az Oltári-szentséget. El-
mondattak még a' jubilaeumi könyörgések is ; az egész 
egyházi ünnepélyt példás magaviselet, jó rend 's áhítatos-
ság jellemzé. 

• K a s s a i m e g y é b ő l . Egyházi életünkről óhaj-
tanának értesülni e' lapok' t. olvasói. De mit irjak ? A' 
lelkipásztorkodó papság, plus-minus, rossz ellátásról, a' 
dézma-, és másnemű sokszoros vesztességekről, 's az is-
mét rá rótt többnemü terhekről 'stb. panaszkodik. 
És valóban e' részben igaza is van ; tudok kerületet 
megyénkben , mellyben 4 plébánia ugyanannyi szer-
zetesek által láttatik el, kik a' fogadott szegénységnek 
betű szerint megfelelendők, végső szükséggel küzdenek ; 4 
más plébánia, hol 4 egyházi, legnagyobb nélkülözések 's 
áldozatok közt munkálja a' hivek' üdvét ; végre egy plébá-
nia, melly, több évek előtt a' templom 's paplak leég-
vén, e' hiány 's ellátás' szűke miatt, most is pásztor 
nélkül szűkölködik ; tehát 9 plébánia van egy kerületben, 
hol a' mindennapi kenyér az apostolok' korára emlékezteti 
az oltár' szolgáját! Adjuk ezekhez a z t , mikép nálunk egy 
pár év óta rossz termés volt, és tavai még ezt a' keveset is 
elfújta a' forradalmi orkán, 's bizony eszünkbe jő ez isteni 
mondás : ,Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes 
herbam terrae. In sudore vultus tui vesceris pane, donee 
revertaris in terram, de qua sumptus es.' Azonban bízva 
Istenben, 's a'primás ő herczegsége' erélyessége 's áldás ki-
sérte apostoli buzgalmában megnyugodva, ker. türelemmel 
szenvedjük a' ránk mért csapásokat, és Isten, ki a' szomo-
rúak' vigasztalója, megáld bennünket, ha nem testi, de an-
nál bizonyosabban lelki jókkal; és habár cum pera et 
sacco fogunk is missiókat tartani, csak egyházunk szabad 
legyen, már nyertünk. — Azon lelki örömet, mellyet az 
ausztriai püspökök által Bécsben tartott tanácskozmányok' 
folytán, némelly, az egyháznak nyújtandó, úgynevezet t 
engedményezések' hirére érezénk, megzavarta a' ,Lloyd'-
ban mngjelent : ,Yon der ungarischen Grenze' czimü czikk' 
irója. Ő a' tetszvényi jogról értekezvén, megmutatni ipar-
kodik, a' statusra nézve, milly veszedelmes annak eltör-
lése. Tehát az a' Roma, meg a' pápa még most is csak 
rémkép ? — Az iró ámbár elismeri a' püspökök teljes ha-
talmát a' hit' dolgában, mégis fél Romától, nehogy az az 
országban valami veszedelmes tanokat hirdessen, 's e' rész-
beni vigyázatra 's illetőleg óvatosságra hivja fel a' kor-
mányt. Pedig akarjuk, nem akarjuk, el kell ismernünk, 
miszerint nem Romának befolyásában kell a' baj 's elég-
ületlenség, zavar 's istentelenség' okát keresni ; nem a' 
Vatican' palotáiból szivárogtak át hozzánk az emberi mél-
tóságot lealacsonyító istentelen elvek; ah ! azt mindenki 
tudja, hogy ezeknek másutt van tüzhelyök. Nem, oh nem a' 
romai befolyás fogja veszélyeztetni és felzavarni az álla-
dalom' békéjét . . . Azért ne is arra fordítsuk a' kormány' 
figyelmét, hogy a' test' tagjait továbbra is akadályoztassa 
a' főveli közvetlen egyesülésben, hanem inkább azon le-
gyünk, mikép az egyház' hittani szent elveit 's erkölcsi 
szabályait, mellyek egyes egyedül menthetik még meg az 
államokat a' föloszlástól, a' nép 's különösen az uj nemze-
dék' fogékony sziveibe szabadon csepegtethesse ; mert : 
,Vedd el a' religiot, 's nem találandasz alattvalót, ki a' ha-
záért, közügyért, a' jó- 's igazért' (tehát — hozzátehetjük — 
a' királyért) ,szerencséjét, méltóságát, sőt életét is veszé-
lyeztesse, ha mások' javainak földulása mellett önmaga 
ment maradhat, tisztelet- 's gazdagságban élhet.'Leibnicz. 
Marczényi Mátyás cz. kanonok a' reá ideiglenesen ruházott 
tanodai felügyelőségről lemondott. 
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Fejérmegyéből, april 14. A' kíméletlen halál ugyan-
csak kaszálja sorainkat. F. hó' 11-én nt. Hulimann András 
martonvásári plébános urat sodorta ki közülünk. A' szélhü-
désben rögtön elhalt 63 éves őszpap 38 esztendeig lelkész-
kedett hivei közt, kiknek igazi védangyaluk volt. Benne a' 
király tántorithatlan hivét veszté, kit a' forradalom' embe-
rei Buda alá elliurczoltak. A' jó lélek, királyja iránti hű-
ségéért érdemlett jutalmát, a' halál' félelmeinek kiállása 
után, öntudatában lelte föl a' sirban. Áldás poraira. 

H. K. 

A' porosz ministerium elhatározta, hogy minden álla-
mi hivatalokban alkalmazott papok, kik csak e' záradék-
kal : ,salvis ecclesiae juribus' akarnak az alkotmányra 
megesküdni, hivatalaiktól felfüggesztessenek, 's fegyelmi 
visgálat' utján azoktól elmozditassanak. Ez egy porosz 
katholikusnak következő, az uj porosz újságban megjelent 
észrevételekre szolgáltatott alkalmat : Ön megengedi egy, 
királya- és Ilonához hün ragaszkodó, és pedig az isteni és 
egyházi parancsolat iránti engedelmességnél fogva bün 
ragaszkodó katholikusnak, hogy ön lapjában az e' határo-
zat fölötti szomorában felszólalhassan, 's az ellene harczoló 
nehézségeket magyarázhassa. Az első és tisztán gyakor-
lati nehézség a' kivihetlenség. A' papoknak megparancsol-
tatott a" püspökök által a' záradék' hozzáadása; ők tehát 
e' záradék nélküli eskütétel által bűnös, az egyházi censu-
rák' alkalmazását előidéző pngedelmetlenséget követnének 
el az egyházi elöljáróság ellen. Ha őket az állami hivatal' 
elvesztésének aggodalma csábítja ezen engedelmetlenségre, 
akkor beállanak az egyházi büntetések, 's ezek' következ-
tében a' tényleges nemképesség is az állami hivatal' gya-
korlatára. Vagy azt gondolja-e valaki, hogy egy kerületi ta-
nodafelügyelő, egy hitészeti tanár , egy vallástani oktató 
vagy intézeti pap egy perczig is viheti hivatalát, miután 
áldozári működéseitől l'elfüggesztetett vagy elmozdittatott? 
Azon papok tehát, kik, hivatalukat megtartani kívánván, 
püspökük elleni engedelmetlenségre, hitszegésre hagynák 
magukat elcsábítani, képtelenekül tétetnének az egyházi 
censura által e' hivatalt gyakorolni, 's azért nehezen fogna 
egy pap is találkozni, ki a' püspök' tilalma ellen feltétlenül 
esküdnék. Van-e már most joga a' kormánynak a' vona-
kodókat hivatalaiktól elmozdítani ? Nincs, mert az előbbi-
ekből következik már , hogy nem találhatna papot, ki az 
igy ínpgürült hivatalt elvállalja ; 's valljon komolyan gon-
dolhatja-e a' kormány, hogy a' hittani karokat tanárok, a' 
gymnasiumokat 's más állami tanodákat vallási oktatók, a' 
fegyelmi 's büntető intézeteket és őrültek' házát papok nél-
kül hagyhatja bármilly rövid időre ? A' válasz kétségtelen. 
Ha ezt nem teheti, lia egy pap sem esküdhetik záradék 
nélkül a' püspöki tilalom ellen, ugy a' ministerium' hatá-
rozata kivihetlen, 's már az első alkalmazási esetnél kel-
lene tőle eltérni vagy alóla felmenteni. ,Mi sem árt pedig 
inkább valamelly kormány tekintélyének , mint rendeletei-
nek nemteljesitése.' De feltéve, hogy a' határozat kivihető, 
ismét kérdés támad : minő joga volt a' kormánynak e' ha-
tározatra , miután az eskütevő kath. papok' részére az 
egyházi jogokat biztosító záradéki jogot a 'kamarák elis-
merték, irományaikba vévén fel több képviselőknek illy 
jogfentartást tartalmazó nyilatkozatát, 's nem követelvén 
ennek visszavételét? Harmadszor : az utolsó idő legfé-
nyesebben mutatta az egyház' munkásságátja' világi elöl-

járóság iránti hűség és engedelmesség' fentartásában ; a'piis-
pökök' pásztori levelei és intelmei nagy mértékben, 's a' 
kath. népség között talán a' legnagyobban, járultak hozzá, 
hogy a' forradalmi tervek meghiusittassanak. Miként akar-
hatja tehát most maga a' kormány a' püspöki tekintélyt 
gyengíteni, püspöki parancsok iránti ellenszegülésre izgat-
ván a' papokat? Olly időben, midőn Spanyolországban 
Donoso Cortez, Francziaországban Berryer átalános he-
lyesléssel az egyházi tekintélynek a' közcsend- és állam-
ra nézvei fontosságát mutogatják, a' porosz kormány' ha-
tározata megtámadja azt ! Mert e' határozat nem tartalmaz 
kevesebbet, mint egyházi engedetlenségrei fölszólítást az 
állami szolgálatban vagy intézetekben alkalmazott minden 
papokhoz. 

Végre az egész rendelet, feltéve annak kivibe tőségét, 
gyakorlatilag egészen hasztalan, inert a' záradék csak ak-
kor birna gyakorlati jelentőséggel , ha az alkotmány az 
egyház' jogaival valami ellenkezőt foglalna magában, 's a' 
tisztviselőnek e' rendeletet végrehajtania kellene. Ha vo-
nakodnék, akár tett legyen esküt akár nem, elmozdittat-
nék hivatalától, a' mennyiben a' vonakodás által szolgálati 
kihágást követ el. De erkölcsi kötelezettség nem háramol-
hatnék illy esetben az esküből a' papra, mivel eskü eskü-
vel, az egyháznak tett eskü az államnak tett esküvel el-
lenkeznék. Ellenben a' püspököknek, kik az alkotmánynak 
több, az egyház' okszerüleg alapos jogait sértő rendeletei 
ellen még a' szentesítés előtt tettek a' trón előtt ünnepé-
lyes óvást, kellett a' nekik alárendelt papokat ezen zára-
dék' megtartására felszólítani, hogy lelkismeretök , ha az 
alkotmányi rendeletek e" jogokkal összeütközni találnának, 
érintetlenül maradjon ; nekik nem szabadott türniök, hogy 
e' papok kötelezettséget vállaljanak fel olly cselekvények-
re, mellyek áldozári esküjökkel ellenmondásban állhatná-
nak. Ha már a' kérdéses rendelet hasztalan és kivihetlen, 
ngy az a' legmagasabb fokban politikailag eszélytelen is ;' 
mert mindazoknak, kik hitfelekezeti ellenszenvöket politi-
kai elégedetlenség' gerjesztésére Poroszhonban, 's Porosz-
ország' tekintélyének Némethonban gyengítésére felhasz-
nálni akarják, kedves alkalmat nyújt. Jelesen arra fogják 
használni e' rendeletet, hogy Poroszhon' eljárását, melly a' 
feltétlen eskü' megtagadását szolgálatbóli elbocsátással 
bünteti, Miksa-József bajor király' eljárásának ellenébe ál-
lítsák, ki a' kath. papoknak illyen záradékot az alkotmá-
nyi esküben megengedett. 

Hün ragaszkodó szívből fakadt a' szó, melly itt el-
mondatott ; bárha visszhangra és foganatra találna ! Ha a' 
ininisteri határozat végrehajtatik, a' kath. népség' minden 
rétegeit, a' székvárostól a' legkisebb faluig, nehezen kiszá-
molható ingerültségbe hozhatná ; mivel itt nincs másról 
szó, mint az egész kath. oktatási ügy' desorganisatiojáról, 
a' papi kormánytanácsosok, tanodafelügyelők, tanárok, 
vallásoktatók, seminariumigazgatók és intézeti papok' 
elmozdítása által. 

A' j G i o r n a l e d i R o m a ' april' 13-diki száma 
pápa ő szentségének Romába érkezéséről a' következőket 
í r ja : , 6 szentsége a mi urunk, IX. Pius pápa april' 12-én 
Asquini , Dupont és Antonelli bibornokok' kíséretében, 
Velletriből reggeli 8 órakor kiindult, 9 órakor Genzanoba 
érkezett, hol a'plebániai templomnál kiszállt,az Oltári-szent-
séggel magára áldást adatott, azután pedig ő áldá meg az 
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örömittas népet. Ugyan itt áldását adá a' szent atya mind a 
nápolyi csapatokra, mellyek őt idáig kisérni szerencsések 
voltak, mind a' francziákra, mellyek idáig elibe jöttek. 
Reggeli 10 órakor Albanoba érkezve, a' székesegyháznál 
leszállt, hol Patrizzi bibornok-helyettcs és itteni püspök 
által fogadtatott, magára az Oltári-szentséggel áldást ada-
tott, azután az örvendező népet egy erkélyről megáldá. In -
nét a' püspöki lakba vonult, hol kis frissítővel kedvesked-
tek neki. 

Innét délutáni 2 órakor tovább menve , 4 órakor 
tartá bemenetelét Komába, hol a' lateranumi nagy piaczot 
megtöltő népségtől k i t ö r ő l e l k e s e d é s s e l f o g a d -
t a t o t t . Az e' téren fölállított franczia és romai seregek 
szokásos katonai tisztelgésüket inegtevék: az ugyan itt 
fölállított franczia és az angyalvári ágyuk' dörgése, a' min-
den harangok' ünnepélyes zúgása meghatólag jelenték a' 
városnak a' boldog és üdvhozó eseményt. A' mint a' szent 
atya a' lateranumi főbasilika' lépcsőzetéhez ér t , B a r b e -
r i n i B e n e d e t t o bibornok, 's e' basilika' főpapja, az 
egész káptalantól környezve, megnyitá a' hintó' a j t a já t , 's 
ekkor a' romai ideiglenes hatósági bizottmány előlépett, 's 
az örök város' kulcsait a' pápának átnyujtá. Ezen hódolati 
cselekvénynél, a' commissio' elnökét, az épen beteg Odes-
chalchi Péter berczegef. A l i b r a n d i képviselé, ki is rövid 
alkalomszerű beszédet intézett ő szentségéhez, mellyre a" 
szent atya a' legszeretetteljesebb szavakban válaszolt. 

A' kocsiból kiszálltakor ő szentségét a' kormánybi-
zottmányi bibornokok, 's az átalános-helynök fogadák a' 
főváros' összes világi és szerzetes papságától környezve. 
Az előtornáczban a' szent-széknél hiteivényes diplomaticai 
testület által fogadtatott ; benn a' basilikában a' helynök ő 
eminentiája által az Oltári-szentséggel megáldatott : 's sz. 
Péter és Pál apostolok' ereklyéinél ajtatosságát végezé. A' 
lateranumi basilikából a' vaticanumi basilikába folytatá 
útját ő szentsége. 

M i n d e n h á z s z ő n y e g e k k e l v o l t k i é k e s i t -
v e , a' p i a c z o k é s u t c z á k k a t o n á k k a l m e g -
r a k v a , 's m e g m é r h e t l e n n é p t ö m e g g e l b e -
t ö l t v e ; a z ö r v e n d e z ő l e l k e s e d é s , m e l l y e l ő 
s z e n t s é g e a' l e g h ó d o l a t t e l j c s e h b e n f o g a d -
t a t o t t , á t a l á n o s é s k i t ö r ő v o l t . 

A' vaticani basilika' lépcsőzeténél Mattéi bibornok 
frascati püspök, és ezen egyház' főpapja, 's az egész szé-
kes káptalan által fogadtatott. A' templombai belépésnél 
a' bíbornoki collegium fogadá őt, 's kiséré egész az oltárig, 
hol Péter és Pál apostolok" sírja van, s az Oltári-szentség 
kitéve állt. Miután itt ajtatosságát elvégezé, az ambrusi 
hálaének zendült meg, mellyet a' templomban lévő roppant 
néptömeg ajtatosan énekelt végig. Az Oltári-szentséggeli 
áldás után az imént irt oltár' másik oldalára ment , hol a' 
magasztalt ereklyék tiszteletül kitéve valának : ő szentsége 
sz. Péter' szobrának lábát megcsókolá, 's a' templomból a" 
szent collegium és diplomaticai testület' kíséretében a" 
vaticani palotába vonult. 

A' bibornokok és a' diplomaticai testület' tagjai ismé-
telék a' hivők' közös atyjánál szerencsekivánataikat, s 
ő szentsége a' legkegyesebb búcsúszavakkal bocsátá el 
őket. 

Estve az egész város, a' szent Péter-templom' kupo-
lája. 's a' capitolium a' legfényesebben kivilágíttattak. A' 
,Borgo Nuovo' utczában, melly a' sz. Angelo hidjától egye-
nes vonalban a' Vaticán előtti piaczra vezet, pápai színek-
kel ékesített lámpák égtek, mellyek akkép valának föl-
aggatva, hogy hosszú boltosult alléét képeztek; ennek 
hatása igen varázsló volt. Nagyszerű volt a' kivilágítás a' 

,inonto pincio'-n , a ,piazza de popolo'-n és a' ,via con-
dotti'-n. 

Igen örvendünk, hogy jelentbetjük, miszerint köszö-
net a' pápai rendőrfőnök' czélszerü intézkedéseiért, daczára 
a' roppant néptömegnek, sem az uton, mellyen a' sz. atya 
átvonult, sem a' város' bármelly részében a' legkisebb ren-
detlenség sem történt. Mindenütt rend, nyugalom és örven-
dezés uralkodott. *) 

Roma az 1850. évi april' 12-ét legboldogabb és üdv-
hozóbb napjai közé számitandja. Europa mindinkább beis-
merendi, hogy a' romai nép a' pápához és fejedelméhez hü ; 
és a' kath. világ örömmel értendi meg,hogy az egyház' fő-
nöke az örök városba, melly az isteni gondviselés által 
székhelyéül kitüzetett, szerencsésen visszatért. 

Vegyesek. 
A'rég óhajtott ministeri nyilatkozat, az egyházügyek-

nek a1 kath. püspökökkel tartott tanácskozmányok' folytán 
eszközlendő szabályozása iránt, a' ,Wiener Zeitung' f. h. 
21-dikéről kelt számában hivatalosan közöltetik. A' cul-
tusminister gr. Thun Leo urnák ő felségéhez ez érdemben 
intézett legalázatosabb előterjesztvényét, valamint az en-
nek következtében hozott legfelsőbb fejedelmi határozato-
kat közelebb egész terjedelmökben adandjuk mi i s , eleve 
csak annyit jegyezvén meg, miszerint a'ministeri előterjeszt-
vény, elvonva egyes kétségeket támasztható kifejezésektől, 
's elvonva attól, hogy némelly nagy fontosságú kérdésekről 
benne vagy épen semmi emlités sem tétetik . vagy az irán-
tuki nyilatkozat későbbre tartatik fen , szellemiránya- és 
tartalmában egy olly okirat, melly a' josephinus rendszert 
Ausztriában, ha még tökéletesen eJ nem temeti is, azonban 
tagadhatatlanul, pedig m i n d e n s z á l a i b a n , tetemesen 
megrendíti. A' hozott határozatok az ausztriai birodalom' 
azon koronatartományaira vonatkoznak csak, mellyekre 
az 1849-dik évi mart. 4-diki patens' 2-dik §-a ; Magyar-
országot tehát nem illetik. 

A' ,Wiener Zeitung' april 23-diki számában Posony-
ból a' következő tudósítás olvasható : ,Ma (2-án) reggel 
9 órakor tartá Scitovszky ker. .János primás ő herczegsége 
a' lakosság' örömrivalgása, és a' harangok' ünnepélyes zú-
gása mellett, óhajtott bemenetelét városunkba. ,Sémiin' 
gőzösrőli kiléptekor az itteni összes papság által fogadta-
tott ; majd négyfogatos diszhintójába ülve, az örvendező 
nép' roppant tömegétől sűrűn tömött utczákon primási la-
kába ment, hol, a' valóban pompás palota' szobái, elfoga-
dására fölkészítve valának. Az utczákon, mellyeken átvo-
nult, a' mindkét nembeli tanuló ifjúság vala sorokban föl-
állítva : az érseki palota' előcsarnokaiban pedig az itteni 
minden kolostorok' szerzetesei várták érkezését. Érkezése-
első perczeiben tüstint elfogadá ő herczegsége a' pozsonyi 

*) Azon telegrapli i pr ivá t - sürgönyök által je lentett tndósitás , 
mintha a° pápa' bevonulása napján Chigi hg palotája mögött 
e g y petárda pattant volna el , hamisnak bizonyul be. A ' florenczi 
,Statuto' e g y romai, april' 13-diki l evé l nyomán j e l e n t i , bog\ 
a' pápa' m e g é r k e z é s e előtti e s tén , az enditett palota mögött a' 
,Via del ( i iardino' -n e g y lőporral tölt láda pattant el , néhánv 
ablaktábla be törésén kivül, minden e g y é b kár né lkü l ; t ovábbá , 
hogy ugyanazon i d ő b e n , n é h á n y fo lyó é g é n y n y e l 's e g y é b 
g y ú l é k o n y anyagokkal tölt ü v e g találtatott e g y , a' Quirinállat 
á l ta le l lenes ajtóban (tehát nem a'Majordomus' szobájában) . 
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községtanács, megyei és törvényszéki hatóságok' küldött-
ségeit, az akadémia és gymnasium' tanári testületeit, az 
iskolai fölügyelőket és tanácsnokokat, a' jótékony intéze-
tek' elöljáróit 's egyéb testületeket. Délelőtti 11 órakor az 
összes magas tábornoki, 's az itten állomásozó katonaság' 
tisztikara tisztelkedett. Ezekhez az ,Oe3terr. Correspondent' 
aznapi száma april' 21-érőia'következőket adja : ,Primás 
ő herczegsége az Oltári-szentség' elővitele mellett tartott 
jubilaeumi második procession jelen volt, melly a' székes-
egyházból a' Megváltóról nevezett templomba 9 órakor in-
dult el, 's fél 12-kor tért a' legszebb renddel vissza. Min-
den utczákon és utakon, mellyeken ő herczegsége a' tömeg-
ben összegyülekezett nép előtt csak föltűnt, az tisztelettel-
jesen térdre borult, 's áhítatba mélyedve fogadá a' közsze-
retetü magas egyházfejedelem' áldását. 

Pesten a' 2-dik jubilaeumi ajtatosság a' szent-feren-
cziek' templomában tartatott, hova a' szent menetet a' bel-
városi templomból, mint első vasárnapon is a' serviták' egy-
házába, m. Fogarassy Mihály püspök ur vezette. Szent 
mise alatt evangelium közben nt. 's tudós S z a b ó Imre ur 
lépett a' szószékre, 's ismeretes szép előadásának teljes ki-
fejtése mellett, temérdek, minden rendű és rangú hallgató-
ság' jelenlétében hatályosan szónokolt a' szent gyónás' ka-
tholikus értelméről. Minden jelenlévők' arczán lehete ész-
revenni a' hatást, mellyet a' szónok ur' előadása különösen 
akkor gyakorolt, midőn metsző, majdnem iróniái élességgel 
taglalgatá azon ürügyöket, mellyeket ezen isteni intézmény 
ellen annak akár elvszerinti ellenei, akár pedig csak gya-
korlati elhanyagolói rendesen felhordani szoktak. 

A' pesti angol kisasszonyok' fejedelemasszonya, Sulich 
Anna f. hó' 22-én a' jobb életre szenderült. 

Mélt. Lemény János, fogarasi g. e. püspök, püspöki 
méltóságáról lemondott ; ö tehát a' magyar egyházban a' 
4-dik, ki magos főpásztori hivatalát fejedelmünk és pápa 
ő szentsége' kezeibe visszateszi. 

Pesten két politikai lap a' placetum' eltörlése ellen 
nyilatkozott. A' ,Morgenblatt' azt állitja, miszerint ha a' 
romai katholikusoknak megengedtetik a'pápával való köz-
vetlen közlekedés : a' görög nem egyesülteknek is megkell 
engedni az orosz czárral való közvetlen közlekedést. El-
vonva attól, miszerint a' nem egyesülteknek tulajdonké-
peni pápájok nem az orosz czár, kit csak az orosz hata-
lomnak a' két utolsó században történt roppant kiemel-
kedése után kezdették, és azt csak is a' szláv törzsökök pá-
pájoknak tekinteni, — hanem a' konstantinápolyi patriar-
cha : a' különbség mégis, egy, 900,000 szuronyra támasz-
kodó, politikailag mindinkább terjeszkedő, félelmes, tisz-
tán katonai fejedelem, és a' mi, kizárólag csak a' hit' erején 
fönálló és föntartott, változhatlanul kisded birodalmára 
szorítkozó, szentséges atyánk között olly szembeszö-
kő, hogy csudálkoznunk kell, miszerint találkozott iró, 
ki a' kettőt az álladalmak' fejedelmiségének féltékenysége 
tekintetéből egyenvonalba állítani tudta. — A' ,Pesti 
Napló' pedig egy, állitólagosan papi kézből származott 
nyilatkozatot vett át, mellynek szerzője azzal i jeszt, hogy 
a' placetum' eltörlésével az alsóbb rendű papság még in-
kább el fog nyomatni. Tehát a' pápák azon zsarnokok, ki-
ket eddig a' politikai hatalomnak kellett fékezni, hogy az 
alsórendű papságot cl ne nyomják ! ! A' történet állandóul 
azon egyet tanítja, hogy minél függetlenebb az egyházi 
kormány, a' fegyelem' kezelése annál szigorúbb ugyan, de 
egyszersmind annál atyaibb is. Épen a' josephinus rend-
szer volt az, melly a' püspököket jurisdictionalis hatalmok' 

tekintetében az egységi központtól függetlenítvén, tette az 
egyházban a'püspöki despotiat, ha az valahol létezett, lefelé 
lehetségessé. A'pápák a'kánonok'megtartásának állhatatos 
sürgetői voltak minden időben, — ezek pedig nem elnyo-
mók, 's a' püspököket csak ugy kötelezik, mint minden 
más papot. 

A ' , Journa l des Débats' romai levelezője, ki csak né-
hány hetekkel ezelőtt olly sötét szinben látott mindeneket, 
utolsó, april' 10-éről kelt tudósításában irja, miszerint az 
ezen napig Romába érkezett hirek szerint, ő szentsége igen 
kedvezőn fogadtatott mindazon tartományokban, a' mely-
lyeken keresztül utazott. ,Mi Romát illeti,'' mond tovább 
a' levelező — ,a' pápa itt is átalános lelkesedéssel fog fo-
gadtatni... Roma megtanulhatta, hogy nagysága pápa nélkül 
elvész ; hogy ő nélküle nem egyéb élő alaknál ezen roppant 
musaeumban, 's hogy egyedül a' pápa' jelenléte az, melly 
az ó- és újkor' mindezen árnyaiba lelket lehel.' — Eddig-
elé tudjuk, hogy az, mit a' levelező a' pápának Romábani 
fogadtatásáról jósolt, beteljesült. Mondatott, hogy a' pápai 
kormánynak Romában már nincsen gyökere , hogy a' nép 
gyűlöli a' kormányt, melly idegen szuronyokra támaszko-
dik. E' nép most önkénytesen és szabadon egészen mást 
tanúsított. Elmentek az idegen, gonoszlelkü, hazug és álnok 
izgatók, a' paradicsomi sátán'ezen eszközei; 's a' nép saját, 
veleszületett sympathiáira hagyatva, bebizonyította, hogy 
ha van az ég alatt kormány, a' mellyet szerethet, az csak 
a' pápai. Europa' betegségéről, a' gyógyithatlanról, beszél-
nek sokan. Azonban adjatok nekünk két dolgot : egy rész-
ről az egyháznak nevelési és tanitási teljes szabadságot, 
más részről pedig egy törvényt, melly a' szólás- és sajtó-
nak szabadságát, a' kath. és természeti moral' korlátai közé 
szorítsa , azaz irgalmatlanul lesújtsa mindazt, mi akár 
az elvek' fejtegetésében, akár a' tények'előadásában az er-
kölcsi törvényekkel ellenkezik, — 's a' nép egész Euró-
pában csendes fog maradni, 's rövid idő alatt, hamarább sem-
hogy hinnétek, szellemében általalakulni. Mondatott az is, 
hogy Romában az egyház már csak szabad volt, 's a' nevelést 
és oktatást is ő maga kezelte. Ámde feledik, hogy az, milly 
befolyásoknak volt kitéve külről. Ha Romát ellehetett volna 
zárni, miszerint körébe az angol biblia-társulatok' ügynö-
kei, a' franczia vörös propaganda' emissariusai, az éjszak-
olaszországi, és különösen piemonti dulók, 's átalán az 
európai megvesztegetett irodalom' mocskos terményei be 
ne hatoljanak, ugy e' nép' kormányzására feszület az 
egyik, pásztori bot a' másik kézben elégségesnek bebizo-
nyulandott. De Roma a' központ, melly ellen három század 
óta az egyházi és politikai forradalom intézi és központo-
sítja mindazon pokoli eszközöket, mellyeket tekintve nem 
azt kell csudálnunk, hogy népe ollykor pillanatra fölhábo-
rittatik, hanem hogy Roma még áll, és a' pápák élnek ! 

A' turini udvarnál meghatalmazott pápai nuntius a' 
Siccardi-törvény' elfogadásának következtében, a' sardiniai 
kormánynyal minden közlekedést megszüntetett, 's útle-
veleit kikérte. E' meghasonlás sokkal komolyabb, semmint 
első pillanatra látszik. 

Liverpoolban a' szeplőtelen fogantatás' szerzetesei 
böjti missiokat tartottak. Reggel és este zsúfoltak valának 
a' templomok. Százan és százan tolongtak a' gyónszékek 
körül. Az ajtatos atyák húsznál több protestánst hoztak 
vissza ezen idő alatt a' kath. anyaszentegyház' kebelébe. 

Bonnban a' tanulók' száma 898 ; ezek közül tartozik 
a' kath. hittani karhoz 215, az evang. hittani karhoz pe-
dig 47. Jogász van 293, orvos 116, bölcsészethallgató 200. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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T A R T A L O M : A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. püspökökkel 
az egyházi ügyek' szabályozása végett tartott tanácskozások' tárgyában. — A' keresztény communis-
mus. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A* vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a 'kath. 

püspökökkel az egyházi ügyek' szabályozása 

végett tartott tanácskozások' tárgyában. 

Legkegyelmesebb Ur! Azon sok fontos kérdé-
sek közül, mellyek' megoldását Ausztria' újjáalaku-
lásában Felséged kormánya nehéz de magasztos fel-
adatánál el nem mellőzheti, legfontosabb az, melly az 
állam és egyház közötti viszonyt illeti ; inivel általa 
az egyesek' illethetetlen szentélye, a'vallási meggyőző-
dés , 's egyszer'smind a' leghatalmasabb és legtartó-
sabb hatalom mindazok közt, mellyek a'népek és álla-
dalmak' fejlődési folyamát meghatározzák, érdekeltetik. 
Benső feloszlás' állapotának mennek elébe népek és 
álladalmak , hol a' vallási meggyőződés a' kedélyek 
fölötti hatalmát elvesztette. Hol pedig hatalmukat 
gyakorolják , sokféleképen , behatólag és elutasithat-
lanul hatnak vissza az egyházi ügyek a' polgári élet-
re. Álladalom- és egyháznak ugyanazon emberrel van 
dolga. Az egyház iparkodik a' vallás' befolyása által 
a' lelkismeretnek irányt adni. Az államhatalomnak 
komoly hivatása, a' jogrendet szükség' esetében külső 
kényszerítés' alkalmazása által is védeni. De ha ren-
deleteimik a' kötelességérzet nem szolgál támaszul, 
meg van gyengitve hatalma. Más részről szüksége 
van az egyháznak is tevékenysége' külső segédszereire, 
mellyek' megszerzése- és megőrzésében az államha-
talom' oltalmát veszi igénybe. Minden oldalról érint-
keznek tehát az állam és egyház. Épen azért kell min-
den nagy mozgalomnak, melly az egyik rész' határi 
közt előfordul, visszahatását a' másiknak körébe is ki-
terjesztenie , 's azon helyzetben, mellyet egymáshoz 
elfoglalnak, változásokat előidéznie. Ama' mozgalom, 
melly Ausztriát megragadta, sem hagyhatta érintet-
lenül az állam és egyház közötti viszonyt. A' forron-
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gás' napjaiban hangok emelkedtek különféle oldalak-
ról, mellyek teljesen ellenkező szándokból az állam-
nak az egyháztóli elválását követelték, 's még most 
sem némultak el egészen. De felséged' kormánya, melly 
ama' nagy pillanatban, midőn Ausztriának uj alkot-
mányát életbe hivta, minden külön-külön kivánatokat 
és törekvéseket nyugodt körültekintéssel tartozott meg-
fontolni , nem is gondolhatott arra, hogy olly átalakí-
tásban egyezzék meg, melly bármelly kimivelt állam-
életben soha és sehol sem vált még igazsággá. Vannak 
ugyan országok, hol csak az egyház és községek, nem 
pedig egyház és kormány között áll fen szabályozott 
összeköttetés, hol az e' kettő közötti érintkezést inkább 
szorgalmasan kerülik, 's nem hiányoznak, kik ezen in-
tézkedéstvédik, jóllehet a' századok után számoló tör-
ténelem' próbáját még sehol sem állotta ki. Ausztriának 
történelmi fejleményével és adott állapotaival pedig 
mindenesetre ellenmondásban áll, mikivihetőségét le-
hetleniti. Ausztriában csak látszólag lehetne a' kormány-
nak az egyházhozi viszonyait eltörülteknek kijelen-
teni ; de a' föld' semmi hatalma sem lenne képes ezen 
eltörlést igazán valósitani. Sőt inkább az illyen kije-
lentés egyrészről Ausztria' népeinek vallásügyeit hal-
latlan zavarnak tenné ki , miglen más részről össze-
férhetlen lenne uralkodói' törvényszerüleg szerzett jo-
gainak fentartásával, a' mellyekrőli lemondást felséged' 
kormánya sohasem tanácsolhatná. Az alapos kivánatot 
tehát, hogy a' szabadabb mozgalom, mellyet minden 
körökben szükségszerűen meg kellett engedni, az egy-
háztól se tagadtassék meg, figyelembe kellett venni, 
a' nélkül, hogy hirtelenkedve a' multtali kapcsokat 
szétszaggassuk, és kivihetlent Ígérjünk. A' nyilt ren-
delvény 1849-dik évi martius 4-éről biztositotta a' 2. 
§. által minden törvényesen elismert egyház- és val-
lástársaságnak a' jogot, hogy ügyeit önállólag rendezze, 
és igazgassa, valamint a' közös nyilvános vallásgyakor-
latnak jogát ; és a' társulati törvény felmentette a' gyű-
léseket, mellyek' kizárólagos tárgya valamelly törvé-
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nycseii megengedett cultas: gyakorlata. azon megszo-
rításoktól, mellyek a népgyülésekre nézve megalapit-
tattak: de az érintett nyilt rendelvény Ugyanazon 2. 
§-a egyszersmind azt is kimondotta , hogy minden 
egyház a: vallás-, oktatás- és jótékonyságügyi ezélaira 
rendelt intézetek . alapítványok és tőkepénzek' birto-
kában ezentúl is megmarad, s mint minden társaság az 
átalános államtörvényeknek alávetve vagyon. Ez által 
törvényesen megállapíthatott, hogy az állami kor-
mány az egyházakat és vallástársulatokat mint oly-
lyanokat elismeri 's oltalmazandja. Az egyház' vi-
szonyainak fejlődése biztosítva van tényleges fen-
létének 's az államkormányhozi jogszerű állásának 
alapján. 

Miután pedig felséged az 1849-dik évi martins' 
4-kén kelt érintett nyilt rendelvény'13. S-a által leg-
hűbb engedelmességü ministeri tanácsát megbízni mél-
tóztatott. hogy határozatainak kivitelére, szervezetes 
törvények" életbelépteig. ideiglenes rendeleteket ter-
vezzen. 's felséged'szentesítésének aláterjeszszen, azon 
kellett lenni, hogy a'legfelsőbb meghagyásnak a '2-dik 
§-ban foglalt ígéretekre nézve is elégtétessék. A' leg-
hűbb engedelmességü ministeri tanács szükségesnek 
látta, figyelmét mindenek előtt a'kath. egyház' ügyeire 
fordítani, melly az ausztriai állampolgárok' nagy több-
ségét számítja követőihez, 's az egész birodalomban 
a' népélet" erkölcsi alapjára nézve legfelsőbb jelentő-
séggel bir. Az egyházi és politikai viszonyok sokfé-
lekép egymásba valának olvasztva az előbbi törvény-
hozás által.; hogy aggodalmas megháboritások elő ne for-
duljanak. szükséges volt a' 2-dik §-ban felállított el-
veket az ezáltal érdeklett viszonyok' egyes eseteire 
szoros óvakodással alkalmazni. E' fölött azon helyzet 
által, melly a' kath. egyházra nézve a' 2-dik §-nál fog-
va elismertetik, szükségessé vált, annak átlamhozi vi-
szonyainak újjáalakítását egyezkedés' utján keresztül-
vinni. Felséged'kormánya nem hitte tehát teljesíthet-
ni a' martius' 4-diki legfelsőbb nyilt rendelvény' 13-
dik S-a által reá bízott meghagyást, mielőtt eziránt a' 
kath. egyház' törvényszerű képviselőit meghallgatta: 
's mult évi martius' 31-én azon országok' püspökeit, 
mellyek' számára a' mart. 4-én engedélyezett átalános 
polgárjogok kihirdetve voltak, Bécsbe hivta meg: hogy 
a' ministerium azon helyzet' megvitatásának czéljából, 
mellyet a' kath. egyház ama' törvényes határozatok' 
alapján jövőre a' birodalomban elfoglaland. velők köz-
vetlen érintkezésbe léphessen. Ar meghívásnak kész-
séggel feleltek meg, 's az egybegyűlt püspökök april' 
30-átóljunius' 17-eig tartottak tanácskozásokat, nielv-
lyek'eredményét május 30-kán, 'sjunius'6-, 13-, 15-
és 16-dik napjain a'ministerium mai közölték. A'gyii-
lés' bezárta előtt bizottmányt választottak, melly a' 
salzburgi herczegérsek és bibornok-, a' seckaui és lai-
bachi herczeg-püspök-. a' tábori és brüni püspökök-

ből áll, s a! junius' 17-én tett közlés szerint arra van 
rendelve, hogy a' gyűlés által tárgyalt kérdések iránt 
felséged' kormányával közlekedjék. A' gyűlés által a' 
ministerium elébe terjesztett írásbeli nyilatkozatok' 
tárgyai : 

1. Bevezető nyilatkozat. 
2. Az egyház' kormányzása és igazgatása , a' 

papi hivatalok és javadalmak . a' kegyúri jog. plebá-
nia-csődületi visgálat és az isteni szolgálat. 

3. Az egyházi törvényhatóság. 
4. Az oktatás. 
5. A' zárdaügy. 
6. A' házassági kérdés. 
7. A 'va l lás - , tanulmány- és tanodaügyi alap-

érték. 
8. A' javadalmi és templomi vagyonállapot. 

(Folyt, köv.) 

A' keresztény communismus. 

(Vége.) 

Sz. Lukács # ) említi, hogy a' népből egy valaki 
Jézushoz j ő v é n , mondá neki : .Mester! mond meg 
tes tvéremnek ,hogyoszszameg velem örökségét! Jézus 
pedig feleié neki : .Ember ! ki tett engem bíróvá vagy 
örökség-osztóvá közöttetek!" Ezen eset, mint az evan-
gélista mondja, alkalmat adott Krisztusnak, hallgatóit 
a' fösvénység ellen óvn i . mivel az élet' boldogsága 
nem a' földi javak ' nagy mennyiségében keresendő" 
Ezu tán elmondá a' hasonlatosságot a' gazdag ember-
ről, ki mintán csűreit megtöl töt te . imígy szólott ön-
magához : Lelkem! íme javakkal számos évre el vagy 
látva : pihenjél tehát, egyél, igvá l . ' s élvezz. Az Isten 
pedig mondá neki : Esztelen, még ez éjjel elkövetelik 
le lkedet ; 's a' miket készí te t té l , kié lesznek? Így j á r 
az. ki magának kincseket g y ű j t . de az Istennél nem 
gazdag. ' Íme igy felel Krisztus mindazoknak, kik az 
evangéliumi emberrel birtokosztály által akarnak gaz-
dagodni. vagy átalában külső eszközök által a' socia-
lis bajokon segíteni. 0 is akar ja a' javak ' helyes el-
osztását, de nem erőszak által, hanem a' szellem' meg-
változtatása által. Az idézett helyen az Üdvezitő 
elénkbe tünteti a földi javak ' múlandóságát , 's az 
ember' esztelenségét , ki olly javakat gyűj t halomra, 
mellyeket azon perezben kénytelen e lhagyni . midőn 
élvezni szeretné. De Üdvezitőnk többet mond. t") e' 
szellemi emberre ha tn i akarván, a' bir tokvágyba elme-
rült lélek elébe állítja a ' tökéletesség 'magasztos képét , 
's mondja :*2) ,Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el 
mindened, oszd szét a' szegények között : igy kincsed 

* ) L u k . 1 2 , 1 3 . 'stb. * 3 ) M á t . 1 9 , 2 1 . s t b . 
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leszen az égben, 's kövess engem.' ,A' ki csak házát, 
testvéreit, atyját, anyját, vagy feleségét, vagy gyer-
mekeit, vagy szántóföldeit az én nevem miatt elhagy-
ja, az százszorosan log érte visszakapni, 's az örök 
életet birni fogja.' íme itt Krisztus az önző ember' 
kielégithetlen birtokvágya' ellenében az ember' töké-
letes szegénységét tünteti föl, 's hogy Üdvezitőnk' ezen 
fölszólítása nem hangzott el sikertelenül, tudjuk azon 
számos szentek' életéből, kik a' kath. anyaszentegy-
házban virágoztak, kik családjoktól, fényes jövőtől, 
gyakran a' koronától is megválva, a' szegény Jézust 
szegényen követték ez általa kijelölt tökéletesség' ut-
ján ; látjuk azon szerzetes férfiakon, kik a' szegény-
séget önkényt jegyesekiil választották, 's kik a' ma-
terialismus' bűzhödt posványába siilyedt jelen nemze-
dék előtt máig is fönállanak, mint élő tanúi a' keresz-
ténység' szivet 's veséket átható 's mindent megújító 
erejének. De isteni mesterünk hogy szivünket az ön-
zéstől kigyógyítsa, tovább halad, midőn mondja : .Sze-
ressed felebarátodat, mint önmagadat.'*3) Hogy pedig 
tudjuk, ki légyen felebarátunk, elvezet minket a' Je-
richo felé vezető útra, a' sebeiben sínylődő utashoz, 
's mondja, hogy minden koldus, minden beteg a' mi 
felebarátunk. Kövesse a' világ csak egy napig ezen 
tanítást, 's socialis bajaink csakhamar mind eltűnnek. 
A' gazdagok szeressék a' szegényeket, mint felebarát-
jokat, 's nyilvános állapotaink csakhamar ragyogóbb 
színben fognak föltűnni. 

'S midőn Megváltónk mondja : ,Bizony, mondom 
nektek, a' mit testvéreim'legparányiabbjának tettetek, 
azt nekem tettétek.*4)' ,A' ki titeket befogad, az en-
gem fogad be, 's a' ki engem befogad, az azt fogadja 
be, ki engem küldött.. . . A' ki ezen legkisebbek közül 
egynek egy pohár vizet ad, bizony, mondom, nem veszti 
el a ' jutalmát. '*5) Ki képes'megítélni, milly erővel 
birnak ezen szavak a' birtok-vágy 's az önzés' leküz-
désére'? Ki birja megmondani, mennyi könyet, töröltek 
le eddig is a' szenvedő emberiség' arczárói, 's még 
mennyit törlendenek le azután is. Ezen égi szavak ál-
tal az Üdvezitő a' sinlődő emberiség' ágyaihoz mint-
egy lebilincselte az irgalom' azon férfiait 's azon szent 
szüzek' egész seregét, kiket szeretetteljes önfeláldo-
zásban a' betegek' ágyainál működni látunk, 's kik a' 
szegény betegben az íldvezitőt látják 's szeretik. 
Mennyei mesterünk ezen szavak által minden szerete-
tet, mellyel iránta tartozunk, a' szegények 's betegek' 
hasznára fordított. 

De az Üdvezitő ismerte az emberi szivet; ő 
tudta, milly mély gyökeret vert abba a' birtokvágy 's 
az önzés, 's hogy milly heroicus eszközök szükségesek 
néha annak kiirtására. A' kik tehát magasabb indo-
kokra nem hajolnak, azoknak elébe tartja az Ítélet 's 

az örök kinok' képét. Figyelmezteti őket azon rette-
netes órára, midőn a' bal oldalon létezőkhöz mondani 
fogja : ,Távozzatok, ti kárhozottak ! az örök tűzbe, 
melly az ördögnek 's az ő angyalinak elkészíttetett; 
mert éhes voltam, 's nem etettetek ; szomjúhoztam, 's 
nem itattatok ; idegen voltam, 's szállásba nem fogad-
tatok; mezítelen voltam,nem ruháztatok; beteg'sbör-
tönben voltam, 's meg nem látogattatok. Ők pedig 
kérdezni fogják • Uram! mikor voltál éhes, szomjas, 
vagy idegen, mezítelen, beteg, vagy bebörtönözött, 's 
nem szolgáltunk neked ? Akkor felelni 's mondani 
fogja : Bizony mondom nektek, a' mit ezen legkiseb-
bek közül egynek nem cselekedtetek, azt nekem nem 
cselekedtétek. 'S ezek az örök kínba fognak menni.' #B) 
A' ki pedig ezen végső intésre sem hajol, annak meg-
mentésére az Üdvezitő az utolsó eszközhöz nyul; föl-
emeli a' poklokat eltakaró függönyt, 's azok' kínjait 
szemei' elébe tartja. Megmutatja először a' gazdagon 
öltözött 's terhelt asztaloknál vendégeskedő dust, 's 
a' szegény Lázárt, ki a" kenyérhulladékokért haszta-
lanul rimánkodik, 's kinek sebhelyeit az ebek nyalo-
gatják. Ezután megmutatja e' kettőnek különböző sor-
sát az örökkévalóságban. Lázárt Ábrahám' ölében 
látjuk, a' gazdag sybaritát pedig a' pokol' fenekén. 
Halljuk, mint kiáltoz ez : ,Atyám Ábrahám! könyö-
rülj rajtam, 's küld el Lázárt, hogy ujjai'hegyét vizbe 
mártva, nyelvemet hűtse meg ; mert ezen lángokban 
nagy kínokat szenvedek. Abraham pedig mondá neki: 
Emlékezz meg fiam, hogy az életben te a' jóban ré-
szesültél, Lázár ellenben az ínségben ; most pedig ez 
megvigasztaltatik, te pedig kinoztatol. Azon fölül kö-
zöttünk nagy mélység vagyon , miért innen ki sem 
mehet hozzátok.' *7) 

íme illyenek azon tanítások, inellyek által az 
emberi-nem' egyedüli Megváltója, Jézus Krisztus, so-
cialis bajaink' gyökereit, a' birtokvágyat 's az önzést 
sziveinkből kitépni akarja. A' gazdagság után törte-
tőt 's az önzőt elvezeti az örök kinok' helyére, 's meg-
mutatja ott nekik a' lángokban kínlódó keményszívű 
gazdagot, mint rimánkodik ez csak egy csöpviz után; 
szemeik elébe állitja az ítélet' borzadalmas látványát, 
's füleikbe dörgi a' rettenetest : ,Távozzatok !' Elvezeti 
őket azon gazdag emberhez, ki azon perezben, midőn 
összehalmozott jószágát élvezni akarja, az életből ki-
szólittatik ; föltárja előttök a' molytól 's a' rozsdától 
megemésztett 's rablóktól ellopott földi kincseket; ki-
jeleli nekik a' tökéletesség' útját : tanítja őket, hogy 
minden emberben felebarátra 's testvérre ismerjenek; 
végre a' szegényeket ön szent személye' képviselőivé 
nevezi ki, 's a' neki tartozott szeretet' jótéteményiben 
részesiti. 

Valamint a' gazdagoknál, ugy a' szegényeknél 

* 3 ) Mát, 22, 37. *») Mát. 25,40. * s ) Mát. 10 ,40 .42 . »") Máté 25, 41. Luk. 16, 19. 
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is társadalmi bajaink' oka a' rossz szellemben rejlik. 
A' birtok- 's élvvágy és az önzés valamint a' gazda-
gokat elidegenitette a' szegényektől ; szintúgy a' bir-
tok- 's élvvágy 's az önzés, meg gyakran a' véginség 
meggyülöltette a' gazdagokat a' szegényekkel. Ez u-
tóbbiak nem az igazi okokban, nem önmulasztásaik-
ban. hanem a' gazdagokban látják gyakran Ínségük' 
okát. A; gerendát önszemeikben nem látják, de a'szál-
kát a: gazdagoknál csakhamar észreveszik. ;S ekkint 
mostohább sorsú testvéreinknél gyakran borzasztó 
erkölcsi romlottságra , embertársaik iránti gyűlöletre, 
élv- 's birtokvágyra, a' legnagyobb nyomor' közepette 
tunyaságra akadunk. Ezen bajon nem lehet néhány 
garassal. mellyet a' szegények' perzselyébe teszünk, 
segíteni : hanem szükséges, a' polgári osztályok között 
tátongó nagy mélységet kitölteni, a' szegény és gazdag 
között elhatalmasodott gyűlölséget megszüntetni ; szük-
séges az isten és emberek iránt hitüket, reménységüket 
's szeretetüket vesztett számos felebarátunkat erkölcsi 
elsatnyulásukból kiemelni : szükséges, a' testi szegé-
nyeknek lelki szegénységén segíteni. A' szegénynek 
előbb éreznie kell, hogy létezik szeretet, melly róla 
szeretetteljesen gondoskodik. 'S azért föl kell keresni 
a' szegényt legelrejtettebb menhelyén, szenvedései-
nek okait kipuhatolni, azokat megszüntetni; 's noha 
gyakran háladatlanság, félreismerés a' jutalom, nem 
kell mindaddig pihennünk, mig a' szivét födő jégkér-
get föl nem olvasztottuk, mig szeretetünk által azt le 
nein győztük. Valamint az Isten velünk bűnösökkel 
nem az ő igazsága szerint bánik ; hanem túláradó 
szeretete által a' mi hidegségünket 's háladatlanságun-
kat legyőzi : igy kell nekünk is Istent követnünk, 's 
a' tuláradozó szeretet' bősége által kétségbeeső testvé-
rünk' szivében, az emberiség iránt újra bizalmat éb-
resztenünk. Ez azon tér, mellyen az istenes szeretet-
ben mindenkor olly gazdag kath. anyaszentegyházra 
a' bizonyos diadal' legszebb babérai várakoznak; ez 
azon fájdalom ! még üres tér , mellyet a' némethoni 
katholikus egyletek elfoglalni sietnek, ekkint olly kér-
dést oldandók meg, mellyet megoldani Europa' legelső 
statusférfiainak soha sem sikerülend; végre ez azon 
tér. mellyen, inint Istenbe vetett erős bizodalmunknál 
fogva hiszszük, a' három évszázad előtt közös anyánk-
tól elvált testvéreink velünk ismét találkozni, testvéri 
jobbot nyújtani, 's a' szeretet' angyalinak öröménekei 
között a' várva várt kiengesztelődés' nagy ünnepét 
megülni fogják : mivel, mint a' kath. egyletek' első 
közgyűlésén, Mainzban egy küldött helyesen mondá, 
ki fog tűnni, hogy a' hol a' szeretet vagyon, ott va-
gyon az igazság is. 

'S ezen mindent föláldozni tudó szeretet' láng-
tüzére , hol gyulaszszuk föl kihűlt sziveinket? hol 
másutt, mint az égi szeretet' azon tüzoszlopánál, melly 
egykor Golgotha' bérczein az ég és föld között, őket 

mintegy egyesítendő, magasan fölemelkedett? Hol 
másutt, mint Jézus' szerető szent szivénél? Az Isten-
ember a' szegényekhezi szeretetnek nemcsak hírnöke,, 
hanem elérhetlen példányképe is volt. Szegény szü-
lőktől egy szerény istállóban született; Egyptomban 
mint száműzött, Nazarethben számos nélkülözések kö-
zött élt. Féríikorában szegényebb volt a' rókánál 's a' 
madaraknál, nem lévén helve, hová fejét hajtsa. Apos-
tolait a' szegények' sorából választotta ; a' szegények-
kel, betegekkel társalgott naponta. Ezek követik őtet 
a' pusztába, ezeket keresi Ő föl lakásaikon, velük sir 
Ö ; őket vigasztalja. Krisztus' ezen szegény életéből 
merítette az egyház az élet- 's szeretetnek azon ere-
j é t , mellyet olly számos tagjaiban csudálattal ve-
szünk észre. Mind e' napig bebizonyodott igaz-
ság , hogy lehetetlen Krisztust szeretni, 's egyúttal a' 
szegények iránt szeretetre nem gyuladni. Jézus' ezen 
szegénysége ébresztette föl honunk' szent leányában, 
Erzsébetben, a' munkás felebaráti szeretet' azon szel-
lemét, mellynek csudamüveit élete' történetében ke-
gyelettel látjuk. A' szegény Jézus' példáját követte 
sz. Ferencz, midőn a' szegénységet választotta örök-
ségéül ; midőn Romában egy templom' pitvarában 
számos koldust látna, annyira óhajtotta velük meg-
osztani a' szegénységet 's a' megvettetést, miszerint 
egyikkel ruháját cserélvén el , több napokat töltött 
körükben. Ezen forrásból eredtek a' kath. egyházban 
a' kolduló rendek, mellyeket a' mai világ nem ért 's 
gúnyol, 's mellyek mégis a' legszebb eszmét valósít-
ják, midőn gazdagok önkényt szegények lesznek, hogy 
szegényeket gazdagítsanak. Ezen forrásból eredtek az 
irgalmas szüzek, kiknek szivében Jézus' szeretete 
menhelyet talált, kik a' világtól, ennek kincseitől, 
örömeitől, szüleiktől 's testvéreiktől elváltak, hogy 
egész éltüket a' szegények 's betegek' ágyainál tölt-
sék, kik egy órában több szeretetet mutatnak föl, mint 
divatos népboldogitóink egész éltükben. Ezen forrás-
ból kell az összes emberiségnek is uj életerőt merit-
nie, midőn meg fogja ismerni, hogy nincs másutt üd-
vesség, mint Jézus Krisztusban. 's az általa alapított 
kath. egyházban. BI. F. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarítón. 
(A'csanádi mélt. és főt. átalános-káptalani-helyettes, 

körrendelete a' megtartandó jubilaeum iránt.) Reverendis-
simi, Admodum Reverendi ac Honorabiles Domini VADi-
aconi, Parochi, Parochiarum Administrators, Fratres in 
Christo dilectissimi ! Post deplorandam stragem, quam ne-
fanda contra legitimam in regno supremam auctoritatem 
insurrectio, ac profluentia hinc per integri fere unius anni 
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decursuni disturbia, caedes , rapinae ct d e v a s t a t i o n s , p u -
blicis rcgni j u x t a ac privatis s ingulorum commodis intu le -
runt, nunc j a m De i miserentis beneficio et paterna A u g u -
st iss imi sol l ic i tudine, pacem quidem et securitatem nobis 
reddi v idemus. Ordo invalescit , damna desolationesque per 
industriam, duplicatosque conatus sarciuntur. Publ i ca ad-
ministratio emendatur. Veteres a b u s u u m , et corruptelae 
fontes obstruuntur. Et haec dum respectu temporalium 
commodorum fieri cernimus ; qais non reílectat suam etiam 
ad moralem statum nostrum attentionem ? et non optet 
seriam sol l ic i tudinem eo etiam et praeferenter d ir ig i , ut 
religio sancta, prisca pietas, timor Dei , et legurn christ ia-
narum discipl ina restauretur? ut expientur patrata i l la d ie-
bus nostris infinita, omnemque recti sensum, et mali p u -
dorem exuta delicta contra D e u m , contra sacram non minus 
ac civilem auctoritatem, contra jura proximorum'? — Quis 
non cupiat subveniri conscientiae plurimorum sive sub 
sarcina commissarum iniquitatum gementi , s ive adhuc dor-
mienti, eo ad salutarem compunct ionem, poenitudinem, 
reconcil iationem cum D e o , et condignam satisfactionem 
excitandae ? quis post funest iss imam et acerbam, quam de 
consectariis peccati , et iniquitatis coepimus experientiam, 
non deposcat, morum emendationem, just i t iae Studium, 
animorum unionem urgeri per i l l o s , quos constituit Deus , 
u t sint sal terrae et lux mundi ? 

Nisi profecto haec sollicitudo sociata fuerit consil i is , 
et laboribus restituendae publicae saluti sacrandis, et in 
reparatione commodorum material ium etiam ea, quae ani -
mum, quae eminentiorem et immortalem hominis naturam 
concernunt,curata fuerint, fa l let spes mel iorum futurorum, 
quaesitae prosperitati basis propria et tuta deerit, novo 
denique experimento elucescet Veri tas effati divini : Nisi 
Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui 
aedificant earn. 

Hoc certe obtutu si quando , nunc sa luberr imum, et 
opportuniss imum est constituere tempus poenitentiae pe-
culiariter sacratum, et s ingularium spiritualium gratiarum 
afluxu a b u n d a n s , quo cuncti nupernorum delictorum, et 
aberrationum sinceram concipiamus poenitudinem, proji-
c iamus a nobis cunctas iniquitates, odiis, in imic i t i i s , quae 
tantopere sub polit icis convuls ionibus grassabantur, et c i -
ves , propinquos, ipsos fratres contra invicem armarunt, 
r e n u n c i e m u s , injurias i l latas reparemus , et réconciliât!, 
s ecundum multitudinem miserationum suarum exoremus a 
D e o : ut cor mundum creet in nobis, et spiritum rectum 
innovet in visceribus nostris. 

Queis provide pensatis vere pio ac felici consilio Cel -
s i ss imus Princeps Regni Primas et Archi -Episcopus Stri-
goniensis , Joannes Sci tovszky supplex recurrit ad S S m u m 
D . N. P. P ium I X . , petiitque : ut de thesauro gratiarum 
aposto l icarum, ejus dispensationi obnoxiarum,admittat in-
dui propitiatoriam in universo regno Hungáriáé devotionem, 
plenariamque cunctis poenitentibus indulgentiam in forma 
parvi Jubilaei elargiendo, pietatem nostram accendere, 
debilitati subvenire, ac insufficientiam supplere dignetur. 

Benigne annuit his precibus Sua Sanctitas per a p o -
stolicas literas die 2 5 - a Januari i a. c. Conversioni S. Pau l i 
sacra éd i tas , et in paribus hicce sub •/. adnexas, quarum 
vigore ad hanc quoque dioecesim ex intentione petentis , 
juxta ac concedentis protenso, sequentem defigo peragen-
dae hujus propitiatoriae devotionis in hac Dioeces i un i -
formem rationem. 

l - o : Emensum pro Jubi laeo 1 5 dierum intervallum 
in hac tota dioecesi init ium summet D o m i n i c a 4 - a post P a -
scha in 2 8 - a m m. c. incidente, ac durabit usque D o m i n i -

cain 6 - a m postpaschalem seu 1 2 - a m Maji inclusive. Intra 
hoc tempus quicunque Indulgent iarum Jubi lae i bujus 
participes e s se v o l u n t , peccata sua contrito corde conf i te -
buntur, et ad S. Communionem accedent ,nec non praescri-
ptam locorum sacrorum vis i tat ionem peragent , divinam 
clementiam pro s . m. ecc les iae exa l ta t ione , pro sa lute 
summi Pontificis , pro exst irpatione haeresum, nec non pro 
pace ac concordia principum christ ianorum, ac popul i 
cliristiani communi prosperitate assidue implorabunt, j e ju-
niumque s ive quod infra statuitur, s ive quod ipsi pro s u a 
opportunitate defixerint, observabunt, et pro posse et bona 
voluntate sua pauperibus e lemosynam largientur. 

2 - 0 • Singul i s. curiones in ambitu suarum parochia-
runi des ignabunt très catholicas e c c l e s i a s , ve l praeter 
ecclesiam parochialem duas c a p e l l a s , aut loca alia sacra 
effigie crucifixi Salvatoris aut aliis statuis ss. distincta, quae 
scopo obtinendarum indulgent iarum jubilaei fideles s ive 
privatim adibunt, s ive in publ ica processione, ut inferius 
dicetur, instituenda pie vis i tabunt. Ubi talia tria loca non 
possent deligi , visitare unam eandemque ecclesiain paro-
chialem tribus v ic ibus oportebit. 

3 - i o : Dominica tertia post Pascha, seu 2 1 - a in. c. in 
s ingulis ecclesi is parochial ibus dicatur praeparatorius sermo 
sacer, in quo annunciabitur jubiláris haec devotio, et per quem 
fideles de scopo, salubritate modoque ejusdem peragendae 
edocebuntur et provocabuntur , ut faventem adeo suae 
salut is operandae occasionem in suum commodum conver-
tant, et uberem ex i l ia fructum nancisci contendant. 

4 - 0 : Sabbatho s u b s é q u e n t e , seu 2 7 - a m. c. circa 
vesperam, ubi homines a sol it is diurnis laboribus cessant, 
servabitur ,Veni Sancte' ad exordiendum S. Jub i laeum 
ritu sequent i : Praemissa brevi paraenesi in quo s c o p u s 
devotionis explicetur, canatur l ingua vigente hymnus sub 
exposit ione SSmi adhiberi sol itus, fiat incensatio et expo-
sitio Venerabi l i s ,e t coram hoc intonetur ,Veni Sancte ' ; quo 
cum oratione congrua absoluto per sacerdotem ad aram 
llectentem praeorabuntur Litaniae de SS. Nomine J e s u , 
subjungentur orationes pro jubi laeo hoc praescriptae, qua-
rum plura exempla hicce advolvuntur. Resumto hymno 
exposi t ionem SSmi concludere solito, datur benedictio. 

5 - 0 : Sequente Dominica, quae est 4 - a post P a s c h a op-
portuna hora, more sub feriis rogationum usit.ato, deducetur 
processio, decantando Litanias 0 0 . SS . in l ingua verna-
cula, ad unum designatorum pro visitatione locorum, qui 
si pro celebratione divinorum opportunus e s t , cantat i s 
l ingva vernacula tribus, aut quatvor strophis hyinni a l i cu-
jus poenitential is , sermo sacer Jubi laeo conveniens dicetur, 
celebratur postea sacrum solenne , sub quo poenitentes 
communicabuntur. Post i l lud autem coram exposito, si 
ibidem asservatur, SSmo praeorantur preces superius Nro 
4 memoratae, et populus ad eccles iam parochialem redu-
cetur cum processione, qua durante populus vel rosarium 
orat, vel s. cantilenam accomodam canit. 

6 - 0 : Si in l oco , ad quem processio deducitur, divina 
celebrari non possint , devotio ibidem peragenda cons is tet 
in persolvendis precibus j u b i l a e i , s. autem sermo, et s a -
crum solenne in eccles ia servabitur. 

7 - 0 : Idem fit et iam Dominica quinta. 
8 - 0 : Dominica autem sexta, quae in 1 2 - a m Maji i n -

cidit, non fit processio, sed integer cultus divinus perage-
tur cum decantatione liymni poenitentialis , sermone sacro, 
celebratione missae solemnis, exposit ione SSmi, precum pro 
Jubi laeo dest inatarum absolutione, et tandem hymni A m -
brosiani ,Te D e u m ' decantatione. 

9 - 0 : S icubi non possunt designari plura sacra loca, et 
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visitatio ad solain ecclesiain parochialcm restringitur, de-
votio jubilaei per omnes très dominicas absque processione 
juxta ordinem sub Nro 8 expressurn peragetur. 

lO-o : Cum inter ceteras lucrandarum poenitentia-
rum jubilaei eonditiones jejunium requiratur : hoc in fe-
riam 4-am post Dominicam 5-am postpaschalem seu in 
vigiliam Ascensionis Domini in liac Dioecesi observandum 
indicitur, simui vero hac vice tempus pasclialis commu-
nionis usque Dominicam (i-am post pascha inclusive exten-
ditur. 

11 -o : Quumve Beatissimus Pater in Uteris ad Celsis-
simum Principeni Primatom dimissis illud apostolicae suae 
sollicitudinis desiderium expresserit : ut hac opportuni-
tate sacrarum (|uoque missionum et exercitiorum ope 
lideles ad poenitentiae sensum et serium emendationis 
propositum impellantur; ad flnem hunc quadamtenus asse-
quendum enixe svadeo : ut feriis sextis, sabbatliis et do-
minicis intra delluxum jubilaei, circa vesperam devotio 
publica in Ecclesia celebretur, in qua praemisso trium 
circiter stropharuni ex liymno poenitentiali cantu, brevis 
allocutio, aut vero e libro aliquo ascetico, uti est liber de 
imitatione Christi, quoad Libr. I. Cap. 1., 12., 21., 22., 
23., 24., 25. et. Liber III. totus, lectio cum paraphrastica 
explicatione instituatur , subjungatur postea expositio 
SSmi, litaniae de SS. Nomine Jesu etc. uti sub Nro 4 indi-
catum est. 

12-0 : Ad agnitionem status peccaminosi, sinceram 
contritionem, et eificax virtutis Studium multum conl'erent 
rite elaboratae et cum zelo prolatae s. dictiones, nec non 
monita aecomoda in tribunali poenitentiae fidelibus imper-
tienda; ideo imprimis et. enixe commendandum habeo 
omnibus animarum Curatoribus : ut tempore hujus devo-
tionis propitiatoriae tarn in s. ambone, quam in sede con-
fessionali officium suum cum zelo, prudentia et fruetu ex-
plere, et annunciationi verbi divini, fideliuinque saluti 
operam suam omnem, et fatigia commodare satagant, fa-
cultatibusque illis, quas pro hoc privilegiato tempore Sua 

"Sanctitas respectu absolvendorum casuum, etiam aposto-
licae sedi reservatorum, votorum item in alia pia et salu-
taria opera transmutandorum, dispensandi item super 
irregularitate ex violatione censurarum contracta benigne 
tr ibuit , sub cautelis in supramemorato brevi apostolico 
uberius expressis in emolumentum animarnm utantur. 

Verbis denique facundissimis superius laudati APrae-
sulis utens, oro obtestorque vos omnes ,Fratres in Christo 
dilectissimi : ut per apertam reconciliations cum otlenso 
divino Judice portant et vos intretis, et eos, de quorum 
salute strictissimam rationem reddituri estis, introducatis. 
Excutite teporem, imo zelus domus Domini, zelus ani-
marum comedat Vos ; ne secus facturi , et optato fruetu 
salutis lideles nostros frustraturi, multiplicatas maledictio-
nes in capita nostra congregamus ; minatur enim Dominus : 
,Vae Pastoribus ! neque enim quaesierunt gregem mourn, 
sed pascebant semetipsos, et gregem meum non pascebant. 
— Vao Vobis! quia quod infirmum fuit, non consolidastis, 
quod aegrotum, non sanastis, quod perierat, non quaesii-
stis ! — Ecce ego ipse super Pastores requiram gregem 
meum de manu eorum, et cessare faciam eos, ut ultra non 
pascant gregem, nec pascant amplius semetipsos.' (Ezech. 
Cap. 34.) — Fratres! horrendum est incidere in manus 
Dei viventis, et in ira furoris sui talia nobis comminantis ! 
Eapropter per vulnera Servatoris, e quibus salus nostra et 
fidelium nostrorum promanatura est, complicatis manibus 
vos oro, et obtestor, estote hac cumprimis opportunissima 
occasione id, quod nomen vestrum dicit : Curatores ani-

marum ! — Medici Spi r i tua ls ! — Afflictorum consolato-
res! — Domine Jesu, miserere nostri, et sal vi erimus! — 
Temesvarini, die 3 -a Április 1850. I g n a t i u s F a b r y , 
gen. Vicar. Capitularis Csanádiensis. 

Vegyesek. 
K a l o c s a , april 22. Figyelmet gerjesztett e: f. é. 

,Religio' 4t>-dik számában ,Vegyesek" rovata alatt megje-
lent közlemény, melly szerint ,a' birodalmi cultusminister 
a' kalocsai nm. érseket hivatalosan felszólitotta, nyilatkoz-
nék a' nietropoliticus hatósága alatt álló zágrábi püspöki 
megyének ebbeli hatósága alól kivétele iránt. A' minister, 
ki ennek szükségét bevallja, kijelenti egyszersmind, hogy 
ha bár ennek elintézését az álladalom maga is eszközöl-
hetné, ö mégis j ó n a k v é 11 e e' tárgyban előlegesen az 
érsek ő excllját meghallgatni.' A' tény sokkal igazabb, mint 
sem érdemére nézve kétségbe vonható lenne ; a' közlemény 
egyes kitételei azonban hibásan állíttatván össze, a'felszó-
lító birodalmi cultusminister ur 'eljárását olly erős árnyék-
ba nyomják vissza : hogy jelen sorok' irója, az illető ira-
tokból kellő tudomást szerezve, az igazságnak köteles 
szolgálatot vél tenni, midőn megigazitólag hozzá szól : 
ugyanis az ügy valódi állása ez : a' birodalmi cultusminis-
ter ur a'kalocsai nm. érseknek mult martiushó' 21-ről kelt 
leiratában előadja : hogy miután a' mult évi martius' 4-én 
engedményezett alkotmány' 73-dik §-a értelmében Hor-
váth- és Tótországnak Magyarországtóli teljes független-
sége kimondatott, szükségessé vált : miszerint ezen orszá-
gok' egyházi viszonyaik öszhangzás' elvéből territoriális 
határok szerint rendeztessenek, és igy a' zágrábi, zengi és 
diakovári kath. egyházi megyék a' kalocsai metropolis kö-
telékétől feloldoztassanak, hozzátévén : hogy ámbár ő fel-
ségének, mint Magyar-, Horváth- és Tótországok' a p o s -
t o l i k i r á l y á n a k korlátlan hatalma volna, az egyházi 
megyék' territoriális körét meghatározni, mégis felséges 
határzatát a' kalocsai érseknek ez érdembeni meghallga-
tása nélkül megállapítani nem kívánja, miért is vélemény-
adásra felszólitatik.' 'stb. Az előadottakból világosan ki-
tűnik tehát, hogy a' birodalmi cultusminister' utján ugyan, 
de mégis maga a' fölség által, ki a p o s t o l i királyi hatal-
mánál fogva kiván intézkedni, szólittatik fel a' kalocsai 
érsek véleményzésre. mellyet ő excell., mint hitelesen állit-
hatjuk, magasztos hivatásából kifolyó szent kötelessége' 
érzetében ő felsége legmagasb trónja elé már fel is ter-
jesztett. . . . x . . . . . s. 

Zágrábban horváth nyelven Moyses István és Horvát 
Miklós (mindketten világiak ) kaih. lapot indítottak meg, 
ezen czim alatt : ,Katolicki list Zagrebacki.' A' lap' eddig 
megjelent számai után annak kath. irányáról és tartalmas-
ságáról tehetünk bizonyságot. 

() szentsége báró Kettelert szent Hedwigről czimzett 
prépostot Berlinben, miután Förster kanonok, hivatkozva 
meggyengült egészségére, állhatatosan ellenszegült kine-
veztetésének, mainzi püspökké nevezte. 

T u r i n b a n a' c h a m b é r y i érsek szokása szerint 
gyalog járt a ' tanácsba; útközben több alkalommal meg-
támadtatván és gunyoltatván, a' tanács előtt eme' neveze-
tes szavakat mondotta : ,M i d ő n ő s z f ü r t e i m e t é s 
m é l t ó s á g o m a t t á m a d j á k m e g , n e m m a g a m -
é r t r e s z k e t e k , d e r e s z k e t e k a ' v á r o s é r t , h o l 
i l l y e n s z e n t s é g t ö r é s b ü n t e t l e n ü l e l k ö v e t -
t e t h e t i k . ' 
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Az ,Ami de la Religion' pápa ő szentsége' szék-
városábai visszatérését következő észrevételekkel kiséri : 
,A' pápa Romában van! Pénteken, april' 12-én délutáni 4 
órakor, tizenhét hónapi számkivetés után ő szentsége dia-
dalmasan vonult be székvárosába, mellyet a' franczia seregek 
szereztek vissza neki. Öröm rivalgások- 's a' tisztelet és 
szeretet' bámulandó kitöréseivel fogadtatott a' nagylelkű 
pápa. ki apostoli trónjára franczia fegyverek által helyez-
tetett vissza.' 

,Ekképen be van fejezve az uj munka, melly a' ke-
reszténységnek szegletkövét helyére visszatette. Becsüle-
tébe és fényébe visszaállítva az apostoli szék, melly nékiil 
az örök város nem egyéb rablók' tanyájánál . és néma 
sirnál.' 

.Igy folyt le a' nélkül, hogy reá gondolnánk, egy nagy-
szerű jelenet, az egyház és nemzetek' évkönyveiben : egy 
magasztos példája a' keresztény hit- 's reménynek; egy 
ragyogó tett, mellyet a' 19-dik század az utókor' emlékére 
és tanulságára fentartott.' 

,Eljön az idő. midőn a' legelfogultabbak is elismeren-
dik az olaszhoni demagóg mozgalmak okaiban, folyamá-
ban és legyőzetésében , Isten' mutató u já t , mellv erősen 
belenyomódott, 's azon közönbösség, hidegség, előítélet, 
melly a' hívek között is annyit tévútra vezetett, bámulás 
és mondhatni, botrány' tárgya lesz az utókor előtt.' 

,De nem ! az egyház' fiai nem lesznek érzéketlenek 
anyjok' örömei iránt. Azon perczben, midőn látható fejének 
hosszú szenvedései illy dicsőségesen jutalmaztatnak meg, 
a.' jó fiuk anyjokkal együtt örvendezni fognak : 's ha Isten 
is akarja, a' bálanyilvánitás, Európának minden részeiben 
az áldásnak azon ifjitó és bő forrását árasztandja fejökre, 
mellyet a' kiszáradt föld olly régóta vár.' 

A' .Me s s a g g e r e d i M o d e n a' következő részle-
teket közöl Gazolaról, kinek megszökése uj bonyodalma-
kat okozhatott volna a' romai ügyekben : ,Piacentiában 
születve, ifjúsága óta nagy szellemi élénkséget mutatott, 's 
nagy ügyességgel és nem közönséges tanultsággal felru-
házva fényes pályafutásra volt hivatva. De könnyelmű er-
kölcsei. képzeletének mozgékonysága, a'hirnév utáni vágy. 
tekintet nélkül az eszközökre. alávalóságokra vitték. 
O meg nem tarthatta a' szerzetesek' fegyelmi congregatió-
jának diszes titkári hivatalát. Később S t e r b i n i , T o r -
r e , M o n t a n e I l i , Ma s i v a l szövetkezett a' C o n -
t e ni p o r a n e o' szerkesztése 's egész Olaszországban sza-
badelmü levelezés' megállapítása végett. Czikkeinek egyike, 
mellyben a' franczia és belga kath. pártot durván támadta 
meg, nagyon visszatetszett a' pápának, 's a' két nemzet 
püspöki karának panaszait ébresztette fel. Ekkor el kellett 
hagynia Komát. Az ideiglenes kormány' keletkeztekor ismét 
visszajött, 's , P o s i t i v o ' czimü hírlapot adott k i , melly-
ben, a' demokrat párthoz hajolván, meg nem szűnt Anto-
nelli bibornokot a' leggorombább bántalmakkal illetni. sőt 
arra is vetemedett, hogy lapját a' nagy IX. Pius elleni rá-
galmak' közlönyéül aljasitaná. Végre ledobta álarczát, fel-
szentelt kezét az I f j u O 1 a s z o r s z á g' főnökének nyúj-
totta, és segítette őt lázitó lapjának szerkesztésében. 

N á p o l y b a n Nagy-csütörtökön a ' p á p a ő szentsége 
Casertába menvén, ő fenségüknek Maria Annunziata és Maria 
Clementina herczegasszonyoknak feladta a'bérmálás'szent-
ségét. Azután misét tartott, mi alatt ó fölségöknek, a' királyi 
családnak, 's az udvari főhivatalnokoknak az Oltári-szent-
séget nyújtotta. A' körmenet után, mellyet a' szent atya is 
követett Antonelli, Riaro Sforza és Dupont bibornokok' kísé-
retében, ő szentsége a' lábmosás' megható szertartását vé-
gezé. Az apostolok szokás szerint 12 áldozár által kép-

viseltettek. kik közt volt egy franczia, egy spanyol, :s egy 
chinai. 

Két esemény, melly Nantesben történt, világos tanú-
jele azon szellemnek, melly városunk' nemzetőrségét lelke-
síti. Az Oltári-szentség vitetett a' szent Miklós egyházból 
a' királyi téren keresztül azon perczben. midőn a' harma-
dik zászlóaljnak több századai ott hadi rendbe egyesültek. 
A' gyakorlattal együtt járó zavar közepett, nem vétetett 
észre tülök a' szent menet. Mindazáltal némelly századok 
messziről meglátták a' szent kíséretet, 's sietve rendbe 
szedvén magokat, midőn az előttök elhaladna, fegyvereik-
kel tisztelegtek. Kissé távolabb az árok-utezában, a' szent-
séget vivő pap egy századdal találkozott, melly dobszó 
mellett a' királyi térre, a' harmadik zászlóalj' megjelenés, 
helyére, sietett. A' század megállapodott, a' dobszó elnémulti 
's a' parancsszó ,tisztelegj a' legszebb pontossággal telje-
síttetett. Mégis azt akarnák velünk elhitetni, hogy voltai-
reianisnius. és a' philosophia a' vallási érzelmet nálunk 
elölték. 

Schweizból a' ,Genfi figyelmezőben'olvassuk : ,Öröm-
mel jelenthetjük előfizetőinknek, hogy a' nagyhéti ajtatos-
ságok és húsvéti ünnepek különösen megtartattak a' kan-
ton' katholika egyházaiban. Genfben temérdek nép sereg-
lett össze, 's a' protestánsok' magaviselete, kik szinte szá-
mosan jelentek meg az Isten' igéjének hallgatására, igen 
illendő volt. Sohasem bizonyult be tökéletesebben, miszerint 
kegyetlenség volt a' genfi katholikusoknak más templomot 
nem adni : szerencsére az ő szenvedéseik nem hűtik meg 
buzgalmukat. A' mit a' falukról hallunk, szinte vigasztaló 
a' temérdek katholikusok végett, kik vallási kötelességei-
ket teljesítették. — Fernetben, Nagy-pénteken, Marilley 
ur, lausanne-i és genfi püspök, nagy sokaság' jelenlétében 
szónokolt Krisztus' kínszenvedése felett. A' plébániából 
mindenki vágyott hallani, és megítélni a' vallási üldözés-
nek ezen áldozatját. .Midőn a' szónok nemes és egyszerű 
ékesszólásával, Krisztus Jézusnak a' keresztfán mondott 
ama' szavait magyarázta : ,Bocsássatok meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekesznek.' a' megindulás határtalan 
volt. 

A' belga képviselő kamarában elkezdődött néhány nap 
előtt a' k ö z é p o k t a t á s fölötti vitatkozás, 's nagy tűz-
zel és zajjal foly. E' parlamentaris harezok nagy rokon-
ságban állnak a' hasontermészetü franczia ügyekkel, s 
bensőleg függnek össze egész Európának vallási és szabad-
sági fő érdekeivel. Fontos beszédeket tartottak ott mind a' 
régóta valódiakul elismert katholikusok, minők D u m o r-
t i e r . H a e r n e urak. mind pedig ügyünk' u j és tündöklő 
bajnokai, például L i e d e k e r k e ur. 'S vigaszszal és 
örömmel mondjuk, hogy a' régi liberalismus' némelly leg-
kitűnőbb férfiai is vettek benne diszes részt. Ezeket , fáj-
dalom nagyon keveseket, szinte nem vakították el, hanem 
felvilágosítottuk a' franczia viharok, s most kevesbbé mint 
valaha akarnák megtagadni az egyesség' hagyományait, 
mellyeken 1830. óta a' belga nemzetiség fenekük. E' tekin-
tetben főleg O s y ur. Anvers képviselője, hatalmasan in-
dokolt véleményét terjesztette elő, mi nagyon jókor történt 
épen azon pillanatban, midőn a' ministerium és a' cabinet' 
legjelentékenyebb embere, R o g i e r ur, a' legveszélyesebb, 
legkihivóbb. az egyház ellen leggyülöletesebb és Belgium-
ra nézve leggyászosabb politika' karjaiba esztelenül vetik 
magukat. Vajha ezen intelmeket megértené a' hatalom, 
mellyhez irányozvák ! 

Szent U r b á n ' kolostorának könyvtárából 30,000 
kötet munka csatoltatott a' luzerni kanton' könyvtárához, 
mellynek most körülbelöl 80.000 könyve van. 
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A' genfi nagytanács kitörülte a' megyei püspök' ille-
tőségét a' költségvetésből, valamint a' papi növendékek' 
fentartására kiszolgáltatott csekély összeget is. A' katholi-
kusok kimutatták ezen eljárás' igazságtalanságát a' prot. 
hittani kar' tanáraihoz képest, kiket az állam fizet. A' 
többség nem vonta kétségbe a' követelési jogot, de azt ha-
tározta, hogy azon seminaristák, kik személyesen akarnak 
az államtanácshoz kérvényt benyújtani, segélyezést nye-
rendenek olly föltétel alatt, ha valamelly schweizi hittani 
karnál folytatandják tanulmányaikat. A' bizottmány' kath. 
kisebbsége nem mulasztotta el ezen ajánlat' különösségét 
felderiteni. 'S valóban egy franczia seminarium sem áll 
nyitva Schweizban ; német hittani kar nem is létezik. Innen 
látszik, miként a' bizottmány keveset koczkáztatott, hogy 
nagylelkűnek mutatkozzék. — A' katholikusok megszok-
ták már régóta Genf' minden egymásra következő kormá-
nyainak rossz akaratát. Ez utolsó tényből semmi ujat sem 
tanultak. Szerencsénkre, hitök' nyilatkozatainak erélye 
nincsen alárendelve a' kormányi kedvezésnek. A' semina-
rium elvesztette ugyan segélyezését, de azért egy papnö-
vendékkel sem lesz kevesebb. Ezen elnyomás által annál 
élénkebben tünendik fel a' katholikusok között a' keresz-
tény szeretet. Egy időkorban sem lehetett Genf kantoná-
ban olly számos és kitűnő papjelölteket látni, mint épen 
most. (Ami de la Rel.) 

Az egyházi mozgalom Angliában még mindig terjed. 
Lord Russel az angol alsóházban azon nyilatkozatot tette, 
hogy a' titkos tanács' határozata átalános tetszéssel fogad-
tatott. Ez ellen 23 pap nyilvánosan tiltakozik. Mások el-
lenben szerencsekivánataikkal járulnak Gorhamhoz kiví-
vott győzelme miatt, 's a' canterburyi érsek is üdvezlő 
feliratokat kap. Legtöbb figyelmet gerjesztett azonban 
M a s k e 11 W. urnák, st.-maryi helyettes- és az exeteri 
püspök' házi káplánjának kath. hitrei térése. W i s e m a n n 
tiltakozik azon ráfogás ellen, mintha ő csak addig mon-
dotta volna hasznosoknak a' kath. hitre nézve a' puseys-
tákat , mig állomásaikon vannak, — azontúl pedig mi 
hasznukat sem lehetne venni, — s figyelmezteti azokat, 
kik a' megtért puseysták' munkásságáról igy gondolkoznak, 
az angolhoni oratoriumra. 

Az angol alsóháznak april' 18-ki ülésében a' F o x ur 
által benyújtott n e v e l é s i t ö r v é n y j a v a s l a t másod-
szor olvastatott ; 's mivel abban egy részről a' vallási ok-
tatás az álladalmi tanodákból kizáratik, más részről pedig 
az álladalomnak az oktatás és nevelés' ügyeibe mindazon 
befolyás engedtetik, melly a' centralisationak minden rossz 
oldalait egyesiti, több részről megtámadtatott. E' két oknál 
fogva S t r a f f o r d ur a ' javas la t ellen nyilatkozott, 's azt 
indítványozta, hogy az mától számítva hat hónap múlva 
olvastassék fel ú j r a , vagyis más szavakkal mondva, elvet-
tessék. Hason értelemben nyilatkoztak A r u n d e l gróf, és 
S u r e y , lord A s t l e y és B l a n d f o r d marquis ; a' j a -
vaslat mellett szólottak M i l n e s , R o e b u c k és H u m e 
urak. R u s s e l l lord elismerte, hogy az alsóbb néposztá-
lyoknak nagyon is hiányos nevelésére és oktatására nézve 
valaminek kell történni, de a' vallási oktatás' kizárásának 
határozottan ellene nyilatkozott, 's az ollyan világi neve-
lésnek is, minőt Fox ur ajánl. A u s t e y urnák indítványára 
a' viták' folytatása 14 napra halasztatott. 

Berlinben megjelent egy orvosi pályaértekezés, ezen 
czim alatt : ,De morbo democratico nova insaniae forma.' 
A' szerző Groddeck, e' morbus democraticus, melly alatt 

a 'demokratiát érti, fölötti munkáját, okkutatási, kórjeli, 
sejtelmi és bánlati tanra osztja fel, !s közönséges betegség 
gyanánt tárgyalja. Kár hogy rossz németlatinsággal van 
irva. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' várossal együtt elpusztított losonczi kath. tem-
plom' felépítésére adakoztak : A' prímás ő herczegsége 
200 ; a' kalocsai érsek ő excell. 100; a' nyitrai püspök 
ő excell. 100; a' kalocsai káptalan 60 ; az esztergomi 
káptalan 100; a' veszprimi káptalan 100; az egri kápta-
lan 100; a' nagyváradi káptalan 100; a' jászói prépost 
50 ; a' posonyi káptalan 40 ; Pogány Adalbert prépost és 
czim. püsp. ő mélt. 50 ; a' pannonhalmi apát 100; a' zá-
grábi püspök ő excell. 200; a' győri kegy. kinev. püspök 
5 0 ; Schwarzl nagyváradi kanonok 50 frtot p. p. 

A' dunavizár által károsultak' felsegélésére : A' kö-
zéphonti alesperesi kerület 7 frtot 17 kr. ; ugyanazok ré-
szére az ipolysághi plébánia' hivei 20 ; főt. Egyed Antal 
apát és földvári plébános ur 2 frtot p. p. 

A' Haynau-alapra a' káránsebesi alesperesi kerület 
5 frtot p. p. 

(K ö n y v h i r d e t é s.) II a r 11 e b e n K. A. könyv-
kereskedésben Pesten kaphatók: C a p i s t r a n . Zeitschrift 
für die Rechte und Interessen de3 katholischerfvDeutsch-
lands. Von I)r. Buss. 2-r Jahrgang 1-es Heft, enth. : ,Die 
Volksmission, ein Bedürfniss unserer Zeit.' 1850. geh. 
1 II. 3 kr. CM. — A n l e i t u n g z u r G e n e r a l b e i c h -
te . Für Beichtväter und Beichtkinder. Von dem heiligen 
Bernhard von Porto Maurizio. 1850. geh. 24 kr. CM. — 
U n t e r w e i s u n g e n f ü r B e i c h t v ä t e r , um in der 
Verwaltung des heiligen Busssakramentes gleichförmig zu 
sein. Ein Vademecum für jeden Beichtvater. Von dem hei-
ligen Leonhard von Porto Maurizio. 1850. geh. 27. kr. CM. 
— R o s t , A. F. S. E. L a s s e t u n s b e t e n ! Homilet 
Abhandlung über das Wesen des Gebetes oder der innern 
Religion, mit Anwendungen auf die kirchl. Zuständein 
Oesterreich. 1850. geh. 45 kr. CM. — Z o c z e k , W. 
Domprediger zu St. Stephan in Wien. Homiletische Aeh-
renlese. Ein Cyclus von Sonntag-, Fest- und Fasten-Pre-
digten. 1850. geh. 2 11. 6 kr. CM. 

(K ö n y v h i r d e t é s.) Sajtó alatt van , s a' pesti 
medárdi vásárig megjelenem! : I s t e n ' o r s z á g a a ' f ö l -
d ö n , vagyis ; E g y h á z i á l l a m t a n (Statistica Eccle-
siastica), mellyben a' kath. egyház jelen állása a' világ öt 
részeiben, a' megyék, apostoli helyettességek, főnökségek 
'stb. történelmi, állami, helyzeti állapota, főpásztorok, 
nevezetes zsinatok, 's jeles férfiak'névsora, hierarchiai fo-
kozat szerint, a' legújabb, nagy részint eredeti olasz, fran-
czia, angol, német, magyar és deák adatok'nyomán rajzol-
tatik. A' munka 15—20 ivből álland, 's az egészre aláírni 
vagy előfizetni lehet 1 frt 20 kr. pengővel, minden megyei 
hivatalok t. cz. titoknokainál, Pesten nt. N o v á k o v i t s 
János urnái a' középponti papnöveldében, 's Eggenberger 
J . ur könyvárusnál. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyoma tik Lukács Lászlónál. 
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Budapesten, április' 30. 1850. 51. Másodévi folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az e lőf izetés i dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p . 
Előfizethetni minden postahivatalnál , Pes ten a' s zerkesz tőségné l (Országút , Kunewalderház ) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. püspökökkel 
az egyházi ügyek' szabályozása végett tartott tanácskozások' tárgyában. (Folyt.) — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a'kath. 

püspökökkel az egyházi ügyek' szabályozása 

végett tartott tanácskozások' tárgyában. 

(Folyt.) 

Már ezen tárgykijelelés is mutatja, milly bőtartal-
mu a' foglalat, 's milly sok és fontos viszonyokat érint 
meg. A' püspöki gyülekezet buzgalommal képviselvén 
az egyház' igényeit, egyúttal méltánylandólag tanúsí-
totta azon törekvését, hogy az egyházi jogok' érvé-
nyessétételét az államnak lényeges érdekeivel öszhang-
zásba hozza. Mind a' mellett még némi nehézségeknek 
van alávetve benyujtványuk' eldöntése. 

A' vallási, tanulmányi és tanodai alapértékek' 
ügye körülményes megvisgálást igényel, melly még 
folyamatban van ; a' templomi vagyon' kezelésének 
és a' kegyúri viszonyoknak uj szabályozása a' más 
körökben indulóban lévő reformtól van feltételezve. 
A' zárdaügyet kivánják a' püspökök a' korszükségek-
nek megfelelőleg, egyházi rendeltetéséhez képest, é-
lénkiteni és rendezni, 's azon visszásságok , mellyek 
onnan eredtek, mivel sok szerzetekből intézetök' szel-
leme távozott, csak kívánatossá teszik e' törekvést. 
Annak előrelátható legközelebb hatása, 's az abból tá-
madható nehézségek azonban szükségessé teszik, hogy 
ezen ügy további tanácskozásra tartassék fen. A' há-
zassági kérdésre nézve nem alaptalanul igényelnek a' 
kath. püspökök változásokat az eddigi törvényhozás-
ban. A' superintendensek és evangelicus bizalmi fér-
fiak, kiket felséged' kormánya hitsorsosaik' ügyei fö-
lötti tanácskozásra hasonlóul meghívott, kéznél levő 
benyujtványaikban szinte kifejezték kivánatjaikat, 
mellyek szorgos figyelmet követelnek. Felséged' kor-
mánya az ezáltal felkeltett fontos kérdéseket, mellyek 
közös eldöntést szükségeinek, már is alapos visgálat-

I. Félév. 

ba vette. Ő fentartja magának eziránt a' püspökök' 
választmányával minélelőbb közelebb tanácskozásba 
ereszkedni, melly azonban a' pápai székkeli érintke-
zés nélkül be nem fejeztethetik. Ennek szüksége más 
viszonyokban is mutatkozik. 

A' tartott gyűlés nem volt egyházi zsinat, kö-
vetkezőleg annak tagjait jogilag nem kötelezhette , an-
nál kevesbbé utódaikat, a' hozott határozatok' megtar-
tására. Azon ügyekre nézve tehát, mellyek' ezélszerü 
újjáalakítása az egyház' részérőli biztosításoktól felté-
teleztetik, 's azokat illetőleg, mellyekre nézve a' püs-
pöki gyülekezet megfelelő biztosításokat már nyújtott, 
nélkülöztetik azon kezesség, hogy a' hozott határoza-
tok mindenütt és tartósan a' püspöki intézkedések' 
iránymértékeül szolgálandnak. E' kezesség egyedül a' 
pápai székkeli érintkezés által lesz elérhető, nem te-
kintvén azt, hogy némelly kérdések azzali közvetlen 
tanácskozást követelnek. 

Több tekintetek ellenzik azonban, minden egy-
házi ügyek' eldöntését akkorra halasztani, midőn 
azoknak minden tárgyaira nézve a' végképi hatá-
rozat' előfeltételei teljesitvék. Mindnyájan, kik a' 
kath. egyház iránt élénk részvéttel vannak, türelmet-
lenül várják a' mart. 4-ki nyilt rendelvényben foglalt 
Ígéretek' mielőbbi valósultát, 's bármennyire igazolja 
is a' dolgok' helyzete a'közbejött elhalasztást, minda-
mellett hosszabb halogatás szükségképen ártana a' 
kormány' szándoka iránti bizalomnak. Azonkívül a' 
határozatlanság' állapota gyengitőleg hat az egyház' 
benső életére, mellynek erősebb kifejlődése mindig 
átalánosabban érezhető szükség, mig az állami ható-
ságok mindenütt, hol a' régi rendszer az uj elvekkel, 
összehangzásban nem áll, 's ezek' kihirdetése által 
megrendittetett, az egyházi ügyek' tárgyában szilárd 
miheztartási szabályokat nélkülöznek. 

Alulirt ministeri tanács tehát a' dolgok' hely-
zetének érett megfontolása után ugy vélekedik, hogy 
további halogatás nélkül előlegesen döntessenek el 
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mindazon, a'püspöki gyülekezet által támasztott, kér-
dések, mellyek' eldöntése már most lehetséges; a' 
többiekre nézve pedig folytattassanak a' tanácskozá-
sok a' püspökök' választmányával, 's tétessenek meg 
az előkészületek a' pápai székkel kötendő concorda-
tumra nézve, a'mennyiben ez szükséges volna,— 's leg-
mélyebb tisztelettel kéri ez iránt felséged' meghatal-
mazását. 

Az egybegyűlt püspökök mult évi május' 30-án 
kelt bevezető nyilatkozatukban leginkább azon hely-
zet fölött nyilatkoztak átalánosságban, mellyet a' kath. 
egyház igényel, 's abbeli meggyőződésöket fejezték 
ki. hogy felséged' kormánya, mialatt más vallástársa-
ságoknak uj jogokat engedélyez, a' kath. egyház' ősi, 
törvényszerüleg szerzett jogait elismeri, 's oltalmazni 
kész. 

Felséged l'elhatalmazandja a' vallás- és oktatás-
ügyi ministerét azon nyilatkozatra, hogy a' püspökök 
e' bizodalmukban nem csalatkoznak. Felséged'kormá-
nya azon elvből indult ki , hogy a' meggyőződések, 
mellyek az embert egy magasabb világgal kapcsolják 
össze, a' szabadság' legszentebb körébe tartoznak, 's 
tartózkodott azokra még csak közvetve is behatni, 
előre feltévén, hogy valódilag vallásos meggyőződé-
sekről, tehát ollyanokról, van szó, mellyek ama' kö-
telességeknek, miknek szentültartása nélkül jól rende-
zett állami élet lehetetlen, erős támaszul szolgálnak. 
Azért függetlenekül tétettek a' hitvallásoktól a' pol-
gári és politikai jogok, 's a' mart. 4-ki többször em-
iitett nyilt rendelvény' 2. §-ában biztosított jogokra 
nézve, minden törvényesen elismert egyházak és val-
lástársaságok egyenlő lábra állíttattak. Ezáltal azon-
ban nincsenek sem eltörülve, sem kétségbe vonva ama' 
különös jogviszonyok, mellyek Ausztria' uralkodói és 
a' kath. egyház között századok óta kifejlődtek. Fel-
séged' kormányának felhívottnak is kell magát éreznie, 
hogy, midőn minden vallástársaságnak a' törvényesen 
biztosított szabadságot engedélyezi, azon egyházra, 
mellytől az állami polgárok' olly nagy többsége, az 
olly fontos szellemi érdekekre nézve megnyugtatást 
vár, különös tekintetet fordítson. 

Az egybegyűlt püspökök továbbá a' 2-dik azon 
toldalékát, miszerint az egyházak és vallástársaságok, 
mint minden társulat, az átalános állami törvények-
nek alávetvék, magyarázatuk' tárgyául tűzték k i , 's 
azt egészlen a' törvényhozó' értelmében, amaz átalános 
polgárkötelességek' teljesítéséről értik , mellyek az 
egyház' hatáskörét nem károsítják, sőt inkább az er-
kölcsi törvény által, mellyet ő hirdet, szentesittetnek. 
Egyébiránt a' kath. egyház a' meggyőződés' azon erős 
alapján nyugszik, hogy nem csak hit- és erkölcstanát, 
hanem alkotmányának alapvonalait is isteni kinyilat-
koztatás által nyerte, azért nem is változtathatja kénye 
kedve szerint saját törvényeit, mint más társaságok. 

Minden állami hatalomnak tehát, melly a' kath. egy-
házhozi viszonyaival tisztába jönni kiván, el kell is-
mernie e' törvényeket, 's felséged kormánya soha sem 
ismerte félre e' szükséget. 

A' püspöki gyülekezet' további benyujtványai-
ban támasztott kérdéseknél arról van leginkább a' szó, 
hogy az eddig érvényes törvények és rendeletek, mely-
lyek az 1849-dik évi mart. 4-diki legfelsőbb nyilt 
rendelvény 2. által az egyház' számára kijelölt ál-
lás' valósításának útjában vannak, elmellőztessenek, 's 
uj határozatok által pótoltassanak. 

Alulirt ministeri tanács bátorkodik e' végből az 
ide mellékelt rendeletet felséged' legfelsőbb jóváha-
gyásának tiszteletteljesen aláterjeszteni. 

Tartalmának magyarázata és indokolása végett 
méltóztassék felséged a' legmélyebb tisztelettel alul-
írottnak következő észrevételeket megengedni : 

A' szent-székkeli közlekedés az eddigi törvény-
hozás által sok elővigyázati rendszabályokkal volt a-
kadályozva. 

Minden pápai kibocsátvány, kivéve a' poeniten-
tiaria' felmentéseit, a' fejedelem' placetumának volt 
alávetve ; ez csak azon kibocsátvánvoknak adatott 
meg, mellyek a' líomában felállított cs. kir. ügynök-
ség' közbejárultával eszközöltettek ki , 's ennek csak 
olly ügyekben volt szabad közbenjárni, mellyek az 
állami hatóságok által vagy ezek' engedélyével intéz-
tettek hozzá. 

A' püspökök' közlekedése saját megyéikkel bea-
vatkozó megszorítások alatt állt. Semmiféle püspöki ki-
bocsátványt nem volt szabad kormányi engedély nélkül 
kinyomatni, 's azon pásztori és körleveleket, mellyek-
ben bármilly kötelesség parancsoltatott meg. nemcsak 
az országos hatóságnak kellett bemutatni, hanem ettől, 
netaláni észrevételeivel a' politikai udvari hatóságnak 
is bekiildetni. 

Az egybegyűlt püspökök világosan teszik fel ju-
nius' 16-kai ide mellékelt benyujtványukban, hogy 
az alapjogok 2. §. által azon akadályok, mellyek a' 
szent-székkeli közlekedésnek eddig útjában álltak, 
teljesen megszűntek légyen, 's hogy jövőben mind ön-
maguk, mind alattuk álló hiveik nehézség nélkül for-
dulhatnak egyházi dolgokban a' pápához, vagy ren-
deleteit és határozatait elfogadhatják. Kifejezik to-
vábbá bizodalmas reményöket, hogy az egyházi kor-
mányzat' biztosított önállóságának következtében meg 
fog nekik mindenkor engedtetni, hogy hivatalhatalmuk' 
tárgyai körül községeikhez, az állami hatóságok' elő-
leges jóváhagyása nélkül is, intelmeket és rendeleteket 
bocsáthassanak. 

Az eddig fenállt megszorítások' fenmaradása az 
alulirt ministeri tanács'véleménye szerint valóban to-
vábbra meg nem engedhető. Azok egy törvényhozás' 
alkatrészei, melly azon idők'viszonyaiban, mellyekben 
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kifejlődött, találja magyarázatát : de a' jelenkornak lé-
nyegesen változott állapotaival meg nem egyeztethe-
tik. Ama' törvényhozás arra volt rendeltetve, hogy 
következetes gyámatyáskodás által a' szellemi élet' 
minden köreiben , a' szabad öntevékenység' minden 
visszaélésének elejét vegye. Munkássága épen minden-
oldaluságán alapult. Következetes volt, azt az egyház' 
irányában is alkalmazásba hozni. De az egyháznak 
szabott korlátok egyedül, soha sem lettek volna képe-
sek az államveszélyes visszaéléseket meggátolni, 's 
mindig erőtlenekül mutatkoztak, hol az egyházhata-
lom' viselői azzal visszaélni akartak, 's a'politikai ese-
mények erre alkalmat szolgáltattak, mialatt egyéb viszo-
nyok között hasztalan formaságokká aljasultak. Min-
dig gyengitették azonban az üdves öntevékenységet, 
melly mindenütt csak önálló felelősség' érzetéből szár-
mazik , 's a' bizalmatlanság és gyanú ama' szellemét 
ápolták, melly az egyháznak ugy, mint az államnak 
kárára válik. Ezen nem örvendetes szellemet szám-
űzte felséged az ausztriai törvényhozásból. Azt egye-
dül az egyház' irányában megtartani, épen olly mél-
tatlan volna felséged' kormányához, mint megegyez-
hetlen az 18'l9. évi mart. 4-ki legfelsőbb rendelvény' 
2-dik §-ában biztositott jogokkal. 

Ellenben a' benső kapocs, melly az ausztriai ál-
lam és kath. egyház között fenáll, 's mellyet a' püs-
pökök sem óhajtanak felbontva látni, megkivánja, hogy 
ők tovább is a' kormánynyal egyetértésben működje-
nek , 's hogy azon püspöki kibocsátványok, mellyek 
kül következményeket húznak maguk után, vagy pe-
dig nyilvánosan közzéteendők, ugyanakkor az illető 
kormányhatóságokkal is közöltessenek. Ha egyébkint 
a' püspökök nem is kényszerittetnek többé a' szent-
székkeli közlekedésben a' Romában létező cs. kir. 
ügynök' szolgálataival kizárólag élni ; még is nagyon 
óhajtandó, hogy a'felek' dolgaiban szabad választásból 
jövőre is őtet használják, azon kellemetlenségek' 
kikerülésére, mellyek nyervágyó magánügynökök' 
használatával sokszor összekötvék. 

Az egybegyűlt püspökök bejelentették, hogy 
szándokuk a' tartományi conciliumokat ismét életbe 
léptetni, 's a' megyei zsinatokat bizonyos feltételek 
alatt megujitani. Az ausztriai kormány soha sem til-
totta meg a' tartományi és megyei zsinatok' tartását : 
annál kevesbbé akadályozhatná most, hogy ezen gyű-
lések az egyházi törvény által parancsolt feltételek 
alatt ismét helyt találjanak. E' tekintetben tehát nem 
kínálkozik ok törvényes intézkedésre; felséged' kor-
mánya azonban alaposan óhajtja , 's joggal elvárja, 
hogy a' határozatok, mellyek szerint az egybehivás 
megtörténendő, neki tudtul adatni, 's a' tartományi 
conciliumon vagy megyei zsinaton hozandó rendeletek 
a' kormányhatóságokkal annyiban és olly módon, mint 
a' püspöki kibocsátványok, közöltetni fognak. 

Méltóztassék felséged megengedni , hogy ezen 
várakozás a' püspöki benyujtványok fölötti határo-
zatban kifejeztessék. 

Az egyházi törvényhatóság akadályokat tapasz-
talt Ausztriában , mellyek' következtében majdnem 
valósággal eltörültetett. Megengedhetőségének határ-
vonala a' tisztán egyházi ügyek' megkülönböztetésé-
ben, ellentétben a'tisztán polgári vagy vegyes ügyek-
kel, kerestetett. 

De mivel az egyházi törvényhozás' minden tár-
gyai, fontosságuk' mértéke szerint, az állami életre is 
visszahatnak, azért e' megkülönböztetés által majdnem 
egészlen kellett eltűnni a' papi Ítélőszékek' illetősé-
gének. Igy lett az egyháznak szolgái fölötti fegyha-
talma majdnem egészen az egyházi és világi hatósá-
gok' közös tiszti tárgya. 

Az egyházi büntetésekkel polgári utónyokat kö-
tött össze a'régibb törvényhozás.Ez ürügyül szolgált, 
hogy az egyházi büntetések' megszabása az állami 
hatóságok' megítélésétől függővé tétessék, 's e' meg-
szorítás még akkor is fentartatott, midőn a' törvé-
nyek, mellyek egyházi büntetésekkel polgári követ-
kezményeket kapcsoltak össze, érvényöket elvesztették. 

Az egybegyűlt püspökök junius' 16-ki iratuk-
ban kijelentették, hogy lia az egyház' életmunkássága 
erőteljesen megújítandó, neki a'törvényhatóságra néz-
ve is jogának gyakorlatába kell ismét lépnie , 's az 
állás fölött, mellyet e' tekintetben igényelnek, követ-
kezőleg nyilatkoztak : ,A' jogok és kötelességek fö-
lött, mellyek a' kath. egyház' tagjait vagy mint oly-
lyanokat, vagy az általuk elvállalt egyházi hivatalnál 
fogva illetik és terhelik, az egyházi hatalomnak kell 
az egyháztörvények' irányadása szerint határoznia. 
Ha valamelly társaság' tagja a' kötelességeket, mely-
lyek neki mint ollyannak tisztében állnak, nem telje-
siti, nem is kívánhatja, hogy a' társaság által nyújtott 
előnyökben részesüljön. Ha valamelly társaság' hiva-
talnoka a' nyert meghagyás ellen cselekszik, ugy a' 
társasági szerkezet által közelebb meghatározandó 
feltételek alatt, hivatalától 's az ezzel összekötött elő-
nyöktől megfosztathatik. A' kath. egyház, mellynek 
olly magasztos és áldásdus küldetést kell teljesítenie, 
annál kevesbbé mondhat le ezen jogáról, mellyet min-
den törvényes társasággal közösen bir. Az egyházi 
hatalomnak van tehát joga, egyházi tagokat, kik mint 
ollyanok a' tisztökben álló kötelességeket sértik, egé-
szen vagy részben az egyházi jótétemények' élvezeté-
ből kizárni, 's ez a' nagyobb és kisebb átok alá vetés 
által történik. Miután az egyházi büntetések polgári 
jogokra többé vissza nem hatnak, elesik az alap, melly-
re az állami hatalom hivatkozott, midőn az egyházi 
büntetések' szabását megegyezésétől többé-kevesbbé 
függővé tette. A' mi jelesen a' temetés' egyházi ünne-
pélyességét illeti, erről csak az egyháznak van joga 
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rendelkezni, és pedig nem csak büntető hatalmának 
következtében, hanem azért is, mert egyedül neki van 
joga, egyházi imákat és áldásokat elrendelni. Azonban 
az egybegyűlt püspökök félre nem ismerik, mikép az 
egyházi büntetéseket, hogy czéljokhoz képest a'keresz-
tény élet' komolyságát és a' keresztény község' buz-
galmát előmozdítsák, a'létező viszonyok' bölcs tekintet-
bevételével kell alkalmazni, 's törvényül szabják ma-
guknak, büntető hatalmukat mindig óvatos eszélylyel 
gyakorolni.' 

,Egyedül a' papi hatalomnak van joga, azokat, 
kik az egyházi hivatalokat az elvállalt kötelesség sze-
rint nem kezelik, az egyházi törvény által meghatá-
rozott alakban felfüggeszteni vagy letenni hivatalaik-
ból, 's tőlök a' hivatallal összekötött jövedelmeket el-
vonni. Az egybegyűlt püspökök felteszik, hogy az ál-
lami hatalom olly Ítéletek' végrehajtásától, mellyeket 
az egyházi törvényszékek az emiitett mükörben 's min-
den törvényes kellékek' megtartásával hoznak, segé-
lyét szükség' esetében meg nem fogja tagadni.' 

Alulirt ministen tanács legmélyebb tisztelettel 
ugy vélekedik, hogy e' tekintetben sem állhat többé 
fen az eddigi törvényhozás. Óhajtandó, hogy az egy-
ház és államhatalom tiszti cselekményeikben kölcsö-
nös érdekeik' elválaszthatlanságát soha se téveszszék 
szem elől. A' családi életben is sok fordul elő, mi az 
államra közvetve hatalmas befolyást gyakorol, 's mit az 
álladalom még sem tarthat fen magának eldöntés végett, 
hacsak minden szabadságot meg nem akar semmisíte-
ni, 's átalában ollyasmi után nem törekszik, a' mi le-
hetetlen. Ugyanez áll az egyházról is. A' nélkül, hogy 
a' legfelsőbb nyilt rendelvény' 2-dik §-ával ellenmon-
dásba jönnénk, nem lehet többé megtiltani az egyház-
nak azon büntető hatalommali önállólag élést, mely-
lyet ő a' neki lényeges hatalomból meríteni, 's külső 
kényszerítés' alkalmazása nélkül gyakorolni képes. Ha 
azonban Ítéleteit külső kényszeritési eszközök által 
végrehajtva kívánja látni, akkor az államhatalom vi-
lági karját neki nem kölcsönözheti , ha csak a' papi 
biróságok' igazságos eljárásáról nincs kezessége. Az 
egybegyűlt püspökök megjegyzik ez iránt : ,Miután a' 
birói eljárásnál a' keresztény országok' szokásai és 
szükségei figyelembe veendők, megyéikben azonban 
az illyetén szokásbeli jog' kifejlődése, a' papi bírósá-
gok' sokévi félbeszakasztása által akadályoztatott : az-
ért minden intézkedések megteendők, hogy a' szük-
séges közelebbi meghatározások törvényes uton esz-
közöltessenek.' Felséged' kormányának kívánnia kell, 
hogy ezen intézkedések, a' mennyiben a' viszonyok 
engedik, gyorsan történjenek, 's eredményei vele kö-
zöltessenek. Előlegesen azonban fen kell magának 
tartania a' jogot, a' mennyiben a' papi hatóság az ál-
lami hatalom' részéről gyámolitást igényelne, a' vis-
gálati irományokat keresztülnézni, 's meggyőződést 

szerezni, hogy az eljárás az egyházi törvényeknek, 
mellyektől egyedül függ minden e' tekintetben, telje-
sen megfelel. De minél több szabadság engedtetik az 
egyháznak saját hatalma' használatában, annál fonto-
sabb az államra nézve, hogy e' hatalom ne bizassék 
kezekre, mellyek azzal a' polgári társaságot veszé-
lyeztetőleg visszaélhetnének. A' mennyiben az illyen 
visszaélés valamelly biintét vagy áthágás' természetét 
ölti magára, annyiban a'bűnös a' világi büntető bíró-
ság alá esik. Azonban az egyház' szolgájának olly 
szabadalmak vannak adva, a' inellyekkeli visszaélés 
által, a' nélkül, hogy azonnal a'büntető törvények alá 
esnék, az államnak veszélyessé válhatik, 's egy kor-
mánynak sem szabad az illyen visszaélést tűrnie, ha-
csak hütelen nem lesz ama' kötelesség iránt, melly 
neki, mint a'rend' őrének, tisztében áll. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r l i o n . 
( I s k o l a - ü g y . ) K a l o c s á r ó l , april' 21. Rég nem 

élveztem már egy-egy napon annyi öröm-órát, annyi ked-
ves pillanatot, mint f. hó' 19-én, midőn főt. B e d c s u 1 a 
T a m á s kalocsai plébános és kanonok ur ernyedetlen 
buzgalmánál fogva, mellyel a' gondviselésére bizott hivek' 
vallásosságát előmozdítani mindenképen törekszik, a' vá-
ros' határában elszórt pusztákon lévő iskolákban szokása 
szerint a' próbatételeket elrendelvén, — a' puszták' na-
gyobb részét magának föntartva, a' többieket pedig két 
segédje között felosztva, — azok' néhányain magamnak is, 
mint vendégnek, alkalmam volt jelen lehetni. Elragadó 
öröm-élvezet volt hallani a' puszták' ezen kisdedeit, milly 
szépen 's értelmesen feleltek kivált a' ker. hittudomány-
és sz. bibliából. Ezeken kivül anittattak olvasás-, irás- ós 
számvetésre, sőt némellyek a' hazai rövid történet- és 
földleírásra is. A' megtartott próbatételekből kiderült, hogy 
224 fi- és 155 leánygyermek, tehát összesen 379-en nyertek 
volt oktatást a' pusztai iskolákban, kiket a' hiveit minden 
jóra mindenképen buzdítani törekvő főt. plébános ur 
egyenkint egy-egy kis képecskével kegyeskedett megaján-
dékozni, segédeit is ezen czélból a' szükséges képecskék-
kel ellátván. — Látni kellett csak azon kegyeletes örömet, 
melly a' megajándékozott kis tanulók' arczain derengett, 's 
mellyel az ártatlan növendékek az átadott ajándékképecs-
két fogadták, és önkénytelenül egy szebb, mert valláso-
sabb, jövö'reménye szülemlett a'kebel' szentélyében. Isten' 
áldása szálljon fejére annak, ki ennek előidézésén olly 
buzgón fáradozik ! — Mi továbbá keblemnek örömét felet-
tébb neveié, az a' pusztai lakosoknak kisdedeik' próbatéte-
lén volt nagy számmali megjelenésök, 's ama' tanulni 
vágyó figyelmetesség, mellyel a' magyarázatot, 's alkalmi 
oktatást hallgatták. E' nap valóságos ünnep volt a' pusz-
ták' lakóira nézve. Eszembe jutott itt a' tiszai kerület, és 
a' roppant kiterjedésű Szabadka, mellyeknek szinte van-
nak pusztáik, elszórt — mint ott nevezik, — szállásaik, 
de nincsenek pusztai iskoláik, mellyekben a' gyermekek 
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legalább a' legszükségesebbekre megtaníttathatnának. Ki-
váltképen most érezhető e' hiány, midőn a' gyászos emlékű 
forradalom mindent fölforgatván, a' városokat és helysé-
geket e' tájon végkép, vagy nagy részben elpusztitá, és 
most a' lakosok, nagy részben azok is, kik előbb a' város-
ban laktak , kivül a' szállásokon lévén kénytelenek magu-
kat meghúzni, iskolahiánya miatt gyermekeiket a' leg-
szükségesebbekre sem taníttathatják. Valóban elszomoro-
dik lelkem ezen gondolatra. Adná Isten, hogy ott is minél-
előbb keletkeznének illy pusztai iskolák, 's hőn szeretett 
földieimnek is derülne föl olly öröm-nap, millyen reám 
nézve april' 19-ke volt. — 

R é p c z e - s z . - G y ö r g y , april' 11. Egy halottnak 
koporsójánál állottam ma . . . . A' fejedelme, egyháza és 
hazája iránt egy iránt lángoló szivü m. sz.-györgyi H o r -
v, á t h József, kir. kamarás koporsójánál. . . . Ma tették 
nyugodalomra testének porrószeit az itteni családi sírbolt-
ba . . . Sirattuk a' halottat a' fájdalom' olly érzetével, 
minő emberi szívből kitelik, mert benne a' király ritka hű-
ségű alattvalóját, a' haza' legjobb akaróját, az egyház 
egyik kitűnő jótevőjét veszté el . . . Egyházát tettekben 
szerette . . . fönnen hirdeti ezt a' hegyfalui kúpalakú gyö-
nyörű templom, mellynél szebb (székesegyházakat kivéve) 
hazánkban nehezen van . . . . Gyöngélkedése' kezdetén 
szivrehatólag sohajtott föl : ,bár Isten még csak addig 
éltetné, mig az ölbeit is fölépíthetné', mellynek ritkaszép 
oltárképe már rég készen áll . . . Azonban Isten' szép 
tetteit megjutalmazandó f. hó' 7-kén, munkás életének 
71-dik évében e' világból egy jobb hazába hitta át. Sza-
badjon reméllenünk, hogy jó szivü örökösei, a' tervbevett 
müvet Isten' dicsőségére bevégzendik . . . Gondolom, a' 
legjobb édes atyának emlékét is igy fognák legszebben 
szentesíthetni . . . Nyugodjanak holt tetemei . . . Sírboltja 
fölött virraszszon az Isten' angyala ! . . Szomorú közlé-
semet örvendetessel zárom be : ugyanis sz.-györgyi H o r -
v á t h Antal ő nagysága a'helybeli templomot Húsvétra 
egy igen szép, égszínű, ezüsttel gazdagon hímezett bár-
sony mennyezettel ajándékozá meg; a' szentségtartóra 
pedig gyönyörű koszorút vett . . Áldja meg őtet az ég ! 
Örömeinek legszebbike, vallásos tetteinek vigasztaló emléke 
legyen. — 

Németlion. 
A' körlevél, mellyet a' kölni egyháztartomány' fő-

pásztorai megyéik' papságához az alkotmányi eskü' tárgyá-
ban intéztek, következőleg hangzik: ,Anyaszentegyházunk' 
ügyei felett e' napokban tartott tanácskozmányainkban, a' 
porosz alkotmányra, különösen a' papság által leteendő 
esküforma is komoly megfontolásunk' tárgyát tevé. Erre 
nézve annál-inkább felhívottaknak éreztük magunkat, 
miután egy részről emez alkotmány, habár betűszerinti 
értelme szerint kedvező magyarázatra vezet, mindazáltal 
olly értelmezést és alkalmazást is nyerhet, melly egyhá-
zunk' jogaival, 's irántai, hittel erősített kötelezettségünk-
kel ellenkezik ; más részről pedig mi magunk, már az ügy' 
emez állásánál fogva, 's több hozzánk intézett kérdés' kö-
vetkeztében, előlegesen felhivatva éreztük magunkat, a' 
következhető veszélyeknek tehetségünk szerinti elhárítá-
sára. Tanácskozásunk' eredménye gyanánt, a' következő 
nyilatkozatot küldjük meg önnek, melly egyszersmind kö-
telező szabályul szolgál a' hitletételre nézve minden egy-
háziaknak, kik az alkotmánylevél 108. §-nál fogva arra 

felszólittalnak. A' katholika egyház' tanítása csalhatat-
lan és változhatlan ; az ő isteni küldetése- és szervezetéből 
származó jogok elidegenithetlenek. Tehát az egyház' irá-
nyában felvállalt és hittel is erősített kötelességek örökké 
kötelező erővel birnak, 's azokat, semmi úton-módon bár-
minő hitletétel által megsemmisíteni, megszorítani, vagy 
megszüntetni nem szabad.' 

,Ez elvet, melly egyszersmind az álladalom iránti 
hűséggel tökéletesen megegyez, a'jelen esetre alkalmazva, 
magától értetődik, hogy az alkotmányra leteendő eskü az 
egyház iránt vállalt kötelességekkel semmikép sem cllen-
kezhetik, valamint azon álláson sem változtathat, mellyet 
az eskütevők mostanig az egyház' irányában elfoglaltak.' 

,Ha tehát az elmondott körülmények egy részről nem 
ollyanok, hogy nekünk magunknak kelljen záradékot kí-
vánni a' hitformába, más részről azok mégis alkalmat 
szolgáltatnak nekünk azon rendeletre, hogy az egyházi 
egyének az előadott egyházi óvásnak előrebocsátása nélkül, 
az esküt ezután letenni ne merészeljék. Az illető álladalmi 
hivatalnak Írásban következőkép kell az óvást benyújtani : 

alázatosan jelentem, hogy én az alkotmányra a' tő-
lem kívántató esküt letenni kész vagyok, de kötelesnek 
érzem magamat előbb azon szándék iránt nyilatkozni, 
mellynél fogva e' szent ténynek végbevitelére ajánlkozom. 
E' szándék abban áll, hogy az uj eskü az egyház' jogainak 
és az egyház iránti saját kötelességimnek ártalmára ne 
legyen, tehát az egyházhozi állásomat semmiben se vál-
toztassa.' 

,Szeretett testvérek! mi magunk, főpásztori gondja-
inknál fogva, az illető helyen ünnepélyes óvást nyujtottunk 
be mindaz ellen, mi az egyház' jogait, bármi módon is az 
alkotmány által veszélyeztethetné. — Kölnben, april' 18-án 
1850. A' kölni egyháztartomány' püspökei : János , kölni 
érsek ; Vilmos, trieri püspök ; Ferencz, paderborni püs-
pök; János György, münsteri püspök.' 

— A' porosz cultus-ministcrium, mint már emiitők, 
körlevelet bocsátott az összes főnökökhöz, hogy föltétlen 
eskütételt kívánjanak azon álladalmi hivatalnokoktól, kik 
egyszersmind papok és lelkészek. De miután látná a' 
közizgatottságot, melly a' katholikusoknál ezen intézkedés 
végett napról-napra növekedik, jónak találta minapi ren-
deletét módosítani. Csak hogy ezen módosítás által czélját 
el nem érendi, mert az expediens, mellyhez folyamodott, 
minden inkább, mint loyalis. Utóbbi rendeletében ugyanis 
akkép rendelkezik a' vallásministerium : hogy ha az illető 
pap-államhivatalnok akkép nyilatkoznék, miszerint saját ' 
meggyőződése szerint a'föltétlen eskütétel által nem jönne, 
összeütközésbe egyházi és polgári kötelességeivel, 's a' 
püspök' parancsa nélkül le is tenné a' föltétlen esküt, az 
illyetén a' föltételes esküt leteheti, csakhogy ezen eskü 
föltétlen eskünek fog tekintetni. Ezen rendeletre a' borosz-
lói püspök egy egyházfej edelemhcz méltó választ adott, 
mellyben nyíltan kimondja, milly kévéssé ismeri a' minis-
terium a' kath. álláspontot, midőn illy eszközökhöz folya-
modik , 's az egész rendeletet ,kisértés'-nek nevezi, melly 
által a' pap egyháza iránt hitszegővé válnék. Megvallja a' 
püspök, miként hálásan elismeri az utóbbi alkotmány által 
nyújtott kedvezéseket, 's senki nem mond nagyobb köszö-
netet a' királynak, mint épen ő : csakhogy a' katholikusok 
az alkotmányi-ügyek körül olly keserű tapasztalásokat 
tettek már, hogy egy két törvényezikk által nyújtott biz-
tositások által meg nem nyugtattathatnak. 'S miután pél-
dákkint elősorolná a' franczia concordatum és bajor alkot-
mány által garantirozott, de meg nem adott kedvezéseket, 
következőleg zárja emlékiratát : ,Ez az igazi rend : Isten-
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nek a' mi Istené, és a' királynak és államnak a' mi a' 
királyé és államé. És csak ezt , és nem egyebet akartam a' 
papjaimnak általam parancsolt ,salvis ecclesiae juri-
bus'-féle záradék által kifejezni, mellyhez is ragaszkodni, 
és az ellene vétkezőket szigorúan meg fogom büntetni.' 

Schweiz. 
(A' freiburgi papnevelő intézetek' sorsa.) A' vallásta-

lanság mindenhol 's minden időben a' radikalismus' szü-
löttje. Napjainkban Freiburg ezen igazság' szomorú, de 
kétségtelen tanúsága. Alig igtatták a' kormányi székbe a' 
radikalismust (1847-ki novemberhőban) az egyesültek' 
szuronyai, már is azonnal sem szégyent, sem határt nem 
ismerő gyűlöletét a' katholicismus, annak papjai 's intéz-
ményei ellen forditá, Kormányát azzal kezdé, hogy a' je-
zuiták- 's ligurianusokat embertelenül kiiizte, 's a' kanton-
ban fekvő birtokaikat lefoglalta. A' Mariáről nevezett, 's a' 
keresztény iskolatestvéreket, ugy szinte sz. József, 's az 
isteni gondviseléstől czimzett szerzetesnőket, kik magu-
kat a' gyermekek' nevelésének, a' szegények 's öregek' 
ápolásának szenlelték, hasonló erőszakkal száműzte. Ame-
rika' vad népei a' radikalismusnál kevesbbé kegyetlenek, 
vadonjaikban tisztelettel viseltetnek ezen jámbor 's üdv-
árasztő társulatok iránt. De a' monteti, szent szivről neve-
zett szüzeket sem liagyá bántatlanul a'radikalismus, kiüzé 
őket szent magányukból, 's vagyonukból kifosztá. A 'par t -
dieui carthausiakat, a' hauterivei cistercieket, 's a ' f r e i -
burgi augustinianusokat k ö z v e t l e n ü l megszüntette, 's 
lefoglalván javaikat , egyházaik' szent edényeit 's ékessé-
geit, elégnek hitte, ha az egyes szerzetesnek csekély nyug-
dijt kivet, mellyet a' rendelet' szavai szerint (art . 14.) 
kedve-kénye szerint tőlök meg is tagadhasson. A' k i h a -
l á s által eltörölteknek nyilvánitá, a' sz.-ferencz-rendie-
ke t , a' maigraugei, montorgei, a' látogatásról, salezi sz. 
Ferencz-, sz. Orsolya-, sz. Bernárdról, 's az estevayeri sz. 
Domonkosról czimzett-szüzeket. Javaikat elkobozta, őket 
durva, kincsszomjas gondnokok' önkényének kitette, kik 
szabadelmii takarékossággal osztogatják nekik azt, a 'mi a' 
megélésre épen nélkülözhetlen. A' zárdák' ezen elnyomása, 
kirablása, 's megzaklatása után a' radikalismus azonnal 
ellenséges állást vön a' világi papság' irányában is. Egy-
másután 28 megyés pap ellen mondá ki a' kantonbóli távo-
zást, vagyis a' száműzést, 's azok közül többen kegyetlenül 
börtönökbe zárattak. Nyolczvan papra elviselhetlen adót 
rót t ; és mindezen elmozdítások 's száműzések, elfogatá-
sok és pénzbírságok minden bírói visgálat, minden per 
's Ítélet nélkül mondattak ki, egyedül a'gyűlölet 's bosszú, 
a' bírvágy 's vallástalanság' sugallatából. 

A' püspök hasonlóképen tárgya lön a' radikalismus' 
istentelen merényleteinek. Miután ez az antikatholikus 
alkotmányt megszavazta, 's olly törvényeket alkotott, mely-
lyek mintannyi következetes kifolyásai azon eretneki 's 
szakadári, a' nagy tanács' teremében százszor hangozta-
tott elvnek, melly szerint : a' kantonban csak egy hatóság 
van, 's az álladalom egyszersmind az egyház és a' papság' 
fe je , még egyházi és vallási ügyekben is (Bulletins du 
grand conseil de 1847. 1848. 1849. 's az 1848-diki au-
gustusban tartott öt kanton' tanácskozmányaiban) :a' radi-
kalismus fölszólitá a' püspököt, hajolna meg az alkotmány 
előtt, 's vetné alá magát, minden kikötés nélkül, a' törvé-
nyeknek. A' főpap apostoli szilárdsággal vetette vissza az 
illyen hithagyást. De a' hét kormányzó, mint annyi u j 
Julián, bérenczeik által püspökjükre tevék szentségtelen 

kezeiket, őt lakából, erőszakot használva, 1848-ki octob. 
25-ki éjjel 2 órakor kihurczolák, 's Yaadt protestáns kan-
ton' kormányának átadták, hol miután előbb a' lausannei 
köznép' fenyegetőző szidalmainak kitétetett, két havig a' 
chilloni börtönökben zárva tartatott , 's végre franczia 
földre száműzetett. 

De a' zárdák' elnyomása- 's kifosztásával, a' papság' 
üldözése- 's a' megyei főpásztor' száműzésével a' radika-
lismus még meg nem elégedett ; ő az ultramontanismus- 's 
babonának csúfolt katholikus tanokat és szellemet sem 
hagyhatá érintetlenül. E' czélból a' katholikus oktatás' fő-
tényezőit a' megyében, a' papneveldét, 's a' theologiai 
tanintézeteket mérgével megrontandó, azokat hatalmába 
keríteni megkísérté, 's módot keresett, melly által azon, 
kizárólag vallási 's egyházi intézeteket, elvonván azokat 
az egyházi hatóság alól, a' nagy tanács'kezeibe játszhassa, 
's a' katholikus seminariumot elnyomván, helyébe schis-
matikus neveidét emelhessen. De lássuk magát a' közok-
tatásról szóló törvényt : A' különböző tanulmányi szakok' 
száma 's fölosztása, ugyszinte a' tanidő' meghatározása 
a' katholikus theologiai intézetekben, tárgya leend egy az 
egyházi hatósággal kötendő concordatumnak annyiban, a' 
mennyiben a' 165. 's a' köv. törvényezikkek meg nem sér-
tetnek . . . A' meg nem egyezhetés' esetében ezen ügyet a' 
törvény végképen intézendi el. A' seminariumban kizárólag 
csak a' gyakorlati hittan adatik elő, 's az ebbeli gyakor-
latok tartatnak ! 1 (Art. 224.) 

A' nagy tanács ezen rendelete által egészen hatalmá-
ba kerítette a' theologiai, természetűknél fogva vallási 's 
egyházi studiumokat, a' vallási oktatás' ezen természetes 
's egyedüli alapjait a' megyében, mellyek szorosan 's egye-
dül az egyházi hatóság alá tartoznak, 's rendezésök isteni 
jog szerint a' püspököket illeti, azon formális missio' ere-
jénél fogva, mellyet Krisztus urunk apostolainak, kiknek 
ők törvényes utódjaik, azért adott, hogy az evangéliumot 
hirdessék minden teremtménynek, a' kormányokat sem vé-
ve ki. Pedig a' hi t tan, az evangelium' tudományos hirde-
tése , mihez ép olly kevés joga van a' statusnak, mint a' 
milly kizárólagos kötelességében áll a' papnak, az Isten' 
igéjének hirdetése. 

Tehát jogbitorlást követ cl a' freiburgi kormány, a' 
hittani tanulmányok- 's a' seminariumra nézve rendezési 
jogot tulajdonítván magának. 'S ő azt zsarnoki gőggel 
teszi. Kimondá, hogy a' kantoni (cantonale) tanoda aka-
démikus folyamában a' hittani tanulmányok is benfoglalvák 
(a'közoktatási törvény 221. czikke) ; hogy a' bölcsészeti 
folyam előkészítő oktatás a' hittudományra (art. 222.); 
hogy azon tanulóktól, kik a' hittan' részletes tanulmányait 
hallgatni akarják, a' végzett bölcsészeti folyamról bizo-
nyítvány (diplôme de licence) kívántatik (art. 226); hogy 
a' seminariumi növendékek, valamint az egyházi rend' 
minden jelöltjei a' bölcsészeti és hittani folyamok' végzett 
tanulmányairól illy bizonyítványt előmutatni köteleztetnek 
(ugyanott) ; hogy minden tanfolyamot, a' theologiát sem 
véve ki, egy, az esküdtszék ( jury) előtt tartandó visgálat 
fejez be. Kimondá, miszerint (a' status által készítendő) 
szabályzat határozza meg azon, a' kormány által kineve-
zendő esküdtek' választmányának összeállítását (legyen 
az világi vagy vegyes) ; hogy a' hittani intézetek' tárgya 
leendnek egy, az egyházi hatósággal kötendő concordatum-
nak (art. 224.) ; hogy a' seminariumban egyedül a' gya-
korlati hittan' tanulmányai adatnak elő, 's az abbeli gya-
korlatok tartatnak ; hogy az egyházi jog világi tanár által 
fog előadatni, melly is a' kantoni törvényhozás- 's a' 
schweizi közjoggal öszhangzásba hozatik. (Art. 223.) A' 
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nagy tanács felügyel a' könyvekre, s a' vallási oktatás' 
egyéb tárgyaira , 's ezen oktatás' idejét, 's tanárait rend-
szabályok által határozza meg (art. 17). Az állandó tan-
ügyi választmány a' vallásügy-igazgató' elnöksége alatt 
megbírálja az iskolai programmokat a' közoktatás' minden 
ágaira nézve , 's minden osztályok' tankönyveit meghatá-
rozza. (Art. 15. 16.) Minden tanárokat a' közoktatási 
igazgatóság' előterjesztésére a' nagy tanács nevez ki cső-
dület utján, de mégis hivattathatnak. (Art. 165.) Csődület' 
esetében a' folyamodókat a' tanügyi választmány visgálja 
meg, mind átalában tudományos ismereteik-, mind külö-
nösen azon szakból, mellyből tanárokká készülnek (ugyan-
ott). E' szerint a' hittanárok is a' tanügyi bizottmány előtt 
végzendik próbatételöket. Áll pedig azon tanügyi bizottmány 
a' megyei tanodának igazgatója-,'s két tanárából, valamint 
a' tanári testületből fölveendő három tagból, kik között 
legalább egy kerületi felügyelő is legyen, 's ezek mind vilá-
giak. (Art. 14.) 'S ha fölteszszük azt i s , hogy a' nevezett 
bizottmányba egyházrendi tanár is bevétetik, a' több-
ség abban mégis világi leend, 's azon egyházi személy 
is a' világi hatóság' nevezésénél fogva lenne tagja azon 
bizottmánynak, mert a' törvény szerint : ,A' bizottmányi 
tagok' kinevezése tartozik a' közoktatás' igazgatóságához.' 
A' hittani tanszékek' számát, az álladalom' érdeke szerint, 
többre emelheti 's alább szállíthatja a' nagy tanács (art. 
165.), sőt ha némellyek a'felállítandó szövetségi egye-
tem által fölöslegesekké válnának, azokat megszüntetheti 
(ugyanott). Ezen utóbbi rendelete által elárulja a'freiburgi 
kormány, milly rokonszenvvel van a' fölállítandó szövet-
ségi egyetem iránt, mellyben szövetségi t.heologiát kívánna 
előadatni, mintegy alapjául egy uj szövetségi vallásnak, 
mi egyike reformátoraink' kedvencz álmainak, kik hírlap-
jaik- 's gyűléseikben fenhangon hirdetik, miszerint semmi 
egység, semmi jóllét sem leend Schweizban mindaddig, 
mig a' vallások közötti különbségek fentartatnak. Az illy 
szövetségi egyetem' hiányában, kormányférfiaink a' katho-
likus 's protestáns theologia' összeolvasztását tervezik. A' 
törvény igy szól:, A' katholikus theologiára szükséges köz-
költségek az alkotmány' 17-dik §-ában érintett kiadások' 
sorába tartoznak mindaddig, mig a' theologiai cursus a' 
két egyház' hittani oktatására egyiránt ki nem terjeszke-
dik.' (Art. 228.) Ebből világosan láthatni, miszerint a' 
seminarium, ' s a ' theologia' secularisatioja, 's azoknak, 
valamint az egész kantonnak dekatholisatioja terveztetik, 
's ha az iránt még kétség lehetne, eloszlatná azt a' nagy 
tanács' 1848-ki számadása. (Vége köv.) 

L u z e r n . Tudva van, hogy a'luzerni kanton'régi nagy ta-
nácsának tagjai, kik a'külön szövetségbei lépésre, közönsé-
gesen átalános szavazat által választattak, az első bíróság 
által hitszegés- és hatalommali vissza-élés' bűnében ma-
rasztaltattak e l , ugy szinte 6 millió frank fizetésében. Az 
elitéltek ügyeiket felebbezték. Martius' l - jén kellett a' 
pernek a' felsőbb bíróság előtt felvétetni, 's a' vádlottak' 
nagyobb részének személyesen megjelenni. Kilencz órakor, 
a' régi tanácskozó teremnek ajtaji megnyíltak: a' vádlot-
tak vidoran és bátran jelentek meg a' bírák előtt, kik 
komoly hivatalos arczokkal félkörben ülék körül a' zöld 
asztalt. O s w a l d , W e b e r és F i s c h e r ügyvé-
dek jelentek meg rendre ; ez utóbbi egyúttal vádlott és 
ügyvéd is volt nem csak saját személyére, hanem még 
hatvanhat vádlott társai' számára is. A' két első a' nagy 
tanács' némelly tagjainak képviseletét vállalta magára. A' 
vita az első biróság' januar' 4-én kelt ítéletének felolvasá-
sával kezdődött. Ezután az ügyvédek követelték, hogy a" 
törvényszék' azon tagjai , kik egyszersmind a' jelenlegi 

nagy tanács' tagjai, következőleg a' vádlók közé tartoznak, 
távolittassanak el. Ez alapos kívánság, mint előrelátható 
volt, nem hallgattatott meg; mert ha az ezen osztályzat 
alá eső bíráknak távozni kellett volna, a' törvényszék' 
tagjai nein lettek volna elegendő számmal itélethozásra. 
Délben, az ülés félbeszakadt ; három órakor délután kez-
dőitek a' viták a' fő kérdés felett. F i s c h e r ur szónokolt 
először három óra hosszant, az itélet' megsemmisítését 
kérvén. Rövid bevezetés után a' per' fontossága- és lehető 
következményeiről, mellynek elegendő példáit mutatják 
Angol- és Francziaország' forradalmai, rövid foglalatban 
elmondotta a' tényeket, mellyek a ' jogi kérdésekre és a' 
per' történetére vonatkoznak. Azután megmutatá, hogy az 
első biróság' Ítéletének se törvényszerű foganatja, se jogi 
alapja nem lehet, mivelhogy a' biróság nem volt illetékes, 
a' per lényeges formáinak hiánya és a' törvény' hibás al-
kalmazása miatt. A' biróság' illetőségének kérdése hosszan 
és alaposan tárgyaltatott. Az ügyvéd napfénynél világo-
sabban megmutatta, hogy a' törvényhozó hatalom soha-
sem felelős; továbbá a' luzerni kanton' nagy tanácsa, ha-
bár felelős lett volna is, épen nem felelős a' külön szövet-
ség' e 'kérdésében, miután a'felséggel bíró nép 17,000 
aláírással ellátott nyilatkozatában annak rendeleteit hely-
behagyta: végre hogy a'jelenlegi nagy tanács 1848-dik 
évi február '3-án és augustus' 11-én minden üldözéseket 
megszüntetett, 's azok helyett 313,500 frank adót vetett ki. 
Ha már az ezen okokban rejlő igazság nem hatott a' bírákra, 
a' szónok' ékesszólásának kellett volna hatni. — F i s c h e r 
ur, beszéde' második részében megmutatá, hogy a' perben 
kezdettől végig működő egyének közül egy sem volt rész-
rehajlás nélkül, mert egy része azoknak az 1847-diki 
ideiglenes kormánynak tagjai voltak, mások pedig a 'nagy 
tanács' tagjai , ugyanazon két hatalom' tagjai , melly a' 
régi nagy tanácsot vád alá helyezte. A' harmadik és utolsó 
beszédrészben a' szóló megmutatta, hogy törvényköny-
vünkben a' vádlottak' képzelt bűnére vonatkozó czikk 
vagy rendelet nem találtatik. E' beszéd néhol-néhol kese-
rűség- és szigorral volt vegyítve, ugy hogy a' törvényszék 
a' felett nem tetszését kifejezte; a' szóló méltósággal, de 
egész illedelemmel feleié : miszerint sajnosan esnék neki, 
ha a' törvényszék' dicséretét kellett volna aratnia. Okos-
kodása oda ment k i , miszerint a' főtörvényszék jelentse 
ki : 1) hogy a' bűnvádi eljárás a' vádlottak' irányában 
semmi, 's hogy az első biróság' Ítélete teljesen megsemmi-
síttetik: 2) hogy a' törvényben semmi alapja nincs a' 
nagy tanács tagjai' törvényes üldöztetésének azért , hogy 
a' külön szövetséghez állottak, 's a' luzerni kantonnakegy 
birája sem illetékes az ügybeni itélethozásia ; következő-
leg e' pernek foganatja nem lesz ; 3) hogy a' perköltségek 
az álladalomra liáramlanak. Beszéde' végén az ügyvéd még 
egyszer biráihoz fordult, 's ezeket mondá nekik : ,Uraim! 
hallották kérésünket , ' s annak okait ; jelenleg önök'Íté-
letét várjuk ; de ne feledjék, hogy ez alkalommal egy-
szersmind saját itéletöket mondják ki. E' perezben a' per 
még Luzern kantont illeti, de jogi és alkotmányos érdeké-
nél fogva tüstént az egész világ' jogtanához fog az tartozni, 
's a' világ egyedül az igazság és jogosság' szigorú elvei 
szerint fog Ítélni. A' jogot tiszteletben kell tudni tartani, 
még a' forradalom' idejében is , mert csak a' jog által va-
gyunk erősek : imigy beszélt Ledru-Rollin a' február' 24-
diki vészes napon, midőn Lajos-Fülöp' trónja a' republi-
kánusok' csapásai alatt összedőlt. Ha a' jog 's csak a' jog 
szab zsinórmértéket a' főtörvényszéknek, Ítélete csak ked-
vező lehet ránk nézve ; de lia, mit hinni nem akarunk, a' 
jog a' politikának feláldoz tátik, fentarfjuk magunknak a' 
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hivatkozást a' történet és utó-világ' ítéletére. Végezetre, 
még egyszer ünnepélyes nyilt óvást teszünk azon illetőség 
iránt , mellyet Luzern kanton törvényszékei igényelnek 
magoknak egy, az erőszak által elnyomott törvényhozó ha-
talom'tagjainak irányában.'Eme'ékesszólással teljes be-
széd u tán , mellyet a' birák feszült figyelemmel hallgattak, 
a' más két ügyvéd szólott. Végre a' köztársaság' ügyvéde 
akarta a' vádat indokolni ; csak a' ki őt hallotta, van fogalma 
az okoskodásaibani zavar- és szegénységről. Esti hét óra-
kor a' vita félbeszakasztatott, 's másnap reggeli 8 órakor 
folytattatott. A'másnapi viták közt Fischer ur'felelete ne-
vezetesebb volt, mint első beszéde. A' zürichi és müncheni 
egyetemek' karainak két rendbeli véleményét hozta fel, 
mellyek c' tárgyban megkérdeztettek. A' birák és az álla-
dalmi ügyvéd meg voltak lepetve a' védelem' e' váratlan 
segédeszközén , melly tudtuk nélkül ügyesen készíttetett. 
E' két darabirománynak olvasása, melly három óránál 
tovább tartott , nagy hatást idézett elő, 's a' két karnak 
véleménye a 'bírákat zavarba hozta. Beszéde'végén Fischer 
ur egy másik válaszát olvasta fel a' müncheni egyetemi 
karnak, 1850. február 22-ről, mellyben e' testület hatá-
rozottan szól a' per' igaztalanságáról, 's nagylelkűen, és 
egyhangúlag a' tanácskozás végetti jutalmakról lemond. 
Ekkép tehát a' luzerni törvényszékek, ha elitélik a' vád-
lottakat, a' mivelt világ' ítélőszéke előtt fognak állani. A' 
leirhatlan hatás' következtében, mellyet e' nagy viták 
szültek, a' törvényszék az Ítéletet elhalasztotta. — Az 
,Observateur' előadván ez ünnepélyes vitákat, minden 
becsületes ember figyelmét és rokonszenvét, régi Schweiz' 
kantonainak szerencsétlen lakóira hívja fel. H a t m i l l i o m ! ! 
's e g y , t ö r v é n y s z é k á l t a l e l i t é l t , n a g y t a -
n á c s ! ! Igazság, mértéklet, szabadság, ti az égbe tün-
te tek? 'S hogy tudja meg a ' v i l á g : a' hithezi ragaszko-
dás, nemes forrása Luzern'szerencsétlenségeinek. Tisztelet 
waldstetteni társainknak ! tisztelet ékesszóló ügyvédökne k 
Fischer urnák ! 

Vegyesek. 
A' cultus- és oktatásügyi minister az egyházi ügyek' 

mikénti rendezésének érdemében ő fölségének benyújtott 
alázatos előterjesztvényét azonnal egy másik követte, melly 
a' kath. egyháznak a' nyilvános oktatáshozi viszonyaira 
vonatkozik. Valamint az elsőnek olvasásánál keblünk' leg-
tisztább örömével üdvezlők a' pirosló hajnalt , melly az 
ausztriai kath. egyház' történeteiben egy uj korszaknak 
korányát hirdeti : ugy e' második, az oktatásügyet illető 
előterjesztvényre nézve is éreztük, miszerint az , igaz és 
organicus alapelvekből indulva k i , mig egy részről az 
egyház' nevelési és tanítási jogát az államczél-fogalom' 
korlátai között biztosítja, az alatt más részt az álladalmi 
tanintézetekben is, a' kath. hittant illetőleg, tökéletes, az 
összes tanítást illetőleg pedig, szinte nem megvetendő be-
folyást enged az egyháznak. Csak azt sajnáljuk, hogy az 
egyetemeknél és akadémiáknál a' hittan kötelező tantárgy 
lenni nem fog. De erről még másszor. 

A' posonyi főtanoda' egyik tanára, a' ,Magyar Hir-
lap '-nak, vágvidéki levelezője' általunk is érintett tudósí-
tását megigazitólag, ugyanazon tanodáról, különösen a' 
hitbeni oktatást illetőleg, a' következőket irja : ,A' keresz-
tény hittant érdeklő és leginkább kiemelt közlése értesítő 
urnák egészen hamis! Fölügyelőnk ebbe parancsolólag 

épen nem avatkozott, csak magán nézetét kivánta kifejteni, 
midőn az illető tanár- és exhortatornak zsinórmértékül az 
eddig használt F r i n t helyett inkább S a i l e r 's S c h w a r z 
Ildefonsót mint praktikaiabbakat ajánlá; ugyancsak a 
gyakorlati élet'szempontjából indulván ki , ajánlá a' ker. 
legendák' használatát is mind a' hittani előadások- mind 
az exhortatioknál a' nélkül, hogy nézetét felerőszakolni 
kivánta volna. A' hittani előadások megmaradtak, mint 
voltak mind a' 8 osztálynál. Cicero de ofïïciis a' bölcsé-
szeti tanszékhez adatott, és pedig az első évi bölcsészek-
nél az ontologia helyett, melly az alkalmazott metaphysi-
kával együtt, az újonnan behozandó rendszer szerint, a 
gymnasiumi tantárgyak közül úgyis elmaradand, a' máso-
dik évi bölcsészeknél az erkölcstan mellé.' (Valljon e' sze-
rint fogják-e még tanulni a' posonyi első évi bölcsészet-
hallgatók az ontologiát ? Vagy újra kell bölcsészethallga-
tókul lenniek valamellyik akadémiában? Valóban nem 
kellene addig háborítani a' régi rendet, mig helyébe az uj , 
alulról fölfelé fokozatos haladással nem alkalmaztatott.) 

R a d e t z k y tábornagy april 4-dikéről kelt iratában, 
a' veronai püspöki consistoriumnak meghagyja, hogy mi-
után ő excell. már eleve elrendelni méltóztatott, miszerint 
a' jezuiták' templomai Velenczében az azokhoz tartozó 
hospitaléval, tovább a' veronai sz. Antalról czimzett tem-
plom a' mellette fekvő hospitaléval, a' nevezett rendnek 
azonnal, mihelyest a' hospitale-épületekből a' katonaság 
kivonuland, visszaadassanak, — erről a' fentisztelt főt. 
consistorium , F e r r a r i József a tyát , a' rend' jelenleges 
tartományi főnökét értesíteni szíveskedjék. — A' valódi 
nagyság' jelleme, a' jognak igazságot szolgáltatni tudni 
akkor is, midőn ez egy félvilág' ellenszenveivel találkozik 

Posonyból irják az ,Oesterr. Correspondent'-nek, mi-
szerint a' prímás ő herczegsége, miután april' 22- és 23-
kán a' székegyház- és a' Salvatorról czimzett templomban 
nagy számú hivő sokaságot megbérmált, és a' város' jóté-
kony intézeteit H e i l e r kanonok és plébános' kíséretében 
meglátogatta volna, hat napi ott tartózkodása u tán , melly 
idő alatt a' lakosok' minden osztályaitól, különbség nélkül, 
a' szeretet- és legbensőbb tiszteletnek számos jeleit vevé, 
april' 26-án Ferencz-Károly gőzösen Esztergomba visz-
szatért. 

Ugy látszik, hogy lord Palmerston reclamatioit t en 
szerint folytatja. Göröghonnal kezdette, 's most Toscaná-
hoz fordul, kárpótlást kívánván a' veszteségekért, miket 
az angolok szenvedtek, Livornónak az osztrákok által tör-
tént bevétele'alkalmával. Ha az emiitett kormány a' köve-
teléseket kielégitené, ugy az idegeneket több kedvezések-
ben részesítené, mint saját alattvalóit. Mert hisz az idege-
nek könnyebben hagyhatják oda az ostromlandó várost, 
mint az odavalók ; ha pedig az idegenek ott állandó lakást 
vettek, vagy épen házzal is birnak, akkor sorsuk közös a 
többi lakókkal. Egyébkint reménylhető, miként az osztrák 
kabinet meggyőzendi Angolhont követeléseinek jogszerűt-
lenségéről , mert nem nézheti részvétlen szemmel, ha egy 
oltalma alá helyzeti tartomány ok nélkül fenyegettetik. 
És különben is szerencsétlen fogás, hogy Palmerston félszeg 
politikája által az európai continenst mindinkább elidege-
níti Angolhontól, az egész világgal elhitetvén, miként az 
angol kabinet minden jogérzetből kivetkőzött, és érdekeit 
csak erővel és nem joggal képviseli . . . April' 15-kénlord 
John Russel az alsóháznak bejelenté, miként május' 5-én 
inditványnyal lépend föl az ir-alkirályság' eltöröltetése 
iránt. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 



RELIGIO. 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI L A P . 

Budapesten, május' 2 . 1850. 52» Másodévi folyam. 

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az e lőf izetés i dij f é l évre postán 6 ; he lyben 5 frt p. p . 
Előf izethetni minden postahivatalnál , Pesten a' s zerkesz tőségné l (Országút , K u n e w a l d e r h á z ) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T A R T A L O M : A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. püspökökkel 
az egyházi ügyek' szabályozása végett tartott tanácskozások' tárgyában. (Folyt.) — Pápa ő szentsége' 
fogadtatása Romában. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. 

püspökökkel az egyházi ügyek' szabályozása 

véget t tartott tanácskozások'tárgyában. (Folyt.) 

Az egybegyűlt püspökök kimondották, az álta-
luk képviselt egyház' szellemében, hogy a' papi hiva-
talok- és javadalmakra egyedül ollyanok méltók, kik 
képesek, valamint minden keresztény erényben, ugy 
a' polgári elöljáróság iránti kötelességek'teljesitésében 
is, a' keresztény községnek szóval és példával elővi-
láglani. Felséged' kormánya megbízhatni gondol ab-
ban, hogy a' kath. egyház1 lonökei ezen elvet mind a' 
papi hivatalok' jelöltjei, mind a' már alkalmazott pa-
pok' irányában is követendik, 's mindig kezet nyuj-
tandanak, hogy szent hatáskörökkel az álladalmat ve-
szélyeztetőleg visszaélő papok ártalmatlanokká tétesse-
nek. Ezt feltévén, szükségesnek tartja a' kath. egyház 
iránti tartozó tiszteletből, hogy ha illy szomorú ese-
tek előfordulnak, legelői mindig az illető püspökkel, 
vagy a' pápai székkel egyetértésben történjék az el-
járás a' kötelességmulasztók ellen. 

Méltóztassék ehhez képest felséged legkegyel-
mesebben elrendelni, miszerint, ha valamelly pap 
állásával 's az őt, egyházi czélokra nézve, illető sza-
badalmakkal más czélokra él vissza, ugy, hogy hiva-
taltóli elmozdítását a' kormány szükségesnek találja, 
a' világi hatóságok eziránt előbb egyházi elöljáróival 
értekezni tartozzanak. 

A' püspöki gyülekezet joggal czélszerünek is-
merte el, hogy, ha valamelly pap világi bíróságok ál-
tal büntétek vagy áthágások miatt elitéltetik, lehet-
séges legyen a' püspöknek, mielőtt rá papi büntetést 
szabna, a' vétek' fokát, mellyet az elitélt az egyház' 
irányában magára görditett, önállólag megítélni. Hogy 
ő e' végett, a' büntetés' végrehajtása előtt, az elitélte-
tésről tudósittassék, ezt a' fenálló törvények már el-

I. Félév. 

rendelték. Az egybegyűlt püspökök kijelentették óhaj-
tásukat, hogy, ha kívántatik, a' tárgyalási irományok' 
közlése se tagadtassék meg. Felséged indítva érezhet-
né magát legkegyelmesebben megengedni, hogy az iro-
mányok' e' közlése, jóllehet eddig sem tagadtatott meg, 
a' törvényszékeknek világosan kötelességül tétessék. 

A' tárgyak, mellyek közös eldöntésöket az ide 
mellékelt rendeletben találják, összesen ollyanok, mely-
lyekre nézve egyedül az eddigi törvényhozás által fel-
állított korlátok' elmellőzése forog kérdésben. 

A' püspöki benyujtványok' többi, jelenleg eldön-
tendő pontjai kívánják, hogy külön tárgyaltassanak. 
A' legmélyebb tisztelettel bátorkodik alulirt az okta-
tási kérdést különös legalázatosabb előterjesztvényre 
l'entartani, a' többi tárgyakra nézve pedig következőt 
megjegyezni : 

Az összegyűlt püspökök kijelentették mult évi 
május' 30-kai iratukban : ,hogy ők minden jogokat tisz-
teletben tartanak, mellyeket az állami hatalom az egy-
ház' irányában igényelhet, ugy azokat, mellyek az állami 
hatalom' természetéből folynak, mint azokat is, mellye-
ket a' fejedelem különös jogalapoknál fogva szerzett. Hi-
ven e'nyilatkozathoz elismerik az uralkodó jogát, hogy 
a'püspökségre felemelendőnek személyét jelöl je ki; azt 
tartják azonban, hogy e'jogot tisztán s z e m é l y i n e k 
kelljen tekinteni, 's felhivatva érzik magukat a' poli-
tikai viszonyok által, a' legmélyebb tiszteletű de sür-
gős kérelmet intézni : miszerint felséged késznek mél-
tóztassék nyilatkozni , hogy az emiitett jogot kath. 
püspökök' tanácsa nélkül nem gyakorolandja , 's az 
egyházi tartomány' püspökeit, mellyhez a' megürült 
szék tartozik, soha el nem mellőzendi.' 

Tagadhatlan, hogy e' fontos jog ama' személyes 
viszonytól függ, mellyben a' kath. uralkodó a' kath. 
egyházhoz áll; mert nem kath. fejedelem'részére soha 
és sehol sem ismertetett el. Világos is, hogy annak 
ezélszerü gyakorlatára nagyon hasznos, a' püspökök' 
tanácsával élni, 's hogy az egyházi tartomány' püspö-
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kei, mellyben a' püspökség megürült, a' figyelembe 
veendő viszonyokat rendszerint legjobban ismerik. 
Felséged tehát inditva érezhetné magát, a' püspöki 
gyűlés' választmányának e' tekintetben megnyugtató 
nyilatkozatot adatni. 

Azon alak iránt, mellyben e' kinevezések jövőre 
történendők, közelebb határozatok jelentkeznek óhaj-
tandókul. Ez azon jogokról is áll, mellyek a' fejedel-
met más hivatalok és javadalmak'betöltésének tárgyá-
ban illetik. Felséged tehát méltóztathatnék elrendelni, 
hogy azon alak iránt, mellyben a' fejedelmi jogok egy-
házi hivatalok és javadalmak' betöltésének tárgyában 
jövőre gyakorlandók lennének, tanácskozásra ut nyit-
tassék, 's a' tárgyalás, mennyiben szükséges, a' sz. 
székkel egyetértésben életbe léptettessék. 

Ezen egyetértés ama'befolyás' szabályozására is 
lenne kiterjesztendő, mellyet felséged kormánya' ré-
szére is kell biztosítani, hogy papi hivatalok- és java-
dalmaktól, mellyekre felséged nem nevez ki, olly em-
berek távol tartassanak, kiknek munkássága a' polgári 
rendet veszélylyel fenyegethetné. 

A' kanonoki állomásrai képesség iránt kijelen-
tették a' püspökök : ,Arra, hogy a' székes káptalanok 
czéljoknak megfeleljenek, 's kiváltságos állásukat inél-
tólag elfoglalhassák, szükséges, hogy tagjaik' jeles ké-
pességeért szóló biztosítékok ne kevesbittessenek, ha-
nem szaporittassanak. Ök elismerik azért a' fenálló 
rendelkezés' üdves voltát, mellynek következtében ka-
nonokságok' elnyerésére tiz évi egyházi szolgálat kí-
vántatik meg, 's igérik a' szükséges intézkedések' 
megtevését, hogy ezen, az állami hatalom által kibo-
csátott határozat az egyház' körébe tétessék által.' 

Felséged' kormányának csak örvendetes lehet, 
hogy egy rendelkezés, melly által az érdem- és ta-
pasztalásnak az elsőséget biztosítani törekedtünk, az 
egyházi elismerést is megnyeri. 

Ugyanezen szellemben oda nyilatkoztak az egybe-
gyűlt püspökök : ,A' kath. egyház mindig azon elvből 
indult ki, hogy egyházi hivatalok és javadalmak'kiosz-
tásában csak a'jámborságot, ismereteket és érdemeket 
kell tekintetbe venni ; ők azért óhajtják , 's azon is 
fognak lenni, hogy ama' kanonoki állomások is, mely-
lyek' elnyeréséhez még nemesi származás is kívánta-
tik, a' legméltóbbnak, születésrei tekintet nélkül, adas-
sanak ; ennek azonban törvényes uton 's a' már szer-
zett jogok' sérelme nélkül kellene történni.' 

'S hozzáadják : ,Nem csak a' hézagok' kitöltése 
végett, mellyek a' domicilláris kanonokságok' lassan-
kinti feloszlásából a' salzburgi és olmüczi választó 
káptalanokban keletkezendenek , hanem a' végre is, 
hogy a' választás nagyob méltósággal menne véghez, 
's a' püspököknek a' metropolitai székkeli összekötte-
tése szilárdittassék, óhajtandónak mutatkozik, hogy a' 
salzburgi és olmüczi egyháztartományok' püspökei a' 

metropolita' választásánál szavazatjogot nyerjenek. 
Hogy a' választók' száma magasabbra emeltessék , — 
mindenesetre 25-re — czélszerü lenne, a' tiszteletbeli 
kanonokok' megfelelő számát választói joggal felru-
házni.' 

Felséged' kormánya csak kedvesen veheti, ha az 
elv, mellyet ő álladalmi hivatalok' kiosztásában állan-
dóul fog követni, az egyházi méltóságokra nézve is 
teljes érvényt nyer. Azon határozatok i s , mellyeket 
az egybegyűlt püspökök a' salzburgi és olmiiczi érse-
kek' választásánál behozva látni óhajtanak, tökélye-
sen czélszerüknek mutatkoznak. 

Méltóztassék felséged legkegyelmesebben megen-
gedni, hogy a' püspököknek e' határozatok' kivitelére 
a' kormány' részéről leghatályosabb gyámolitás, a' 
mennyiben a' kormány eziránt közremunkálni hivatva 
van, biztosittassék. 

Az egyházi törvény rendeli, hogy megürült plé-
bániák' betöltésére csődület hirdettessék, 's a'verseny-
zők' képessége e' czélra rendelt examinatorok által 
visgáltassék meg. E' czélszerü rendszabályt Ausztriá-
ban a' politikai törvényhozás egészen saját körébe 
tette által. 

Állami rendeletek szabályozták a' visgálat' ren-
dét és módját, valamint a' kötelezettséget, azoknak 
magát alávetni, és az időt, mellyben a' sikerrel kiál-
lott visgálat érvényes volt; az állam' részéről a' liité-
szeti tanintézet' tanárai rendeltettek examinatorokul, 
csak a' dogmatika' examinatora hagyatott a' püspök' 
szabad választására; csődvisgálat alóli felmentés vé-
gett az országos kormányhoz kellett folyamodni. 

Az egybegyűlt püspökök a' papi hatalom' részé-
re igényelték a' jogot, a' lelkipásztorkodás' gyakorla-
tárai képességet megítélni, 's az állami hatalomnak, 
tekintve az 1849-dik évi mart. 4-ki legfelsőbb nyilt 
rendelvény' 2. §-át, nem lehet attól e' jogot elvitatni. 
De az államra nézve is fontos, hogy azon férfiak' ké-
pessége , kik mint plébánosok fognak működni, 
czélszerü módon megvisgáltassék ; a' kormánynak kí-
vánnia kell, hogy e' tekintetben a' különféle megyék 
egymással megegyező eljárást kövessenek. Tudnia 
kell, milly kezességet nyújt a' csődvisgálat' elintézése 
a' lelkipásztorok' képességéről , hogy megítélhesse, 
mennyiben 's minő feltételek alatt bizhatja meg őket 
maga részéről a' tanoda-, szegények' ügye- és házas-
sági tárgyakban olly eljárásokkal, mellyekben a' papi 
hivatalbeli összeköttetés mind az állam-, mind az egy-
házra nézve kívánatos. 

Felséged' kormányának tehát szabad és kell kí-
vánnia, hogy a' csődvisgálatok iránt kibocsátandó in-
tézkedések, mielőtt véghezvitetnének, neki tudtára 
adassanak, miszerint azt, mit saját álláspontjából óhaj-
tania kell, indítványba hozhassa, 's netaláni nehézsé-
gekre figyelmeztethessen. Az egybegyűlt püspökök 
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félre nein ismerték, hogy a' plebánosi csődvisgálatok 
iránt eddig erővel biró rendeletek sok czélszeriit tar-
talmaznak, 's hogy szükséges mindenütt, hol kivételes 
viszonyok kivételt nem indokolnak, az öszhangzó el-
járást megtartani. Azért következő határozatokban 
egyeztek meg : 

,A' plebánosi csődvisgálat minden megyében é-
venkint legalább egyszer és pedig sző- és irásbelileg 
tartassék meg.' 

,E' visgálat' tárgyai : 1-ször : Dogmatica. 2-szor: 
Szentírás' magyarázata a' Yulgata szerint. 3-szor : Er-
kölcstan , pastoralis és liturgica kiválólag gyakorlati 
irányban. 4-szer : Egyházi jog. 5-ör : Valamelly predi-
katiónak tökéletes terve és részenkinti kidolgozása. 
6-or : Szóbeli előadás. 7-er : Catechesis.' 

,Az önálló lelkipásztorkodás' minden hivatalának 
elnyerésére szükséges, hogy a' kérelmező a' plebánosi 
csődvisgálatot jó sikerrel állja ki.' 

,Mennyiben legyen szükséges a' plébániai csőd-
visgálat olly kanonokságokra, mellyekkel ugyan a'Iel-
kipásztorkodás' kötelessége, de nem önálló lelkipász-
tori hivatal köttetik össze, ez a' megyei püspök' Íté-
letére bizatik.' 

, Plébániai csődvisgálathoz csak azok bocsáttas-
sanak, kik legalább három év óta a' lelkipásztorkodás' 
hivatalára szabadalmat kaptak.' 

,A' csődvisgálat rendszerint hat évre legyen ér-
vényes, azonban a' tartományi concilium által hosz-
szabb vagy rövidebb határidő is alapittathatik meg.' 

,Csak a' szolgálatban álló vagy nyugalmazott 
hitészeti tanárok, az istenészet' ama' tudorai, kik e' 
méltóság' elnyerésére szigorlatoknak vetették magukat 
alá, 's ollyan férfiak, kik valamelly hittani szakban 
mint irók tüntették ki magukat, mentethetnek fel a' 
plébániai csődvisgálat' letételétől.' 

,Annak ismétlésétől azokat is fölmenthetik a' 
püspökök, kik mint lelkipásztorok, vagy máskép ele-
gendőleg bebizonyították hittani ismereteiket.' 

,Egy püspök sem köteles a' plébániai csődvisgá-
latot, mellynek valamelly kérelmező idegen megyében 
vetette magát alá, saját megyéjének javadalmaira néz-
ve elégségesnek elismerni.' 

Ezen intézkedések mitsein tartalmaznak, mi el-
len a' kormánynak tiltakoznia kellene; sőt inkább 
minden érdeket kielégítenek, mellyet az álladalom e' 
visgálat' elintézésében kereshet. Azonban hiányzik a' 
kezesség, hogy a' hozott határozatok a' püspökök- és 
utódaiktól, őket jogszerüleg kötelezőkül fognak tekin-
tetni. E' viszonyra nézve azt hiszi legmélyebb tiszte-
lettel inditványozandónak a' leghűbb engedelmességü 
ministeri tanács , méltóztatnék felséged elrendelni, 
hogy az egybegyűlt püspökök által a' plébániai csőd-
visgálat iránt hozott határozatok' teljes alkalmazását 
mi sem akadályoztatja, azon kikötéssel, hogy azok a' 

kormánynyal tartandó értekezlet nélkül nem fognak 
megváltoztattatni, és hogy hol 's a' mennyiben ezen 
határozatok iránymértékül nem vétetnének, a' plébá-
niai csődvisgálat az eddigi rendeletek szerint tartassék 
meg. (Vége köv.) 

Pápa ö szentsége ' fogadtatása Romában. 

Pápa ö szentségének visszatéréséről a' ,Journal 
des Débats' romai levelezője april' 12-éről ezeket irja: 
,Ma jelenvalék a' pápának Romába bejövetelén ; a' 
legbámulandóbb jelenetek' egyike volt ez, mit halandó 
szemek valaha láthattak. Nem magam valék, ki igy 
itélt; emberek voltak körülöttem, kik ismerik a' vá-
rost, ismerik a' világot, 's a' legtisztább lelkismeret-
tel mondhatom, hogy a' pápának székvárosábani fogad-
tatása várakozásunkat a' legnagyobb mértékben túl-
haladta. 

Látván a' csendet, hogy ugy mondjam, közön-
bösséget, melly az azelőtti napokon a' városban ural-
kodni látszott, koránt sem vártam volna az öröm-
nek illy kitörését. Az örömvihar és lelkesedés ugy 
tört ki egyszerre, mint a' felbuzogó forrás, melly 
a' föld' rétegein keresztül utat nyit magának. Megle-
het, hogy a' művészi, érzéki és ingerlékeny népnél, 
a' nap' ragyogó sugarai, a' színészet iránti hajlam, 's 
egyéb más okok is közremunkáltak ; de azt bizonyo-
san állithatom, hogy még más valami is gyakorlott 
reá befolyást. Hivatalosan parancsolt tisztelet-nyilvá-
nítás nem szokta a' tömeget fellelkesíteni. A' socialis-
ták azt fognák mondani , hagy a' borzasztó juniusí 
forradalomnak rugói az eszmék voltak, 's hogy az esz-
mék egyedül is képesek hasonló csatákat felidézni. 
Ugy van, azon elragadtatásnak, melly mai napon az 
egész romai lakosságot a' pápának lábaihoz vitte, 's 
áldásának elfogadására késztette, kútforrása, benső ér-
zelem volt ; egyike volt ez ama' nagyszerű elragadta-
tásoknak, mellyeket erőszakolni nem lehet, 's mellyek 
a' nemzeti érzelmek'bensőiből származnak. 

De nem akarok a' mai dolgok felett okoskodni. 
Azt mondom inkább : ,Infelix, qui potuit rerum co-
gnoscere causas.' Lesz idő, midőn e' megható jele-
netnek philosophiáját elemezni fogjuk ; most hagyjuk 
a' tényeket beszélni a' magok valóságukban ; hagyjuk 
szólani a' nép' szavát, 's ne feledkezzünk meg a' szép 
időről 's a' hasonlithatlanul gyönyörű napról, melly a' 
magasztos képnek alapszínét képezé. 

Csak tegnap vala észrevehető, hogy a' város ün-
nepélyhez készül, 's a' tömérdek lámpáknak minden 
utczábani felaggatása a' holnapi kivilágítás' hírnöke 
volt. Ma reggel keresztül-kasul jártam a' várost, főleg 
pedig azon téreket és utczákat, mellyeken a' kiséret 
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átvonulandó vala . 's nyomról nyomra lehete ezeket 
követni minden kalauz nélkül. csupán az utakat be-
hintett sárga homok, 's a' házak- és egyházakat di-
szitő szőnyegek' útmutatásánál fogva. A' pápának 4 
órakor kellett megérkezni a' laterani sz. János kapu-
hoz. Néhány órával előbb a' néptömeg már a' térre 
húzódott; a' sokaság teméntelen volt, de Roma ez ol-
dalról olly kiterjedt, hogy a' nép itten fel se tűnik, 's 
olly szabad ottan a' mozgás, mint a' levegőé. A' szent 
János' egyháza, hol a' pápának megállapodni kellett, 
belőlről veres szőnyegekkel volt bevonva ; üres helyek 
voltak fentartva a' mennyezet és oltár körül, melly alatt 
sz. Péter és sz. Pál apostolok' fejei nyugszanak. A' 
templom' hajója, zöld ágakkal behintve , két sorban 
felállított romai katonák által rekesztetett el. En a' 
valódi néptömeget akartam látni, 's azért a' templo-
mot ott hagyván, a' térre kimentem. Azok, kik Romát 
ismerik , emlékezni fognak a' gyönyörű helyzetre. 
Szebbet alig láthatni a' világon ; ízlésem szerint Ro-
mának minden pontjait szépségre felülmúlja. A' tem-
plomnak magas homlokzatáról a' tizenkét apostol' 
szobrai tekintenek a' városra, "s a' térségre; a' hal-
moknak azon fenséges lánczolata áll a' szem előtt, 
melly Tivoli, Frascati'és Albano' fejérlő épülettömegét 
választja el egymástól, 's á' romai mezőség örökös 
egyl'ormaságával, mellyen keresztül a' császárok ál-
tal épitett óriási vízcsatornák húzódnak. Képzeljük e' 
hasonlithatlan láthatáron a' napot, a' fákat tele zöld 
fürtökkel, inellyeken férfiak és gyermekek mászkálnak, 
a' csillogó sisakokat, 's fénylő szuronyokat, egy lelkes 
tömeget, mellybe katonák, nők, papok, capucinusok, 
fekete öltözetű angolok, és rongyos köznép vegyülnek, 
's olly látvány van előttünk, millyent a' világ' egyéb 
részeiben hiában keresnénk. 

A' pápa négy órára váratott. Minden szem ki 
a' szabadba tekint; a' kitűzött perczben, sebes vág-
tatva, l'utár érkezik, mint a' kiséret' közelgésének hír-
nöke. Megérkeztével az ágyuk minden másod perczben 
dörögni kezdenek. Az uton porfelleg emelkedik, 's a' 
testőrök' sisakjainak ragyogása hirdeti a' szent atya' 
megérkeztét. A' nép leszállván a' falakról és fákról 
térdre borul előtte. Ekkor a' templom' főajtaja meg-
nyílik, 's azon keresztül az ágyuk' morgása dörögve 
viszhangzik. A' lépcsőkről hét, csengetyükkel ékített, 
sárga-veres zászlóval, a' hét egyháznak jelképeivel, a' 
laterani sz. János' egyházának káptalana a' pápa elébe 
megy. Előttök a' Nagy-Károly, nyugoti császártól 
ajándékozott kereszt vitetik. Más oldalról egyszerű 
Utazó kocsiban, az Isten' szolgáinak szolgája érkezik. 
A' kocsi' jobbja mellett lovagol a' franczia hadsereg' 
főparancsnoka. Kisérete franczia vasasokból és vadá-
szokból áll. A' franczia gyalogság rendes sort képez, 
tiszteleg, és térdre borul, mig dobosai az indulót ve-
rik. Azt mondhatja valaki velünk együtt, ,inég is csak 

furcsa dolog!' Az 1 7 9 3 - , 1830-, és 1848-dik évet 
megélt Francziaország visszahelyezi székvárosába a' 
pápát , kinek nincs egyéb fegyvere gyenge kezénél, 
mellyel az áldást osztja; ez talán valami megfoghat-
lan, valami észhaladó dolog, mint Istennek hála, minden 
valódi érzelmek. De csak annyit mondhatok, hogy a' 
franczia katona, kit naponkint gunyolódónak és két-
kedőnek tapasztaltam , e' perczben, ugy látszott, a' 
büszkeség' érzetétől volt áthatva, midőn térdre esett ; 
tiszteket láttam , könyeiket szégyen nélkül törölni. 
Egyeztesse meg ezt, a' ki tudja, a' forradalmi szellem-
mel, én nem tudom. 

A' pápa' kocsija lassan halad az : , E l j e n a' 
p á p a ! é l j e n a' s z e n t a t y a ! felkiáltások köze-
pett, egész az egyház' lépcsőzeteig. A' szent atya a' 
lépcsőköni felmenetel közben megáldja a' népet 's a' 
térdelő katonákat ; ő már messziről megismerhető ki-
csi fejér sipkájáról, 's az előtte vitt keresztről, melly 
neki gyorsan utat nyit. A' templom' hajójában tábori 
zene, 's dobszó hallatszik; 's a' tömeg a' kiséret után 
szinte a' templomba tódul. 

Hagyjuk a' pápát a' templomban, 's folytassuk 
utunkat a' városon keresztül, inert ma a' várost szint-
úgy kell megtekintenünk, mint a' pápát. Azok, kik 
Romát látták, könnyen haladhatnak az uton, mellyen 
a' kiséret keresztül vonult, a' sz. János egyháztól a' 
Coliseumig egyenes vonalban, azután a' Coliseum ut-
czán, Traján' terén, a' szent apostolok' terén, a' ve-
lenczei téren, Jézus utczán, 's a' sz. András della 
Valle teren, sz. angyal hidon, 's újváron végig, egész 
a' sz.-Péter' templomáig. E' hosszú vonalban könnyű 
volt többször a' pápa' útjába állani ; a' mit meg is 
tettem, 's előhaladásában mindig ugyan azon lelkese-
dést tapasztaltam. A' hosszú utcza, melly a' sz. János 
egyháznál kezdődik 's a' Coliseumig tart , gyönyörű 
látványnak színhelye volt. Egy ablakból kinézve, az 
egészet áttekinthettem ; gyönyörű volt látni az átalá-
nos térdelést, midőn a' pápa valahol átvonult. 0 uti 
kocsiját veres, hat lovas diszhintóval cserélte fel; elől 
és hátul a' romai főcsaládok' iljaiból alakult nemes 
testőrség ment ; B a r a g u e y d ' H i l l i e r s tábornok 
mindig jobbján lovagolt. Következtek egyenkint a' 
bibornokok veres kocsikban ; megismertem köztök 
Lambruschinit, Dupont-t és Antonellit, kinek arcza 
örömtől sugárzott , és a' kinek különben, is sok esze 
van. Borromeo bibornok a' pápával volt. Ezek után 
jött a' diplomatai testület. Egész uton az ablakok sző-
nyegekkel diszitve, 's báinulókkal telve voltak. Vala-
hányszor a' pápa'kiséretéhez csatlakoztam, csak abból 
vehettem ki előbbre haladását, hogy a'házak' ablakai-
ban a' kendőket lebegtették, 's azokból egész virág-
zápor ömlött le reá. 

A' szent-angyalvári ágyuk váltották 1'el az előb-
bieket. A' kiséret a' hidon keresztül haladván, a' Borgo-
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Nuovo szűk utczába érkezett ; a' rend kissé megbom-
lott, 's a' nép összévissza szaladgált a' lovak között. 
De mikor ezen utczából a' tömeg a' szent Péter' terére 
ért , olly tünemény volt, mint midőn a' partjai közé 
szorított folyam a' tengerbe ér, 's abban elvész, mint 
egy csép víz. A' tér két sor katonaságtól volt körül-
véve , kik annak közepét szabadon hagyták, ugy hogy 
a' nagy téren a' pápa kocsija 's egész kísérete alig tünt 
fel. Ugy, mint a' sz. János' egyházánál, itt is felment 
a' pápa a' lépcsözetre, áldást adván a' katonaságra és 
a' térdelő népre; a' nagy ajtó megnyílt elfogadására, 
's ő lassan haladott beljebb, mialatt a' katonák tér-
delve tisztelegtek. A' mint a' pápa a' templom' kü-
szöbét átlépte, a' tömeg utána tódult. A' szent atya 
helyet foglalt székén, az oltárnak másik oldalán, a' 
néppel szemközt. A' ,Te Deum' énekeltetett, 's a' bi-
bornokok' dékánja áldást adott a' Szentséggel. Lehet-
len e' percznek magasztos ünnepélyességét leírni. A' 
franczia nyelven adott katonai parancsszó a' terjedel-
mes épület' számtalan boltozataitól lassankint visz-
hangozva, a' templom' kövezetére öszhangzó pontos-
sággal leeresztett fegyverek' moraja. valamennyi do-
bok' pergése, továbbá a' legmélyebb csend közepett 
a' földre borult keresztény sokaságra adott áldás, olly 
jelenet volt, melly sokáig az emlékezetbe nyomva 
marad. Ezután a' tisztelettartó pap megáldotta a' pá-
pát, 's a' szentséggel a' világ' négy része felé ismét ál-
dást adott. Ezután a' szent atya a' közelben álló szent 
Péter' szobrának csókolására ment, mellynek bronz 
lábait már millió keresztények csókolgatták. Sz. Péter 
e' napon ünnepileg volt feldíszítve : arany kalap-, gyé-
mánt- és ékszerekkel kirakott t i a r a . 's gyémántos 
pásztori gyürü voltak az ékességek. Ennekutána a' 
pápa a' Vaticanba ment, hol a' tábornok, Francziaor-
szág' képviselője tőle elbúcsúzott. Mig a' tábornok a' 
pápát kisérte, csupán csak a' pápát éltette a' nép ; de 
midőn a' Vatican palotából kijött, ott hagyván a' pá-
pát, a' nép kiáltozta : ,Éljen Francziaország, éljenek 
a' francziák !" 'S valóban a' francziák azok, kik a' pá-
pát Romának. 's Romát a' pápának visszaadták. A' 
szent atya ezt el is ismerte, 's látván a' lelkesedést a' 
franczia sereg' részéről, azt mondá : ,Boldognak ér-
zem magamat e' felett, nem egyedül magamért, mert 
a' francziákban nem kétkedtem, de . . . .' 

Mi Francziaországot illeti, nem tudom, felfogta-e 
már, mit tett; de Isten bizonyára azt tudni fogja; 's 
a' mai jelenetet látván, csak azt lehet mondani : ,Gesta 
Dei per Francos.' 

Este az egész város lámpatenger volt. IIa lehetett 
ínég kétség a' pápa' szives fogadtatása iránt, az éjjeli 
világitás elégséges volt azt megszüntetni. Legfeltű-
nőbb volt az átalánosság. Nem volt egyetlen tér, ut-
cza, sikátor, ház, ablak, hol lámpa, vagy gyertya ne 
égett volna; nem volt egy hitvány kapu gyertya nél-

kül. Látványnak ez csudálatos volt. Alig hiszem, hogy 
világitás' tekintetében a' világon olly szép legyen va-
lami, mint Parisban az elysiuini mezők, a' szines ü-
vegvilágitással ; de itt több emlékek és látpontok van-
nak. Igy a' sz. Péter' kupolája teljesen megvilágítva, 
lángtengerrel önti el a' várost; más helyt a' Pincio 
valóságos szinházi diszitményt mutatott, melly a 'mű-
vészek' tetszését megnyerte ; ismét más felé a' Capi-
tolium' tornya és palotája lángokban úsztak ; a' Capi-
tolium' nagy lépcsőjének fölén, Castor és Pollux'nagy 
szobrai, és Mark Aurel' szobra, világitás nélkül óriási 
fekete árnyékokat vetének a'téren keresztül. A' Borgo 
Nuovo, hosszú utcza, melly a'szent-angyal hidtól Pé-
tertemplomáig vezet, lámpák' ezreivel volt megrakva, 
's abban járt fel alá tömérdek örömittas nép. Egy a' 
legfénylőbb pontok közül volt a' Condotti utcza, melly 
a' spanyol piaczra, 's a' Scalinata' lépcsőzetéig vezet. 
A'nyilt kocsik szabadon hajtottak a'lámpasorok között, 
'sa'szem elmerült a' temérdek utcza és sikátor'látásá-
ban, mellyeknek mindegyike megtette a' magáét. Nem 
tudom , voltak-e ez ünnepélynél némelly romai protes-
tánsok is , de azok bizonyosan elragadtattak, ha nem 
köz érzelem, legalább a' jelenet' gyönyöre által, 's 
akaratjok ellen is a' tömegbe kellett vegyülniök. 

Örömtűz volt-e ez, vagy csupán szalmatüz? 
nem tudom meghatározni. Nem sokára tapasztalni fog-
juk, valljon az érzelem is ugy kialszik-e mint a'lám-
pa. Valóban ! ez egy különös nép. De talán mi fogunk 
másokat különösöknek találni ! Valljon mi nem kö-
vettük-e csatáink' szövétnekét ? Azonban, mint a' régi 
mondja, meglássuk holnap ! Mindig lesz rá idő. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r i i o n , 

*) Vannak emberek , kiknek scandálok- és kravallokban 
telik örömök, 's kik ennélfogva igen fájdalmasan ve-
szik, hogy a' pápa ő szentsége olly fényes fogadta-
tásban részesült. Ha a' városban siri csend uralko-
dott , minden ablakok zárva, minden ufezák üresek, 
maga a' lég elégületlenséggel saturait volt volna : ez 
lelköknek a' rendetlenségek-, zavarok- és katholikus 
antipathiákon olly édesen függő szerelmére balzsam 
leendett. Azonban fájdalom mindebből semmisem tel-
jesült. Ők tehát magokat megnyugtatandók, azt ter-
jesztik . miszerint a' fogadtatás fényes volt ugyan, de 
hideg . . . 'S az illy emberek' megezáfolására, vala-
mint minden jók' vigasztalásaul, szolgáljon e' czikk, 
mellynek Íróját részrehajlással nem fogja senki is 
vádolni. Szerk. 

(A' nm. kalocsai érsek' jubilaeumot hirdető körlevele.) 
Dilectis in Christo Fratribus et Filiis, Clero Archi-Dioe-
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cesis nostrae Colocensis et Bacsicnsis Seculari et Regulari 
Salutem et Apostolicam Benedictionem ! — Quamvis de 
aeterna animarura curae nostrae creditarum salute, pro 
gravissima muneris pastoralis obligatione, solliciti, ad 
divinam Justitiam, quam sub vixdum sopitae funestissimae 
tempestatis, et quae banc nobis paraverunt praeceden-
tium temporum periodo, tot tantisque delictis nostris ad 
iram, justamquc nostri castigationem provocavimus , pla-
candam, congrua poenitentiae et pietatis exercitia ordinäre 
in nostris ddo 8-ae Decembris a. e. Encyclicis minime ne-
glexerinius : dum tamen ad illas, in quas arcano divinae 
Providentiae consilio, talia merentes, incidimus rerum 
temporumque difficultates animum advertimus; intime 
persvademur : singulari divino subsidio nos maximopere 
indigere ad arcendas, quae usque adhuc nobis, propter 
multitudinem iniquitatum nostrarum, imminent malorum, 
periculorumque insidias. Peccatum enim peccavimus, et 
major effecta est iniquitas filiorum peccato Parentum ! 
Propterea magna etiam facta est vclut mare contritio no-
st ra ; et non est spes, nisi Dominus respexerit, et conver-
sis ad cor, divinae misericordiae suae munera propitius 
impendent, quibus adjuti , projieiamus a nobis iniquitates 
nostras, veteremque hominem exuti, induamus novum, qui 
secundum Deum creatus est in justifia et sanetitate veri-
tatis ; ne secus adimpleatur in nobis trenienda ilia Judicis 
vivorum et mortuorum comminatio : ,Si coeci essetis, non 
haberetis peccatum : nunc autem dicitis : quia videmus ! 
peccatum vestrum manet. Si enim non credideritis quia 
ego sum (salus et redemptio vestra) moriemini in peccatis 
vestris.' (Joann. VIII. 24. IX. 41.) 

Idcirco non possumus non teneris spirituális exultatio-
nis lacrymis prosequi ilium Beatissirni Patris nostri Pii IX., 
devota supplicatione Celsissimi Principis Primatis Regni im-
petratam, in spiritualibus Ecclesiae Thcsauris dispensandis 
piissimam in Regnum isthoc Apostolicum munificentiam, 
qua cunctis in eodem degentibus utriusque sexus Christi 
fidelibus, peccata sua humiliter et cum sincera illorum 
detestatione confessis, sacramentali absolutione expiatis, 
et SS. Eucharistiae Sacramento digne refectis ; alia item 
praescripta poenitentiae et satisfactionis opera, uti sunt : 
visitatio Ecclesiarum, Jejunium, pia eleemosynarum lar-
gitio, devotae denique precationes ad intentionem S. Matris 
Ecclesiae alias hoc scopo usitatae, intra 15. dierum spa-
tium adimpleturis, plenissimam omnium peccatorum In-
dulgentiam in ferma Jubilari clementer concedere digna-
tus est. 

Quo igitur coelestium gratiarum pia Apostolicae Se-
dis liberalitate nobis elargitarum beneficiis pro vestra, 
animarumque vobis creditarum aeterna salute in Domino 
perfrui , intentumque ex iisdem fructum referre valeatis ; 
sequentia circa modum et seriem propitiatoriae liujus de-
votionis duximus ordinanda : I. Dominica proxima post 
harum receptionem ad fideles vestros de gravissimo pro-
crastinatae conversionis et finali3 impoenitentiae periculo 
sermonem sacrum dicetis ; una de occasione, necessitate, 
scopo liujus devotionis, conditionibus item et modo eam-
dem peragendi eosdem edocebitis. II. Tribus proxime se-
quentibus Dominicis diebus, — quarum intervallis Jubilá-
ris haec devotio absolvetur, — praemisso Dominica prima 
Veni Sancte, sermones sacros singulari industria elabora-
tes de novissimis pro concione dicetis. Absoluto sermone 
s. si tempestas faverit, Processionem, — sub qua in itu 
Litaniae 0 0 . SS., in reditu Litaniae Lauretanae, et pro 
re nata Rosarium recitabuntur, — ad Capellam , Cal va-
riam , Caemeterium, Crucem, vel Statuam alicujus sancti, 

intra ambitum Parochiae, ducetis, atque orationibus ad 
lucrandas Indulgentias usitatis vel aliis poenitentialibus 
cum 7. Pater et Ave ad intentionem S. Matris Ecclesiae in 
destinato loco persolutis, ad Ecclesiam reducetis ; ubi Sa-
crum Missae Sacrificium cum expositione Sanctissimi de-
cantabitis. Quo circa notandum, quod sicubi praescripta in 
praememoratis nostris Encyclicis Processio nondum esset 
peracta, haec uno compendio cum prima ex nunc ordinatis 
absolvi possit, prout si forte non favente tempestate una 
ex praescriptis processionibus asservari non posset, haec 
absolutis in Ecclesia praescriptis precibus, suppleri non 
debeat. Qui vero processionibus his quacunque justa de 
causa, uti sunt : detentio in carcere, vel corporis infirmi-
tas, interesse, vel praescripta poenitentiae opera praestare 
non potuerint, illi his per Confessarium in alia commutatis 
participes nihilominus fieri poterunt Indulgentiae hujuS 
Jubiláris ; alio vero legitimo impedimento detenti, dicta 
loca, vel Ecclesiam, cum precum Indulgentialium perso-
lutione privata devotione visitabunt. III. Quoniam Beatis-
simus Pater datis familiaribus ad Celsissimum Principem 
Primatem Regni litteris illud quoque apostolicae sollicitu-
dinis votum enunciavit, ut fideles hac Jubilaei occasione, 
sacras missiones et spiritualia Exercitia, quoad fieri po-
tes t , haberent, quo uberiorem ex ipso Jubilaeo fructum 
percipiant ; liunc in finem dispono : ut Dominica prima 
post has perceptas, item subsequis ante .Litanias, tempore 
pro catecheticis institutionibus destinato, per dimidiam 
saltern horam, ecclesiasticas catecheses de 5 partibus 
poenitentiae, et digna SS. Eucharistiae sumptione, ex am-
bone, vel ab ara , ad cunctos fideles dicatis; post Litanias 
vero decantatis coram exposito in ciborio Sanctissimo ex. 
hymno poenitentiali ,Könyörülj Istenem' 3—4. rythmis, ac 
tum persolutis 7 Pater et Ave, cum oratione Deus qui 
culpa offenderis, data benedictione devotionem concludetis. 
Ultima dominica Jubilari ,Te Deum' superaddentes, quo 
tota haec devotio concludetur. IV. Cum inter ceteras lu-
crandarum Indulgentiarum conditiones requiratur Jejuni-
um, pro feria 4 - t a primam Dominicam Jubilarem proxime 
sequente, strictum Jejunium annunciabitis. V. Quo vero 
fideles sacro hoc Jubilaei tempore expiationem, et salutem 
suam eo facilius operari possint, facultatem tribuit San-
ctissimus cunctis Christi fidelibus a) libere sibi Confessa-
rium (monialibus tamen nonnisi talein, qui pro monialibus 
adprobatus sit) eligendi ; — b) Confessarios potestate in-
struit , absolvendi ab omnibus, etiam Sedi Apostolicae vel 
Ordinario reservatis casibus, hue intellecta etiam facilitate 
restituendi jus petendi amissum debitum conjugale ; —1  

c) vota quaecunque, etiam jurata et Apostolicae Sedi re -
servata, (praeter tamen poenalia, et ea, in quibus ageretur 
de praejudicio tertii) prout etiam praescripta pro his In-
dulgentiis poenitentiae et satisfactionis opera, apud legi-
time impeditos, in alia pia, et salutaria opera commutandi ; 
— d) dispensandi super irregularitate ex violatione cen-
surarum contracta, quatenus ad forum externum non sit 
deducta, nec facile deducenda. Has tamen facultates ita 
concedit Sanctissimus Pater, quin Constitutionis Benedi-
cti Papae XIV. ,Sacramentum Poenitentiae' quoad abso-
lutionem complicis derogetur, aut facultas tribuatur ad 
eos absolvendos, qui ab Apostolica Sede vel ab aliquo 
praelato, et judice ecclesiastico nominatim excommunicati, 
suspensi, interdicti, aut alias in censuras, et sententias in-
cidisse declarati, vel publice denunciati fuerint , praeter-
quam si intra pra^dictos 15 dies obligationi suae satisfe-
cerint. Quodsi intra praedictum tempus satisfacere nequi-
verint, in foro saltern conscientiae, fine lucrandarum in-
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dulgentiarum absolvi poterunt, injuncta tamen obligatione 
satisfaciendi statim ac poterunt. VI. Modum vero in expo-
nendis sacro sermone, vel catechetica Institutione, delictis, 
quae Jubilari hac devotione expianda sunt, eum tenebitis, 
ut praecepta Decalogi, et Ecclesiae prae oculis habentes, 
auditoribus persvadeatis : ipsa ingentia ilia mala, quae 
recentius justo Dei judicio nobis immissa sunt , et quibus 
saevientibus peccata tantopere accumulaviinus, — Stipen-
dia fuisse peccatorum, quae annis jam retro actis impie 
perpetrata, divinam in nos ultionem provocarunt ; quo fa-
ctum est, ut cum cognovissemus Deum, non sicut Deum 
glorificaverimus eum, sed toti terrenis, et inundanis et 
carnalibus dediti ac immersi, dissipaverimus legem ejus ; 
tradiderit nos in passiones ignominiae secundum insipiens, 
et impoenitens cor nostrum ad thesaurisandam nobis iram 
in die justi judicii Dei. Quod ut avertamus, nihil nobis 
reliquum manet aliud, quam in cinere et cilicio poeniten-
tiam agere, dignosque poenitentiae fructus facere, cum 
secus Deus dubio procul ablaturus sit a nobis regnum su-
um , et daturus illud genti facienti fructum ejus. 

Eja igitur Dilectissimi ! Operamini dum dies est , si 
enim nox supervenerit, nemo jam poterit operari. — Nunc 
tempus acceptabile, nunc dies salutis. En coelitus rursum 
commotas aquas medicatorias et expiatorias novae piscinae 
probaticae, quam Dominus ac Redemptor noster pretiosis-
simi sangvinis sui admixtione consecravit; ut omnes qui-
cunque in illam descenderint, mundentur ab iniquitatibus, 
et sanentur a langvoribus suis. Videte igitur ne per vos, 
per vestram forte incuriam, desit homo, qui peccatorum 
paralysi tabescentes animas ad hoc salutare balneum ad-
ducat , quin potius confortate manus dissolutas, et genua 
debilia ad resurgendum e coeno vitiorum corroborate, quod 
infinnum est consolidate, quod confractum est alligate, 
quod perierat requirite, ne vobis dicatur : Vae pastoribus 
Israel , qui pascebant semetipsos ! Propterea pastorcs 
auditc verbum Domini : Ecce ego ipse super pastores re-
quiram gregem meum, de manu eorum, et cessare faciam 
eos ut ultra non pascant gregem meum. (Ezech. 34.) — 
Expurgate et vos ipsi vetus fermentum, ut sitis nova con-
spersio sicut estis azymi : maledictus enim qui opus Dei 
facit negligenter. Quapropter obtestor vos per vulnera Sal-
vatoris nostri Jesu Christi, ut fideles mysteriorum ejus 
dispensatores inveniamini, qui tutissimam, quae nobis mi-
sericorditer porrigitur naufragii tam deplorandi tabulam, 
ambabus ulnis complexi, et vestras, et fidelium vestrorum 
animas ex corruptionis, quae nos inundavit, diluvio eri-
piatis, et in portum salutis aeternae deducatis. Dominus, 
qui cujus vult, miseretur, et quem vult indurat, effundat 
super vos, et omnes qui invocaverint nomen ejus, abundan-
tiam suarum gratiarum. Datum Colocae Dominica in Albis 
1850. F r a n c i s c u s m. p., Archi-Episcopus Colocensis. 

Vegyesek. 
A' ,H(ilgyfutár'-ban ezt olvassuk : ,A' ferencziek 

Pesten népnevelésre kínálkoznak vállalkozni, 's az egye-
temi könyvtár' szállását követelik. Gyermeket csak az ne-
velhet igazán jól, kinek magának is van; ez ügy tehát nem 
szerzeteseknek való.' Mi pedig kissé eltérő, azaz azon 
véleményen vagyunk, hogy t. i. a' gyermeket igazán job-
ban tudja nevelni az , kinek magának nincs, mint az , a' 
kinek van. Ez nem csak tapasztalati, hanem egyszersmind 

lélektani alapokból is könnyen igazolható tünemény. A' 
,Hölgyfutár' ugy látszik erről még keveset gondolkodott. 

Mult vasárnap a' jubilaeumi ajtatosság Pesten befe-
jeztetett. '/29-re megérkeztek a' külvárosokból a' szent-
menetek a' főplebánia-templomba, hol nyomban az isteni-
szolgálat megkezdetvén, evangélium' eléneklése u tán , nt. 
S i m u n c h i c h Ignácz belvárosi plébános ur egyházi be-
szédet tartott német nyelven, mellyben emlékeztetvén a' 
hallgatókat, miszerint balsorsban Istenhez emelkedjenek 
föl, miként David, kiterjeszkedett azon teendőkre, mellye-
ket nem szabad elmulasztani, hahogy a' legközelebb szen-
vedett szerencsétlenségeknek jövendőre elejét akarjuk ven-
ni , — melly teendők röviden Isten és egyháza' parancso-
latainak megtartásában pontosulnak össze. Mise után nt. 
's tudós K o v á c s József egyetemi tanár lépett a' szó-
székre, 's magyar nyelven tartott beszédében feleletet adott 
azon felvetett kérdésre : Hogyan győződhetünk meg arról, 
ha valljon megfeleltünk-e a' jubilaeum' czéljainak ? Ugy, 
ha Is ten, magunk és felebarátunk iránti kötelességün-
ket teljesítettük. Az Isten iránti kötelességek közt ki-
emelé az isteni-tiszteletet, melly csak a' kath. egyházban 
létezik a' maga teljes igazságában. Önmagunk irányában 
megfeleltünk a' jubilaeumnak, ha önmegtagadást gyako-
roltunk, a' böjtöt megtartottuk, 's nem csak a' tiltott örö-
möktől, hanem néha-néha az ártatlanoktól is tartózkod-
tunk. Itt szónok megrótta azokat, kik böjtidején és a' j u -
bilaeum alatt a' színházakat látogatják, estélyeket ren-
deznek , 'stb. Végre felebarátunk iránti kötességünknek 
megfeleltünk, lia szenvedő embertársaink iránt jótékony 
szeretettel viseltettünk, szemére lobbantva a' mostani kor-
nak , miszerint az még jótékonysági áldozatjait is sokszor 
csak ugy hozza meg, ha azok' fejében egyúttal mulathat. 
•— A' bezáró délutáni isteni-tiszteletet m. Fogarasy Mihály 
püspök ur ugyancsak a' nevezett templomban végezte, 
melly közben a' nagy buzgóságu főpap német nyelven egy-
szersmind sz. beszédet tartott. 

A' ,Pester Zeitung' f. é. 101-dik számához mellékelt 
értesitőben ezen felhívással: ,! ! ! Wichtige Schrift! ! !' Gei-
bel könyvkereskedő által következő munka hirdettetik : 
,Keine Uebervölkerung mehr! oder wichtige Aufschlüsse 
über den Geschlechtsumgang . . . 'stb.' Hogy milly fajta 
munka lehet ez , azt az előszóból ugyanazon hirdetésben 
idézett következő tartalmú ajánlás mutatja : ,Ezzel meg 
volna oldva a' kérdés, mint kell a' túlnépesedést meggá-
tolni, a' nélkül, hogy Malthus' gyermekgyilkolási utála-
tos theoriájához, vagy pedig a' kivándorlás, ezen divatos 
deportatio, nagyszerű rendszeréhez kelljen folyamodni. Ez 
által ezer meg ezer hajadon mentetik meg a' gyalázat és 
megbecstelenités elől, mellyek egyetlen-egy ballépés' kö-
vetkeztében feje fölött összecsapnak, 's öt igen is gyakran 
a' prostitutio' karjaiba taszítják. A' szegény családoknak 
ezrei tétetnek azon állapotba, hogy egy á l d á s t ó l meg-
meneküljenek , melly szegénységök' folytán teher rájok 
nézve ; mert a z e m b e r n e k l e v é s e n e m l e s z t ö b -
b é a z é r z é k i ö s z t ö n ' k i e l é g í t é s é n e k e s e t l e -
g e s k ö v e t k e z m é n y e . ' Ime, illy gyalázatos, istente-
len , az isteni gondviselés és természet' törvényének pokoli 
kijátszására irányzott, a' családi életet legszentebb alap-
jában megfertőztető, minden szemérmet és moralitást, az 
emberi méltóságot, mindazt, mi az emberi-nem szaporodásá-
ban szent, boldogitó és mennyei találtatik, ördögi elvete-
medéssel gyilkoló, — irodalmi terményt, mellynek, ha az 
emberiség' gyalázatjára valahol létre is jött, már tárgyánál 
fogva is arra kellene kárhoztatva lennie, hogy fussa a' 
napfényt, 's mint pokoli fajzat , any já t , a' setétséget, ke-
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resse, — mer egy pesti könyvkereskedő nem csak nap- tartsuk magunkat olly beszédek' halvány és szolgai máso-
fényre bocsátani, hanem nyilvánosan is hirdetni, 's becs- lataihoz, mellyek más századok 's más emberek' számára 
telen tartalmának kiemelésével mint legfontosabb iratot Írattak ; ne tegyünk fel a' hallgatókban valamelly vallási 
még ajánlani is! Tehát nem rettegett a' magzatjaik' fedd- tudományt, mellynek elemeit sem birják; nem kell szól-
hetetlenségére olly méltán büszke családapák-, nem az nunk a' hallgatóság e l ő t t , hanem a' h a l l g a t ó s á g -
életpárul választott hölgyben a' női erény' koronáját, a' n ak ; legyen a' beszéd oktató, változékony, sürgető, meg-
megilletlenül megőrzött szűzies szeplőtelenséget, mindé- ható, csipős ; helyezzük hangja- és előadásába azon életet, 
nek fölött kereső férjektől, nem a' közérzet, nem az em- igazságot és természetszerüséget, melly azt eszközli, hogy 
beriség, nem az erkölcsi rend, nem végre az Isten' vég- ugy p r é di k á 1 u n k , a ' m i n t b e s z é l ü n k ; azaz : a' 
hetetlen bosszújától, midőn ezen luciferi tanácsadót a' vi- mint komoly férfiak szólnak, midőn komoly tárgyakról be-
lágba dobta ? Tehát meg volna azon hajadon mentve a' szélnek. Ez volt a' sz. atyák' modora, mellyet néniellyek 
gyalázat- és megbecstelenitéstől, ki ezen tanácsadó szerint még ma is követnek, kik Isten' szent igéjét hirdetik. — Egy 
magát vétkes hajlaminak fönakadás nélkül átengedve, második eszköz az, hogy a' férfiak' számára helyek tartas-
ügyes lenne többiben a' foganást megakadályozni ? Tehát sanak fen, hogy a' legjobb helyeknek nők általi kizáróla-
illy fogalmai vannak akár G e l b e l kereskedő uramnak, gos elfoglalása gátoltassék; szóval, hogy a ' fé r f iak ' szá-
akár pedig a' munkaszerzőnek a' moralitásról ? Igy kell-e mára egy különös kényelmes és térséges kör jelöltessék ki 
az annyi önmegtagadást igénylő, annyi ellenségektől kör- a' templomban. Néhány évek előtt Normandia Coutances 
nyezett női erénynek tőrt vetni, 's a' különben tán örökre megyéjében Legoupil apát egy hónapig prédikált Mária' 
becsületesnek maradandóit jellemet kísértetbe hozni? Vagy tiszteletére. A' férfiak meg nem jelentek ; ők ritkán halgat-
talán, mivel e' tekintetben sokan vétkeznek, tehát még ták az Isten'igéjét. Az apát tehát rendes prédikatióin ki-
egyengessük az u ta t , hogy annál többen, 's ha lehet, vül, különöseket is hirdetett a' férfiak' számára. Nem bizo-
mindnyájan vétkezzenek ? Lehetett-e valaha a' természet' nyos tér, hanem az egész templom állt rendelkezésökre. 'S 
törvényei-, a'Teremtő'végzeteinek kijátszását bosszulatlan íme a'férfiak megjelentek; a' szent hely megtölt; nagy 
megkísérteni ? — Mi ugy hiszszük, hogy a' kereskedő, ki számuk visszatért Istenhez és a' vallási kötelességek gya-
ezen müvet egy pogánynak szemtelenségével a' napfényre korlatához. Ez egy eset. Lássuk a' másikat. Sokan vannak 
tolta, czimerére az i n f a m i a' bélyegét örökre rá sütötte, Francziaországban, kik Ravignan és Lacordairo atyák' 
's nem méltó egyébre, mint hogy minden becsületes em- beszédein jelenvalának a' Notre-Dame' székegyházában, 
ber, kinek keblében még csak egy szikrája él a' morális Itt a' franczia társaság' java szokott lenni : Képviselők, 
érzetnek, gyalázatos üzletének példás megbélyegzéseül, katonák, ügyvédek, orvosok, tőzsérek, tudósok, tanulók, 
tőle undor- és megvetéssel elforduljon. Ezen hallgatóság évenkint gyülekezik itt össze a' böjti és 

Az erfurti gyűlésen a' május' 26-diki alkotmánynak adventi vasárnapokon, a' hit' igéjével táplálkozandó. "S 
e n b l o c elfogadása mind a' nép- mind a' statusok' házá- micsoda képezte és tartja fen e' számos és fényes hallga-
ban elhatároztatott. Ezáltal Poroszhon' ügyei mind inkább tóságot? Mindenekelőtt a' két nagy szónok' ritka érdeme; 
bonyolodnak, 's az egész politikai világ' kíváncsiságát mód 's főleg, hogy emberekhez és emberekért beszélnek. De egy 
nélkül fölcsigázzák. A' népképviselők' háza az alapjogok' anyagi ok is járul valamiben ezen eredményhez, az t. i. 
revisioja alkalmával nagy szótöbbséggel elhatározta, hogy hogy a' templomhajó' közepének roppant tére egyedül fér-
az alkotmányból a ' p o l g á r i h á z a s s á g kihagyassék. fiak' számára van fentartva. Mihelyt a' nők ajtatos, de 

Az ,Espana' szerint a' madridi kabinet a' romai szék- eszélytelen tolongása az olly bölcsen felállított sorompókon 
kel kötendő concordatumra tesz élénk előkészületeket. áttörne, szétoszlanék e' szép hallgatóság. Midőn Ravignan 

Francziaországból irják.-Fejedelmi pásztorunk Jézus és Lacordaire atyák más templomokban szónokoltak, hol 
Krisztus, meghatározván az apostoli szolgálat' tervét és ilty helyeikülönzés nincs divatban, volt ugyan számos hali-
rendét, mondá, hogy hagyjuk a' 99 juhot az akolban , ke- gatóságuk, de ez majdnem csak nőkből állt. — Ugyanez 
resendők az egyetlen-egyet, melly kivül tévelyeg. Miként történt Orleansban is, hol, midőn a' férfiak' számára külö-
lesz tehát , ha a' nyáj megfordított arányban oszlik el, 's nös tér' jelöltetett ki, ezek olly számosan jelentek meg, 
egy helyett 99 juh téved el? 'S valljon nem téved, nem hogy mindig jobban és jobban kellett azt megtágítani, 
vész-e el a' keresztények' roppant többsége ? 's nem élnek-e A' kath. hittől eltért pap dr. S m e t a n a, ugy látszik, 
ezek többnyire Isten, Krisztus nélkül, távol a'kereszténység- nem ment minden büntetéstől, miután minden oldalról le-
nek természet fölötti és isteni életétől ? S i n e D e o , s i n e veleket kap, mellyekben az ő vaksága kemény fizetésekkel 

* C h r i s t o , i n h o c m u n d o , a l i e n a t i a c o n v e r - szemére vettetik. Az ,Unio' több előfizetői állhatatosan 
s a t i o n e I s r a e l : a l i e n a t i a v i a D e i . E' szomorú megtagadták ezen lapnak további járatását , melly hiteha-
és elrettentő látványt nyújtják majdnem minden városaink gyott által szerkesztetik. A' prágai consistorium is latin 
és falvaink. Ötvennél több egyházmegye van Francziaor- nyelvű iratot intézett dr. Smetanalioz, mellyben őt az egy-
szágban, hol a' templomok majdnem pusztán állnak embe- ház' kebelébei visszatérésre felszólítja. Smetana ettől vo-
rektől. Ez a' jelennek botránya és a' jövőnek rémítő fenye- nakodik, 's más részről a' morvaországi báránytestvérek' 
getése. Ez leend hazánkban a' hit- , erkölcsök- és tár- egyletétől meghívást kapott, hozzájok állani. 

sadalomnak megrontása és halála. Mit tegyünk tehát? 
Legelőször is egyházi beszédekre kellene vonzani az em-
bereket. Csak ezáltal eszközölhetjük a' vallásos ujjászüle- Kegyes adományok jegyzéke, 
tést. Mert f i d e s r a d i x s a l u t i s ; f i d e s e x a u d i tu . A' Haynau-alapra a' szepesmegyei alsó-árvai kerület 
De miként édesgessük az embereket a'predikátiókra?Min- 28 f r t 8 k r t ; Szepes püspöki megyéből L i p t a y Ferencz 
denekelőtt emberekhez és emberekért kell szólnunk, olly titoknok által ugyancsak a' Haynau-alapra 42 frt 42 krt • 
dolgokról, mellyeket értenek, mellyek érdeklik, 's a' gya- ugyanonnan a' galicziai vizárkárosultaknak 9 frt 58 krt, 
korlati és jelenkori élettel legbensőbben összefüggnek ; ne és a' dunavizár által károsultak' részére 4 frt 30 krt p. p. 
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Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 



RELIGIO. 
KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI L A P . 

Budapesten, május' 5. 1850. 5 3 » Másodévi folyam. 

Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasárnapon. Az e lőf izetés i dij f é l évre postán 6 ; h e l y b e n 5 frt p. p . 
Előf izethetni minden postahivatalnál , Pesten a' s zerkesz tőségné l (Országút , K u n e w a l d e r h á z ) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 

T Á R T Á L O l d : A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. püspökökkel 
az egyházi ügyek' szabályozása végett tartott tanácskozások' tárgyában. (Vége.) — Pápa ő szentsége' 
fogadtatása Romában. II. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. 

püspökökkel az egyházi ügyek' szabályozása 

véget t tartott tanácskozások'tárgyában. ( V é g e . ) 

Azon nézetből indulva ki , hogy minden, mi az 
államra befolyással lehet, az állam' rendelkezése alatt 
áll, legszabatosabb rendeleteket bocsátott ki az ausz-
triai törvényhozás a' kath. egyház' isteni szolgálatáról, 
inellyekből sok azonban már régóta feledékenységbe 
ment. Ennek ellenében kijelentik az egybegyűlt püs-
pökök, hivatkozva az alapjogok'2-dik §-ára, hogy jö-
vőre az isteni szolgálatot, minden arra vonatkozóval, 
az átalános államtörvények' határain belől önmaguk 
ünállólag rendezendik, 's ebben iránymértékül egyedid 
a' kath. egyház' szellemét és törvényeit veendik. 

A' leghűbb engedelmességü ministeri tanácsnak, 
ezen, a' püspökök által támasztott igényt alaposnak 
kell elismernie. 

A' kormányra nézve minden esetre fontos, hogy 
az isteni szolgálat' rendezésének joga , mindig bölcs 
előrelátással gyakoroltassék, annál inkább, mivel gyü-
lekezetek, mellyek' kizárólagos czélja, valamelly tör-
vényesen megengedett cultus' gyakorlata , a' gyüleke-
zési jog' törvényes megszorításaitól fel vannak ment-
ve. 'S az államnak tagadhatlan joga és kötelessége, 
gondoskodni , nehogy istenszolgálati cselekvények' 
ürügye alatt a' csend megháborittassék, vagy a' biz-
tonság veszélyeztessék, 's a' leghűbb engedelmességü 
ministeri tanács fentartja magának, e' czélra felséged-
nek törvényes határozatokat ajánlani, mellyek minden 
vallástársaságok' isteni szolgálatára fognak vonatkozni. 
De az egybegyűlt püspökök kijelentették, hogy köte-
lességükül tűzik ki,mindent, mi a' fenálló istenszolgá-
lati rendben ezélszerü és üdves, szorgosan fentartani, 
's hogy a' tartományi zsinat' megegyezése nélkül sem-

/ . Félév. 

mi változás ne tétessék ; ők kijelentették, hogy a' tör-
vényhozás' változott állásában kettős felszólitást talál-
nak, minden önkénytes ujitás- és visszaélésnek, melly 
az isteni szolgálatnál belopódzhatnék, fáradhatlan te-
vékenységgel ellentállani. Itt is felmerül ugyan a' ne-
hézség a' határozatok' érvényére nézve. Mindamellett 
a' leghűbb engedelmességü ministeri tanács, figyelem-
be véve az egyháznak biztositott jogot, melly szerint 
egyházi ügyeit, hová mindenek előtt az isteni szolgá-
lat tartozik, önállólag rendezheti, azt hiszi tanácslan-
dónak, méltóztatnék felséged jóváhagyni, hogy minden 
püspök' szabadságában álljon, megyéjének istenszol-
gálatát az imént emiitett, az egybegyűlt püspökök ál-
tal hozott határozatok' értelmében rendezni és ve-
zérleni. 

A' kath. egybegyűlt, püspökök végre kérték azt 
is, ,hogy felséged kormánya a' vasár- és az ugy is 
kevés kath. ünnepnapok' megülésétől oltalmát el ne 
vonja, 's valamint eddig, mindent, mi e' napok' szent 
megtartását háborgatja, távol tartson.' 

A' leghűbb engedelmességü ministeri tanács el-
ismeri az utónyokat és háboritásokat, mellyeknek tá-
madni kell, ha ezen tárgy a' rendőri felügyelés' köré-
ből egészlen kivétetnék, és az állami hatalom semmi-
kép sem akarná beavatkozása által fentartani azon te-
kinteteket, mellyekkel az állampolgárok' vallási meg-
győződésök' külső nyilvánítására nézve, egymásnak 
tartoznak. Azonban az egyes koronaországok' saját-
szerű viszonyai nehézségeket mutatnak föl e' tekintet-
ben, mellyek szükségül teszik, a' tárgy' szoros szabá-
lyozását későbbi időpontra tartani fen ; felséged még 
is inditva érezhetné magát elrendelni, hogy addig is 
a' hatóságok utasíttassanak, a' fenálló törvények' alap-
ján a' fölött őrködni, hogy olly helyeken, hol a' kath. 
népség többséget képez, a' vasár- és ünnepnapok' meg-
ülése zajos munkák vagy nyilvános kereskedelmi üz-
let által ne háborittassék. 

Méltóztassék felséged a' tett indítványokra leg-
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felsőbb jóváhagyását adni, 's a' legmélyebb tisztelet-
tel alulirottat felhatalmazni, hogy a' püspöki gyűlés' 
benyujtványait az e' legalázatosabb előterjesztvényben 
kifejtett nézetekhez képest eldönthesse. Bécs, april' 
7-én 1850. T h u n . 

Ezen előterjesztésre következő legfelsőbb hatá-
rozat keletkezett : 

Az 1849-dik évi mart. 4-ki nyilt rendelvény' 
2-dik §-a által a' kath. egyháznak biztositott jogok' 
végrehajtása végett, vallás-és oktatásügyi ministerem' 
előterjesztésére 's ministeri tanácsom' javaslatára kö-
vetkező határozatokat hagyok jóvá birodalmam mind 
azon koronaországai' számára, inellyekre nézve ama' 
nyilt rendelvény kibocsáttatott. 

1. Mind a'püspököknek, mind az alattuk álló 
híveknek szabad egyházi ügyekben a' pápához for-
dulni, 's a' pápa' végzéseit és rendeleteit elfogadni a' 
nélkül, hogy ebben a' világi hatóságok' előleges meg-
egyezéséhez kötve lennének. 

2. §. A' kath. püspökök' szabadságában áll, hi-
vatali hatalmuk'' tárgyai iránt, 's ezek határain belől, 
papságuk- és községeikhez, az állami hatóság' előleges 
jóváhagyása nélkül, intelmeket és rendeleteket kibo-
csátani ; kötelesek azonban ugyanegy időben kibocsát-
ványaiknak, a' mennyiben ezek külső hatást lennének 
maguk után vonandók, vagy nyilvánosan közzététet-
nének, másolatát azon korrnányhatóságokkal közleni, 
mellyek' körében a' kihirdetés eszközlendő, vagy az 
alkalmazás megtörténendik. 

3. §. Azon rendeletek, mellyek eddig az egyházi 
hatalmat gátolták, polgári jogokra visszahatást nem gya-
korló egyházi büntetéseket szabni, érvénytelenittetnek. 

4. Az egyházi hatalmat illeti a' jog, azokat, 
kik az egyházi hivatalokat az elvállalt kötelességhez 
képest nem kezelik, az egyházi törvény által meghatá-
rozott uton felfüggeszteni vagy elmozditani, 's őket a' 
hivatallal összekötött jövedelmektől megfosztottakul 
kinyilatkoztatni. 

5. §. Az Ítélet' végrehajtására igénybe véttethe-
tik az állami hatóságok' közremunkálása, ha előttük 
a' papi hatóság' rendszerinti eljárása a' visgálati iro-
mányok' közlése által kiinutattatik. 

6. §. E' határozatok' teljesítésével vallás- és ok-
tatásügyi ministerem bizatik meg. 

Hatóságaim utasitandók, hogy, ha valamelly 
kath. pap állásával 's az ebben őt egyházi czélokra 
illető szabadalmakkal más czélokra ollyképen él visz-
sza, hogy hivataltóli elmozdítása szükségesnek ismer-
tetik el, legelőbb egyházi elöljáróival bocsátkozzanak 
értekezésbe. 

A' törvényhatóságoknak megparancsolandó, hogy 
ha valamelly kath. pap büntét vagy kihágás miatt 
Ítéltetik el, a' püspök' kívánatára a' tárgyalási iromá-
nyok vele közöltessenek. 

A' püspököknek engem illető kinevezésében én 
egy, fenséges elődeimtől öröklött jogot isinerek, mely-
lyet az egyház és birodalom' üdvére 's hasznára lel-
kismeretesen gyakorolni szándékozom. Hogy a' sze-
mély' megválasztásában az egyház' legnagyobb javát 
oltalmazzam, mindig hajlandó leszek, püspökségek' 
betöltésénél, valamint ez eddig is szokásban volt, a' 
püspökök , 's jelesen azon egyházi tartomány' püspö-
kei' tanácsát, mellyben a' püspökség megürült, meg-
hallgatni. 

A' fejedelmi jogok' gyakorlatának papi liivata-
talok és javadalmak' betöltésében megtartandó módja 
iránt, vallás- és oktatásügyi ministerem fog alkal-
matos indítványokat előmbe terjeszteni. 

A' püspökök' gyülekezete által, a' kanonoki ál-
lomások és domieillaris kanonokságok' elnyerésének 
feltételei iránt, valamint az olmüczi és salzburgi vá-
lasztó káptalanok' tárgyában hozott rendszabályok' 
végrehajtásának eszközlésére, leghatályosabban gyámo-
litandók a' püspökök, a' mennyiben kormányom e* 
közremunkálásra hivatva van. 

A' püspökök' gyülekezete által a' plébániai csőd-
visgálat iránt megállapított határozatok' teljes kivitele 
ne találjon akadályt, azon kikötéssel, hogy azok a' 
kormánynyal tartandó értekezlet nélkül nem fognak 
változtattatni, ott azonban hol 's a' mennyiben e' hatá-
rozatok iránymértékül nein vétetnek, az eddigi rende-
letek tartassanak meg a' plébániai csődvisgálatnál. 

Jóváhagyom, hogy minden püspök' szabadságá-
ban álljon, megyéjében az isteni szolgálatot a'püspö-
kök' gyülekezete által hozott határozatok' értelmében 
rendezni és vezérelni. 

Hatóságaim utasitandók , a' fenálló törvények' 
alapján a' fölött őrködni, hogy olly helyeken, hol a' 
kath. népség többséget képez, a' vasár- és kath. ün-
nepnapok' niegülése zajteljes munkák vagy nyilvános 
kereskedelmi üzlet által ne háborittassék. 

Egyébiránt tudomásul veszem a' püspökök' gyü-
lekezetének előmbe terjesztett benyujtványait, 's fel-
hatalmazom vallás- 's oktatásügyi ministeremet, hogy 
azokat az ezen előterjesztvényben kifejtett nézetekhez 
képest döntse el. A' még eldöntetlen kérdések iránt 
kitelhető sietéssel alkalmatos indítványok lesznek 
előmbe terjesztendők, 's a' mennyiben a' pápai szék-
keli egyetértés kívántatik , megteendők az eziránt 
szükséges előkészületek és intézkedések. 

Ezen egyetértésnek azon befolyás' szabályozá-
sára is keilend kiterjeszkedni, mellyet kormányom' 
számára fentartani szükséges, hogy papi hivatalok- és 
javadalmaktól átalában távol tartassanak olly férfiak, 
kik a' polgári rendet veszélyeztethetnék. Bécs, april' 
18-án 1850. F e r e n c z - J ó z s e f . 



4 3 1 

Ezen végetlen fontosságú fejedelmi határozatok 
fölötti örömét valaki az ,Oest. Correspondent'-ben kö-
vetkezőleg tolmácsolja : ,Minő eszmék csatolódnak 
azon eseményhez, mellyet a' ,Wiener Zeitung' f. hó' 
21-ről az osztrák tartományoknak hirül hozott : ez 
olly eszme és érzelem, melly minden egyebet háttérbe 
szőrit, 's mellyet mi azon buzgó hitünkben, hogy az 
igazság és jog' megismerése 's tisztelete az osztrák 
polgárok' millióit át fogja hatni, milliók' nevében ki-
jelenteni, legkevesebbé sem késünk. A' legbensőbb 
köszönetnek érzete ez, nemes szivü Uralkodónk' irá-
nyában, ki a' számtalan jogcsavaró és kábitó felszóla-
lások közepett, a' milly bölcsen és igazán itélt, szint-
olly bátran határozott is. Igaz, hogy e' szavak keve-
set foglalnak magokban, 's jóval csekélyebb tárgyra is 
alkalmazhatók, de a' bennök rejlő mély igazság erőt 
és hatást kölcsönöz nekik.' 

,Ha Ausztria' jövőjén valaha egy perczig is ké-
telkedhettünk volna, ugy jelenleg ismét egészen csak 
Ausztriában vetjük reményünket. Az osztrák háznak 
régi szerencséje, ez utóbbi években, a' legborzasztóbb 
rázkódások közben is, meg nem hazudtolta magát, — 
azonban csak eme' uj 's nagy tett nyomta reá az ál-
landóság' pecsétét. Eddig csak a' test gyógyittatott, 
de már most hinni akarjuk : hogy szivünk is meg-
gyógyuland,'sekképen a' következhető harczokra, egy 
bajtársi nyerünk, melly nélkül álladalmak szintúgy 
mint családok homokra építenek.' 

,Mi császárunk' tettét nagynak neveztük, 's ezt a' 
szó' fontosságának teljes érzetében mondottuk. E' tény 
lángésznek és egészséges erőnek szüleménye, áldást-
hozó, 's reményteljes tény, ha Ausztria akarja. Egyéb 
nagy tettekkel annyiban lesz közös, hogy az élő nem-
zedéknél alig fog elismerésre találni, de annál több 
ellenszenvre. De az illynemii tettek nem szorultak el-
ismerésre, a' megtámadás' ellenében pedig szilárdul 
állanak. E' tény senkit meg nem sérthet , mert az 
egyiknek adott jog, a' másik ellen igaztalanság soha 
sem lehet ; sőt inkább kezesség ez utóbbinak, hogy 
a'maga körében hasonló jogosságra fog találni. E' tény 
igen soknak jót tett, 's a' jótét, a' legtisztább kütfőből 
származott.' 

,Ha azt mondaná valaki, hogy a' mi adatott, az 
nem volt egyéb jognál, mi ezt megengedjük, de még-
is a : inegcsökönösödött igaztalanság közepette, a'nyil-
vános és szent jogot megtalálni, valóban nagy és feje-
delmi dolog. 'S még az sem lehet mindegy, mi módon 
adatik meg a' jog. E' tekintetben is hálánk csak mély, 
és őszinte lehet.' 

,A' császárnak alkotmányos tanácsadói ez alka-
lommal azon örvendetes meggyőződést költötték fel 's 
újították meg bennünk, miszerint ők nem azok közül 
valók, kik kicsinyes féltékenységgel a' múlékony csa-
lódásoknak áldozni kívánnának. Ók eme' rendszabá-

lyokban mély- és messzeható politikai belátást tanú-
sítottak, mi az illy tulajdonságra nézve szegény nap-
jainkban minket bátorítólag meglep,'s mitől csudálko-
zásunkat meg nem tagadhatjuk.' 

,A' nagyszerű ténynek jelentősége a' mai (2-dik) 
rendelet által még jobban kiemeltetett. Ismételjük, 
hogy mind a' két rendelet, az alkotmánynak az igazi 
felsőbb szentesítést adta meg. Ezekben fekszik csirája 
azon valódi reformoknak, mellyek után a' jobb és ne-
mesebb emberek minden időben sovárogtak, 's mely-
lyek az egyház és álladalom, isteni és emberi dolgok 
közti titokteljes kötelékét a'szeretetnek helyreállítják, 
a' nélkül, hogy azok összezavartatnának, 's a' kettő 
közötti különbség eltöröltetnék ; röviden szólva, e' 
rendeletek arra czéloznak, hogy a' még teljesedésbe 
nem ment, de mindig, habár homályosan óhajtott re-
form, melly a' kölcsönös elismerés, szabadság és szol-
gálati készség' eszméjében él, létrejöjjön.' 

,A' pillanattól fogva, hogy a' keresztény reíor-
mationak e' nagy munkája Ausztriában létrejön, egész 
Németország' katholikusainak tekintete ismét felé for-
dul, 's ezeknek rokonszenve meg van számára nyerve.' 

Pápa ö szentsége ' fogadtatása Romában. 

11. 

A' ,Journal des Débats' ugyanazon levelezője, 
kinek tudósítását lapunk' utolsó számában közlöttük, 
april' 17-éről folytatólagosan ezeket írja : ,Négy nap óta 
ugy látszik, hogy Roma ismét a' régi. A' pápa' meg-
érkezte újra beleönté az életet; az emberek vigak mint 
az utczák, mint a' sétatérek, mint az egyházak ; ez 
egy neme az újjászületésnek. Kétségkívül a' nehézsé-
gek még léteznek ezen kissé felületes mozgékony-
ság' fenekén; de jelenleg csak a' hivatalos világ-
ba zárkózva, 's külről nem annyira észrevehetők; 
a' köz öröm-élvezetnek engednek helyet, 's az ünne-
pélyes színezetnek, mellytől a' szegény város annyi 
időre megfosztatott , 's melly e' perczben éhség és 
szomjúság' hevével látszik lélekzeni. A' fényes kivilá-
gítások, mellyekről már szólottam, 's a' pápa' vissza-
érkeztének első napját jelölék, a' két következő napo-
kon is tartottak. Vasárnap fényesebben, 's átalánosab-
ban tűntek fel ; a' C o r so sétatér élénkebb volt, mint 
valaha; mintha Roma magára ismert volna régi ünnepi 
öltözetében. Jól tudom, hogy ez nem minden , tudom, 
hogy a' lámpák elalusznak, 's a' mesterkélt tűz füst-
nél egyebet nem hágy maga után, de végre is a' pápa' 
jelenléte által Romában létrehozott átalakulásnak puszta 
látása elég bizonyság arra, miszerint Romának szük-
sége van a' pápára, hogy egy museum- vagy sírnál 
egyéb lehessen. 

49* 
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Jellemző különbség vétetett észre a' szent atya' 
jelen fogadtatása, 's a' között, mellyben más alkalom-
mal , legnagyobb népszerűsége' idejében részesült. Ez 
alkalommal, a' hódolat átalános volt, de egyszers-
mind nemesebb, és méltóságosabb. E' különbség az 
éljen-kiáltásokban is észrevehető vala. Gyakrabban 
hangzott : ,Éljen a' pápa! éljen a' szent atya!' mint 
,Éljen IX. Pius !' Jól tudja a' nép, hogy az olaszor-
szági forradalmi pártnak szemei- és gondolkozásában, 
a' pápának országlása' kezdetén hozott népszerű hó-
dolatok gyakran ellenzéki demonstratiok valának, 
hogy az ő szájukban a' felkiáltás : ,Éljen IX. Pius !' 
egy neme a' gúnynak, 's a' pápaság elleni óvástétel-
nek volt. ,Éljen Pius' ! ollyforma dolog volt, mint a' 
franczia zavargásokban az : ,Éljen a' sorkatonaság!' 
felkiáltás. Fáklyás körmenetek tartattak ; csoportoza-
tok rendeztettek, ,Dimostrazioni di piazza' név alatt ; 
a' transteveri népszószóló a' pápa' kocsijának hátul-
jára hágott fel, 's a' pápa' feje felett nagy háromszínű 
zászlót lengetett ; tudjuk, hová vezettek mindezen de-
monstratiok. A' mult, péntekiek kevesebb lármával 
mentek véghez, de azért nem kevesbbé hő és őszinte 
szivből származtak. 

Egyébiránt e' perczben, a' franczia hadsereg fog-
lalja el a' színtér' elejét. Mondottam már, mennyire 
meg volt hatva a' pápa katonáink' magatartása által, 
kik iránt az ő környezete bizonyos borzadályt igye-
kezett bele önteni. 'S azért minden módon folytono-
san tanúsítja bizalmának és hálájának jeleit. Első sé-
tája a' városba, mióta ismét a' Vaticanban lakik, a' 
franczia sérültek' kórházába vezette őt. Hétfőn ment 
oda előleges jelentés nélkül, 's a' betegeket vigasztaló 
szavakkal bátorította. A' szent atya kiséret nélkül 
ment a' városon keresztül, csupán csak öt vagy hat 
egyén volt vele nemes testőrségéből. A' sz. András 
kórházból kiléptekor nagy tömeg népség vette őt körül 
tiszteletteljesen, 's mint máskor, lábai' csókolására 
jött. Lakába érkezvén, észrevevé, hogy csupa schweizi 
és romai testőrség környezi őt, a' francziák pedig 
a'külbejárásokat őrzik. Azt kívánta, hogy ez utóbbiak 
a' palota' beljébe rendeltessenek szolgálatra, azt mond-
ván, hogy a' írancziákat maga körül akarja látni. 

Hadseregünk igen érzékenynek mutatkozik e' 
gyengéd figyelemre, 's mint már talán mondám, ma-
gaviselete szembetünőleg különbözik attól, mellyet a' 
pápának visszajövetele előtt tanúsított. Még a' legkö-
zönbösebb emberre nézve is van valami a' pápaság' 
eszméjében, 's a' névben. IX. Pius' visszajövetele, ha 
meg kell vallani, a' hadseregnek és Francziaország-
nak adott elégtétel. 

Tegnap a' szent atya a'diplomatiai testületet fo-
gadá. Martinez de la llosa, Spanyolország' követe, mint 
legidősb, volt a' szónok ügytársai' nevében, 's a' pápa 
megköszöné a' katholikus nemzeteknek a' neki nyúj-

tott segélyt. A' pápa áldást adand a' hadseregre sz. 
Péter terén. Némi diplomatiai irigykedés' következté-
ben arról volt szó, hogy e' szertartás a'Vatican' egyik 
nagy belső udvarában történjék; de a'rendeletek meg 
lőnek változtatva, 's e' perczben sz. Péter temploma' 
lépcsőzetén állvány készíttetik a' pápa' számára. 

Dupont bibornok a' követségi palotában tegnap 
a' hadsereg' törzstiszteit fogadá el. Baraguay d'Hilliers 
tábornok, ugy mondják, a' hónap' vége felé visszain-
dul, 's a' bibornok nem találja szükségesnek itt mara-
dását meghosszabbítani. Rayneval urnák követképen 
Romába küldetéséről beszélnek, mit Parisban jobban 
kell tudni. Minden esetre, ha itten csupán csak ügy-
vivő leend, óhajtandó volna, ne választatnának ez ál-
lomásra ollyan alkalmi diplomaták, minőket egy idő 
óta igen sokat láttunk itten. Az ügyesség, 's a' dol-
gok' ismerete mindenhol szükséges, Romában inkább, 
mint máshol. A' romai udvarrali viszonyok külö-
nös természetűek; valahányszor változik itten a' kép-
viselő, uj fonalat, pedig hosszat, kell neki l'elgombo-
litani. Azt hiszik tehát átalánosan, hogy azon esetre, 
ha Rayneval ur nem jönne el, a' kormány ügyvivőnek 
Latour d'Auvergne urat hagyná meg, ki folytonosan 
's állandóan vett részt az utóbbi két év' értekezletei-
ben, 's kinek itten kiérdemlett tekintélye van. De ezek 
olly dolgok, mellyek Parisban döntetnek el , 's mely-
lyek iránt én tanácsot nem adhatok. 

Ma reggel a' szent atya a' franczia hadsereg' 
minden tiszteit fogadta. A' főparancsnok néhány szót 
intézett hozzá, 's a' pápa válaszolt teljes háláját fe-
jezvén ki ,a' nemeslelkü franczia nemzet iránt', melly 
vérét és kincsét hozta áldozatul, hogy a' kath. világ' 
lelki fejének tekintélyét helyreállítsa, 's azon elvek-
nek diadalát elősegítse, mellyek a' társas rendnek alap-
jai valának. Kérte a' főparancsnokot, hogy a' köztár-
saság' elnökének, kihez nem sokára visszamenni fog, 
az ő és Francziaország iránti háláját vinné meg. Ezu-
tán a' tisztek rendre bemutattattak a' pápának, mind-
nyájan kivétel nélkül, kivéve mégis a' protestánsokat, 
letérdeltek előtte, 's pásztor gyűrűjét megcsókolták. 
Sokan könyeztek ; a' pápa maga is elérzékenyült ; 's 
mindazok, kik e' jelenetnél valának, annak megható 
emlékét vivék el magokkal. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
E s z t e r g o m , april 28. A' jubilaeumi napok ma 

véget értenek. Az olly fontos tekintetekkel indokolt ajta-
tosság után, sokan bizonyosan érzendik magukon a' hatást, 
mellyet az egész lényökün gyakorlott. Mi ha nem lesz talán 
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egyátalában mindenkiről elmondható: annak nem más-
ban rejlik az oka, mint hogy némellyek ez ajtatosságban 
politikai tényt véltek látni. A' kiengesztelés, kibékülés 
valamint Istennel 's lelkismeretünkkel , ugy körülménye-
inkkel , az isteni gondviselés' ez alkotványaival, még az 
egyetlen ut 's mód, megmenteni magunka t , ' s fönmaradt 
kincseinket. A' haragos, akár méltó indignatio, akár igaz-
ságtalan gyűlölség által fölkorbácsolt, 's dühöngni meg 
nem szűnt kedélyeket a' közbüntudat-, közvallomás-, köz-
kérlelés- és közmegbocsátásban ismét egyesíteni, ez volt 
első bevallott czélja e' szent ajtatosságnak. Második czélja 
az egymásra rohanó nehéz csapásokat poenitentiánk által 
vagy megakasztani, vagy üdvességünkre kamatozókká 
tenni, nehogy a' ránk mérendőket még öngonoszságunk-
kal is tetézzük, mint a' jeruzsálemi ostromoltak, kik 
egymást marták föl. A' czél tehát 's föladat szentséges 
volt , 's az eszköz- 's módról ki ne vallaná ugyanazt ? Az-
ért kiben a' gyümölcs meg nem terem, csak önmagát okol-
ja. Mi hiszszük, hogy Isten azok'könyhullatásaira, kik 
vagy már igazak valának, vagy most ollyanokká lettek, 
irgalmasan pillantand le, 's forró fohászaikat, a' mi Urunk-
's Üdvezitő Jézusnak vére- 's haláláért megliallgatandja. 
Ha békénk szilárdul, ha a' háború' következtében házunk 
le nem égett minden alapostul (hogy aztán ne lehessen 
épiteni a' hamvas alapra, mint nem lehet a' holt tenger' 
süppedékeny partjain biztos lépéseket tenni) : akkor óhaj-
tásunk' elseje teljesülve lesz. Ha pedig bennünk erősült 
meg a' béke : azért még nagyobb hálával tartozunk Isten-
nek . . . Mi esztergomiak nemcsak a" három vasárnapon 
hallottuk a' kidolgozott sz. beszédeket, hanem mindennap 
este, az érdekesség' tekintetéből más-más szónokok léptek 
föl , bizonyos terv szerint készülvén, 's buzdítván szive-
inket a' bűnbánat- 's megtérésre. Örömünket emelé a' 
mélt. főkáptalannak áhitatteljes mindennapi részvéte, és a' 
miveltebb osztály' jó részének buzgó jelenvolta, termé-
szetesen a' devotus sexus itt is erősben lévén képviselve. 
Vasárnapokon főpapunk' nyomán, főt. P r y b i l a József, 's 
főt. J a r o s s Vincze kanonok urak az első német remek 
előadással, a' második meleg keblű magyarsággal állt föl 
a' szószékre. — Ma ő hgsége tartá a' befejező nagy misét 
's litániát. 

V á c z , april" 28. Síinél szomoritóbb volt látni amaz 
erkölcsi pusztítást, mellyet a' forradalom' istentelen szel-
leme honunkban okozott : annál örvendetesb tapasztalhat-
ni , mikép a' nép, melly sok helyütt a' fekete lelkű dema-
gogok által tévutakra ragadtatott, hitét mégis, mint ter-
mészetes lelki szükségeihez trrtozót, megőrizvén, annak 
naponta ujabb életjeleit adja. A' váczi hivek ma nyilván 
bizonyiták be , hogy ha az anyaszentegyház' intő szavát 
Hallják, sziveiket meg nem keményítik. Á' jubilaeumi aj-
tatosság tegnap esteli 6-kor vévén itt kezdetét, ma 8-kor 
a' székesegyházban roppant sokaság sereglett egybe, hon-
nét a' káptalani mise után a' szent menet, a' minden czéh-
beli zászlók' elővitele mellett, szép rendben a' felső plé-
bániai templomba főtiszt. S z a r v a s Ferencz székesegy-
házi főesperes és kanonok ur által vezettetett. Itt a'szószékre 
főtiszt. M e r i c z a y Antal kanonok és káptalani helyettes 
ur lépett föl minden egészségi gyengélkedése mellett i s , és 
a' leélt két boldogtalan év' véres nyomait élénk színekkel 
lerajzolván, feltakarta a' forradalom által ejtett lelki sebe-
ket , meggyőzvén bennünket, quod in multis offendimus 
omnes, és valamint bebizonyitá a' jelen jubilaeum' szük-
ségességét, ugy hatályosan buzditá számos hallgatóit, az 
üdvesség' napjainak czélszerü használatára. A' sz. mise 
közben az élet' kenyerét magukhoz vették a' főtiszt, káp-

talan' tagjai , minden itteni papok a' szent ferencz-rcndü-
ekkel együtt, 'stb. — Az egész jubilaeumi ajtatosság itt 
a' primás ő herczegsége által e' czélra kiadott könyvecske 
szerint van rendezve, melly valamint egyházi kormányunk 
által , mint a' maga nemében páratlan tökélyü üdvezelte-
t e t t , ugy több ezer példányokban már a' nép' kezén 
forog, és mint lelki és testi szükségeinek megfelelő öröm-
mel használtatik. Áldva áldjuk honunk' dicső főpapját, ki 
közbenjárása által a' szorongatás'napjai után az üdvesség' 
kellemes napjait reánk derítve, kath. népünk' erkölcsi re-
generatioját megkezdette. A' történelem feljegyzendi nagy-
nevét az e' honban áldott emlékű fejedelmi nevek mellé, 
és elmondandja, mikép H u n y a d y János mint ideiglenes 
kormányzó a'karok- és rendekkel 1450-ben, Mátyás király 
1480-ban, Ferencz király 1795-ben, Scitovszky János 
herczegprimás 1850-ben, az ország' közinségének enyhíté-
sére különös folyamodványuk mellett nyertek Krisztus' 
helytartójától kiengesztelő jubilaeumi bucsut. — A' vá-
cziak' lelki öröme ez alkalommal teljes volna, ha a' buzgó 
nyáj, főpásztora körül test- és lélekben egyesülhetne. Ez 
után eped szivünk. Hányszor hallottuk : már nem fog kés-
ni , már jön , már az ajtóban van , és im mi még mindig 
árvák vagyunk! Á r v a s á g u n k ö t ö d i k é v e k é t h é t 
m ú l v a t e l i k b e ! Felsóhajtunk még e' szent napokban 
a' mennyei főpásztorhoz, tán meghallgattatunk : Uram ! küld 
el mielőbb, a' kit küldendő vagy, szálljon reá szent Lel-
ked , kend meg őtet , és küld el , hogy az árváknak öröm-
üzenetet hirdessen, hogy legeltesse nyájadat, és őrizze 
örökségedet ! Uram ! adj nékünk mielőbb szived szerinti 
főp ásztort ! 

A' szent-széknél liitclvényezett diplomatiai testület 
april' 15-én a' Vaticánba indult, előadandó ő szentségé-
nek , IX. Pius pápának szerencsekivánatait örvendetes 
visszatérése miatt. Ő kath. felségének követe , M a r -
t i n e z d e l a R o s a u r következő beszédet tartott : 

,Szent atya! A' szentségednél hitelvényezett diplo-
matikai testület szerencsésnek érzi magát, szentségednek 
illy emlékezetes alkalommal tiszteletteljes hódolatát és 
legnyíltabb szerencsekivánatait nyilváníthatni.' 

,Mint tanúi az evangeliumi erényeknek, mellyeket 
szentséged a'kisérlet' napjaiban bebizonyított ; mint szent-
séged' kisérői egy vendégszerető országba, mellyben egy illy 
tiszteletreméltó vendég' nyomai soha sem fognak elenyész-
ni, a' gondviselés'jótéteményéül tekintjük, hogy a'legszen-
tebb ügy' diadalát, mellyet láthatólag védett, üdvezel-
hetjük.' 

,Roma örömmel látja ismét falai között fejedelmét, 
a tyját , kinek távolléte hézagot hagya ott , mellyet a' vilá-
gon misem volt képes kitölteni. Minden kormányok szent-
séged' visszatértét kedvező előjel, 's véghetlen fontosságú 
lépés gyanánt a' rend' visszaállítására fogják üdvezelni, 
melly ép olly szükséges a' népek' jóllétére, mint a' béke' 
fentartására; mialatt a' kath. világ, megszokva annyi 
századok óta pillanatait sz. Péter' sírja felé fordítani, Is-
ten' kezét áldandja, melly óhajtásait meghallgatta, 's re-
ményeit valósította.' 

Ö szentszége többi közt válaszolta : ,Ünök, uraim, 
kísérőim 's vigaszom valának a' kísérlet és bu' napjaiban ; 
önök ma inkább mint valaha barátaim 'és dicsőségem. — 
Adják tudtul fejedelmeik- és kormányaiknak, milly na-
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gyon vagyok meghatva a' hálától mindazért, mit ök a' 
szent-szék' javára beszéltek és tettek , 's biztosítsák őket, 
hogy Istent szünetlenül Europa és a' világ' békéjeért ké-
rem. Kivánom, hogy az ég' áldásai gazdagon áradjanak 
önök' mindegyikére, 's az önök által képviselt nemzetekre, 
hogy ezen mennyei adomány által erősülve, közöttök a' 
hit' diadalma a' vallástalanság' szellemén, 's a' béke és 
rend' győzelme a' nyugtalanság és anarchia' szellemén 
győzedelmeskedjék.' 

April' 17-énő szentsége a'romai franczia őrség'tiszti-
karát fogadta. A' főparancsnok, Baraguay d'Hilliers, osz-
tálytábornok, e' szavakkal vezette azt be ő szentségénél : 
,Legszentebb atya! A' hadjárati tábor'minden tisztei óhaj-
ták a' szerencsét, hogy szentségednek bemutattassanak, s 
önnek legmélyebb tiszteletű hódolatukat kijelenthessék!' 
Ő szentsége imigy válaszolt : ,Nagyon örülök, hogy közöt-
tetek találkozom, kik olly hadsereghez tartoztok, melly 
fényes bizonyítványait adta a' bátorság- és katonai fegye-
lemnek , 's egy kath. és nagylelkű nemzethez tartozik. Szi-
vemnek nagyon kellemetes, hogy ezen alkalommal a' leg-
élénkebb hálaérzelmeimet nyilváníthatom a' franczia nem-
zet i ránt , melly semmi áldozatoktól sem rettent vissza 
pénz-, vesződség- és vérben, hogy a' Rómában uralkodott 
anarchiát legyőzze, 's Jézus Krisztus' helytartójának pápai 
és fejedelmi függetlenségét biztosítsa. Legyen ön, tábornok 
ur, ezen érzelmeim' tolmácsa ; ön, mindkét elődeinek utód-
j a , kinek osztályrészül jutott a' szerencse, Francziaorszá-
got a' sz. széknél képviselni, tudtul adandja atyai érzel-
meimet a' köztársaság' elnökének, ki a' dicséretes vállalat 
elébe gördült akadályokat legyőzte, és a' gyűlésnek, melly 
azt elhatározta, 's kebelében ama' nemes érzeteket hagyta 
felszólamlani, mellyek szivemet vigaszszal és örömmel 
töltik el. Az ég' áldásaért esdek mindnyájatok, családaitok 
's egész Francziaország' számára, 's mindig is fogok azért 
esdeni, hogy e' nagylelkű nemzetben a' vallás' szelleme, 
melly minden jónak kútforrása, mindig öregbüljön. Külö-
nösen a' hadseregért fogok esedezni, hogy az ót. kitüntető 
becsületérzés, katonai fegyelem és vitézség által mindig 
a' közrend' támasza és a' béke' záloga legyen.' 

A' ,Giornale di Roma' irja : Miután ő szentsége a' 
franczia hadjárati sereg iránt háláját katonai tiszteletki-
tüntetések által bebizonyította, közelebb érintkezésbe 
akart jönni minden vitézeivel. Azért april' I5-én megláto-
gatá e' hadsereg' sérülteit és betegeit; 17-én elfogadta a' 
Vaticánban a' tiszteket, 's végre közelében látta az egész 
sereget. E' végre 16-án délután gyülekeztek össze a' Ro-
ma- , Albano-, Frascati- és Tivoliban állomásozó összes 
csapatok a' főparancsnok, Baraguay d'Hilliers osztálytá-
bornok' vezérlete alatt a' Vaticán előtti téren. A' szent 
atya , ő eminentiájok Dupont bibornok, bourgesi érsek, és 
Antonelli bibornok, álladalmi altitkár, valamint udvarné-
pének kíséretében a' basilicához vezető lépcsők' oldalán 
felállított erkélyre lépett, 's apostoli áldását adta a' lebo-
rult seregre. Erre az összes hadtestek a' legszebb tar-
tással vonultak el ő szentsége előtt. A' romai nép betöl-
tötte a' roppant tér' környezetét, 's minden épületeit, 
vágyva-vágyván szabaditóit itt egyesülve csudálhatni. A' 
hely' páratlan pompája és a' vallási 's hadi cselekvény' 
hasonlóul páratlan nagysága, elfelejthetlenné teendik jövő 
időkre a' tegnapi napot. 

Schweiz. 
(A' freiburgi papnevelő intézetek' sorsa. Vége.) A 

közoktatásról szóló törvény említi ugyan a' két hatóság 
között kötendő szerződvényt a' katholikus hittani tanul-
mányok' száma 's fölosztása iránt (art. 224 . ) , de el nem 
ismerjük a' status' azon jogát, mellynél fogva bármilly 
egyezkedést terjeszthetne az egyház' elébe tisztán egyházi 
's vallási ügyekben. Pedig ollyanok az itt szóba levő intéz-
mények. Két különböző hatóság, csak vegyes természetű 
ügyekben egyezkedhetik, mikre törvényes joga s illetősége 
van; 's valljon a' statusnak vannak-e törvényes jogai a 
hittan 's a' seminarium' irányában ? Mikép ajánlhat tehát 
e' tekintetben egyezkedést az egyháznak, 's ez hogyan fo-
gadhatná el azt jogai- 's kötelességeinek félreismerése 
nélkül. 

Azonban azon egyezkedési ajánlat , mellyet mint lát-
szik, a' törvény tesz, nem egyéb mint csábítás 's keserű 
guny: mert ugyanazon törvény mondja (art. 224.) : ,A'két 
hatóság meg nem egyezhetésének esetében eldöntőleg szabá-
lyozandja azon ügyet a' törvény.' Ezen fenyegető záradék 
mellett hallgatliat-e becsülete' koczkáztatása nélkül a' kor-
mány' javaslataira az egyházi hatóság, mellynek saját 
körében szabadnak kell lenni? IIa a' magukat kötelező 
felek' egyike, a' más fél által előterjesztett pontok' aláírá-
sára kényszeríttetik , van-e helye az egyezkedésnek a' két 
fél között ? 

A' közoktatás 's vallásügy' igazgatója, S c h a l l e r ur 
tettleg kívánván létesíteni a' kormányi seminariumot, a 
préfet' helyettese ( G e i n o z ) által , (1848-ki november' 
20-án) megtiltá a' tanítás' megkezdését a' seminariumban, 
's a' hittani intézeteknél. Több hónapok' eltelte után 
(1849-ki September' 28-án) bizonyos,tőle i g e n t i s z t e l t 
czimmel illetett egyházi személy által bizalommal tette 
közzé, a' seminarium 's a' hittani intézetek' reorganisatio-
jának tervét. Ezen terv, remekműve a' világi despotismus-
nak , nem egyéb mint egy machiavelli eszköz a' püspök s 
a' szent-szék'schweizi meghatalmazottja által kárhoztatott 
közoktatási törvény' minden részeinek betűszerinti életbe-
léptetésére. Sietünk az emiitett terv' néhány czikkeit olva-
sóinknak bemutatni, hogy egyenruhás antistesünk' békés 
szellemét érdeme szerint méltányolhassák. 

,A' seminariumba csak azon növendékek vétetnek föl, 
kik a' hittan' két első évét az alkotmány által helybeha-
gyott theologiai tanintézetekben, vagy kellőleg feljogosított 
egyháziaknál végezték.' — Már miért tiltatik az első 's 
másodévi növendékeknek a' belépés a' seminariumba? 
Mert az igazgató az egyházi rend' növendékeinek csak egy 
évi maradást enged a' seminariumban ; ő nem szereti a" 
papokban az egyházi szellemet, akarná, hogy világi szel-
lemmel lépjenek az Ur' szentélyébe. Értjük Schaller urat, 
ö tudja , miként a' rossz pap mint megannyi szótfogadó 
eszköz a' schismatikus hatalom' kezében. A' sátán is min-
den időben hitszegő papokat használt az igaz egyház' 
sanyargatására. Tehát S c h a l l e r ur határozandja meg az 
intézeteket, mellyekben a' szent tudományokat hallgassák 
a' papi növendékek ? Ö nevezendi meg a' papokat, kik 
magánoktatást adhassanak a' hittanból^? Katholikus jogfo-
galom szerint csak a' püspököket illeti azon jog, 's csak 
őket illetheti. 

A' seminarium' növendékei (mondja tovább a' terv) 
papi ruhát viselendnek. Ki hitte volna, miszerint még a' 
növendékek' ruházatja is tárgya leend a' vallás-igazgató 
ur' pastoralis gondoskodásának. Azonban a' trienti zsinat, 
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a synodalis határozatok, 's a' seminarium' törvényei arról 
már gondoskodtak. 

A' terv szerint : ,A' közoktatás' igazgatóságának a' 
növendékek' felvételében eldöntő szava van.' Hát S c h a l -
l e r ur határoz vég instantiában a' növendékek' fölvétele 
iránt ? A' radicalis autokrata itt olly jogot tulajdonit ma-
gának, melly a' világ' minden kath. seminariumában kizá-
rólag a' püspöknek van fentartva. A' seminarium egyházi 
intézet, 's ennélfogva egyedül az egyházi hatóságnak van 
joga a' növendékek' fölvétele iránt eldöntőleg határozni. 
Schaller ur az illy fölvétel' jóváhagyásánál, ha azt mégis 
helyeslendőnek gondolná, elvei- 's érzelmeinek sugallatára 
hallgatna, már pedig épen elvei- 's érzelmeinél fogva, el-
utasitandná az érdemes növendékeket, fölvévén méltatlano-
ka t , mert a' radikalismus ösztönszerűleg gyűlöli a' jó 
papokat, felhasználván a' rosszakat a' tévtan- 's romlott-
ságnak terjesztésére a : hivek között. 

De halljuk még a' tervet : ,A' seminariumnak egyházi 
elöljárója leend, 's ez a' közhelyettes' hármas előterjesz-
tésére a' nagy tanács által fog neveztetni.' Ismét u j jogbi-
torlások ! A' statusnak nincs joga mondhatni : legyen se-
minarium, sem azt : a' seminariumnak lesz egyházi elöl-
járója. Mert a' seminariumok kizárólag egyházi intézetek 
lévén, csak a' püspökök' hatósága alatt állhatnak, 's egy-
házi törvények' értelmében kormányoztathatnak. Mi soha-
sem szünendünk meg ezen kath. elvvel fellépni Schaller 
ur schismatikus' elveinek ellenében. A' terv szerint csak 
egy-egy pap alkalmaztatnék a' seminariumnál, 's az is a' 
nagy tanács által. Illy seminarium hallatlan botrány volna 
a' katholikus világban. Igaz ugyan, hogy az elöljáró' elő-
terjesztése a' közhelyettesre ruháztatik, de azon előterjesz-
tés nem más, mint az egyházi tekintélynek a' freiburgi 
Machiavelli által vetett tőr , melly tulajdonképen csak 
szinét hordaná az előterjesztésnek, azonban a' vallásügy' 
igazgatója által hivatalosan tétetnék. Illy demokratikus 
cselek' több példáit láthattuk. Timeo Danaos et dona fe-
rentes. Meg nem elégedvén a'seminariumi előljáró' nevezé-
sével, a' cultusminister, (kitől szerénytelenség nélkül kér-
dezhetnék, hogy mi a' vallása ?) tervében még annak min-
den tiszti foglalatosságait is részletesen határozza meg ; 
kötelezi egy hittani cursus' előadására, lelki 's szertartási 
gyakorlatokra, 's az isteni szolgálat' tartására a' házi ká-
polnában. Valóban bámulandó gondosság. 

Schaller ur' terve a' theologiai tanügyet is szabályoz-
za, a' tanárok 's tanszékek' számát meghatározza, az utób-
biakat a' kantontanoda' épületébe helyezvén. A' tanárokat 
a' közhelyettes' előterjesztésére a' nagy tanács nevezi. Fö-
lebb láttuk, mit gondolnak statusférfiaink az illyen előter-
jesztésekkel. A' hetenkinti tanórák' számát a' vallásügyi 
igazgató' szabályzata határozza meg. Tehát mint láthatni 
egyedül a' status parancsol a' seminariumban, 's a' theo-
logiai intézetekben, 's még az azokban használandó tan-
könyveket is kijeleli (a' törvény' értelmében). (Art. 15.) 

A' terv szerint a' seminarium kivüli hittanulók a' 
megyei tanoda' törvényeinek alávetvék, 's világi ruhát 
viselnek. — 'S miért azt? Halljuk az okát : ,A' megyei 
tanoda' növendékei katonai testületet képeznek, 's az álla-
dalomtól fegyverekkel láttatnak el. (Art. 183.) Ime fegyve-
res hittanulókat csákó- 's tölténytáskával, egyik kezükben 
a" tankönyv, másikban fegyver, kik a' société patriotique-, 
vagy a' nemzetőrségbe kebleztetnek. Felséges előkészítés 
a' sz. rendek' felvételére 's a' lelkek' vezetésére ! 

Végre Schaller' terve a' seminariumi előljáró, 's a' 
hittanárok' ellátásával is foglalkozik. Az előbbi a' semina-
riumban nyeri elláttatását (egy kormányi gazdatiszt' test-

véri felvigyázata alatt, kitől illetőségét kikapja), 's 800 frt 
dijt huz. Az utóbbiak kapnak 1200 frankot. Valóban csá-
bító Ígéretek. Legyen szabad nekünk a' szent-irásból egy 
helyet idézni : Azon időben a' sátán magas hegyre vezeté 
Jézust , 's megmutatván neki a' világ' minden országait 
dicsőségükkel együtt, igy szólott hozzá : mind azokat ne-
ked adom, ha térdre esvén imádandasz engem. Feleié pedig 
Jézus : Távozzál sátán, mert irva vagyon : Uradat Istene-
det fogod imádni, 's egyedül neki szolgálni. 

Schaller ur' ajánlataira is igy felelend a' papság : 
Távozzál sátán, mert Isten 's az egyház' törvényében irva 
vagyon : hogy a' katholikus, a' pap egyedül törvényes 
püspökét, 's a' pápát ismerje tekintélynek a' h i t , erkölcs-
tan , istentisztelet, egyházi fegy, h erarchia 's a' vallási 
oktatás' ügyeiben. 

Ezen terv visszaküldetett szerzőjének, ki meghiúsul-
va látván erőködéseit (1849-ki november' 2-án) a' semi-
narium' bezáratását a' nagy tanácstól kieszközlötte. Az 
elöljárók a' határozat után néhány nappal elhagyták az 
intézetet, mellybe felügyelői minőségben egy vargát helye-
zett a' nagy tanács,— a' seminarium' bezárása iránt hozott 
határozatát az egyházi hatóságnál a' seminarium 's a' hit-
tani intézetek' reorganisatioja' ügyében tett sokszoros, de 
sikertelen kísérleteivel indokolván. 

Vegyesek. 
A' primás ő herczegsége april' 30-án érkezett Pestre, 

innen másnap, azaz : május' 1-én az aldunai gőzössel 
Pécsre utazván, hol a' jubilaeumi ajtatosságnak megtartá-
sán kivül, egyszersmind, ha a' bullák , mint már nem ké-
telkedhetni, még elég jókor megérkeznek, Karner Antal és 
Ranolder János püspök ő méltóságukat felszentelendi. 

Ö herczegsége Posonyban 2630 egyénnek adta fel a'bér-
málás'szentségét, egy 50 évet együtt élt házaspárnak arany 
lakadalmát egyházilag megáldotta, 's az ottani polgári ispo-
tálynak 200 ; a' siketnémák' intézetének 200 ; a' dologház-
ban clfoglaltaknak 5 0 ; a' kath. jótékony intézetnek 5 0 ; a' 
templomzene-egyletnek 50 frtot p. p. méltóztatott ajándé-
kozni. (Der kath. Christ.) 

A' hitehagyott S m e t a n á t a' pragai consistorium 
egyházi átok alá vetette, azaz a' kath. egyház' kebeléből 
ünnepélyesen kizárta, 's ezen kizárás' minden templomok-
bai kihirdetését elrendelte. A' ,Hölgyfutár ' ezen határoza-
tot egyszerűen ,száműzte" szóval fejezte k i , hogy annak 
kétes értelméből alkalmat nyerjen, ökör-vvitzes bölcsesé-
gével az egyházi hatóságot megtámadni. 

Francziaország' minden részeiben ünnepélyes ,Te 
Deum' tartatik a' pápa ő szentsége' szerencsés visszaér-
kezteért. Ugy hiszszük, hogy honunk szinte résztveend az 
összes anyaszentegyház' ezen nagyszerű esemény fölötti 
méltóságos öröme- és hálaadásában. 

Dumortier czáfoló beszédéből, mellyet a' belga or-
szággyűlésen Rogier minister ellen mondott, ezeket emel-
jük ki. Az előterjesztett oktatási törvényt e' két szempont-
ból tekinthetni : a' testgyakorlati oktatás kényszerítő, a' 
vallási oktatás csupán engedélyes. Illy rendszer, a' kedé-
lyek' jelen állapotában, kell, hogy azon helyzetbe hozzon 
bennünket, melly Francziaországban annyi felforgatást 
okozott. Mi történt szomszédországainkban ? A' nemzedé-
kek felnőttek a' kötelesség' legkisebb érzete nélkül ; ők 
csak a' jogok' érzetéről nyertek oktatást. De tévedek. Egy 
kötelességre tanították őket, 's e' kötelesség szentnek — a' 
felkelés' kötelességének neveztetett. A' lázadás, mondák, 
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minden kötelességek' legszentebbje. E' gonosz tanok'jelen-: 
létében, a' rendetlenség' ezen szellemének láttára, melly 
minden oldalról tör a' társadalomba, világos, hogy köte-
lességünket kell teljesíteni az ország' irányában, 's ez 
azon gondoskodásban ál l , bogy az állam és mindnyájunk' 
költségén adott nevelés mindama' vallási biztosítékokat 
nyújtsa, mellyeken egyedül nyugszik a' kötelesség' érzete. 
Nem a' papság' nevében kérem e' biztosítékokat, hanem 
a' társadalom, a' családatyák' nevében. A' családatyák kí-
vánják, hogy gyermekeik vallásos oktatást nyerjenek. 

Az ausztriai kath. egyháznak fejedelmileg biztosított 
szabadságok és jogok felriasztották az ellenséges sajtót, 
mellynek urai, főleg az ,Ost-deutsche Post'- és a',Wanderer'-
ben, többi közt a' piacetjog' eltörlését ostromolva, azt mu-
togatják, hogy illyesmire a' kormány nincs is felhatalmaz-
va. Erre nézve a' ,Volksfreund' következő észrevételeket 
hoz : ,A' kath. egyház' vak ellenei, a' piacet' megszünte-
tését ellenezve, az alkotmány' 36-dik §-ára hivatkoznak, 
mellyben az álladalomnak egyház iránti viszonya orszá-
gos ügynek nyilvánittatik, mellynek elintézése tehát az 
országgyűlést illeti. De valljon az egyház' szabadsága, 
nincs-e egyszersmind mint elvitázhatlan alapjog kimondva 
a' 2. azon szavaiban : minden törvényesen elismert egy-
ház önügyeit önállólag kezeli, rendezi és kormányozza ? 
Vagy az is annyit tesz-e, mint önállólag rendezni, ha az 
egyházi főnökök az ő tanításaikat és rendeleteiket, (ha azok 
írásban adatnak ki) elébb a' világi kormány' visgálata és 
jóváhagyása alá kénytelenek terjeszteni, mellynek tagjai 
nem is mindenkor szükségkép keresztények ? Az alapjogok 
5. §. azt mondja : ,Mindenkinek van joga véleményét szó-
val , Írásban, nyomtatványban, vagy rajzban nyilvánítani.' 
És ezen jogot igenis bő mértékben gyakorolják az újság-
írók, levelezők és irók; noha sem elegendő ismereteik, sem 
jő akaratuk iránt senki tőlök komoly kezességet nem kí-
ván. A' censura' megszűnése óta senki sem követeli tőlök, 
hogy irott tanításaikat, figyelmeztetéseiket, panaszaikat, 
intéseiket, értesítéseiket és társadalmi rendelvényeiket, 
nyilvánításuk előtt akármilly hivatalnak jóváhagyás végett 
bemutassák. Csak a' pápa é3 püspökök köteleztessenek az 
ő egyházi intézkedéseiket, mellyeket híveikhez Írásban 
bocsátanak, illy lealacsonyító censura alá bocsátani ? Min-
den suhancz piacet nélkül szórhatja a' nép közé guny- és 
és szenyteljes iratait, csak a' püspöknek ne legyen joga 
híveihez szabadon és Írásban szólni, hogy őket vigasztalja, 
intse, tanítsa, kalauzolja ? Minden éretlen gyereknek, ki 
alig jött ki az iskolából, 's ki a' positiv religioból keve-
sebbet tud a' kátéttanulónál szabadjon a' hit- és vallásról 
tévelyeit 's képtelen véleményeit ujságezikkekben az olva-
sók' ezrei elé tálalni ; a' legtiszteletreméltóbb tanokat és 
intézményeket kigúnyolni; olvasóit még hithagyásra is 
csábítani; csak a' pápa és püspökök legyenek eltiltva, hí-
veiket azok ellen Írásban is óvni, 's a' legszentebb intéz-
ményeket védni, hacsak erre a' kormánytól elébb kegyes 
engedelmet nem nyernek ? ! ! Nem annyit tesz-e ez , mint 
a' szabadságból nyilvános gúnyt űzni ? Az alapjogok' l l . § . 
biztosit : ,hogy a' levéltitok szentsége sértetlen leend', 's a' 
levelek' letartóztatása csak háború' idején, vagy birói Íté-
let' alapján történhetik. Ennek következtében a' forradalmi 
rajongókat nem lehet gátolni, hogy leveleikben a' hazát el ne 
árulják, külföldi lapokban ne gyalázzák és becstelenitsék. 
Semmi kormányi piacet nem ellenőrködik veszélyes leve-
leik fölött. Csak az ő fejével lényegesen és elválhat-
lanul összekötött kath. egyház nem fogadhatja el szentsé-

ges atyjának levelét, nem nyilváníthatja annak tartalmát 
elébb, mintsem azon a' kormány' rendőri kíváncsisága kie-
légíttetik, 's az irat' átkutatása után kijelentetik, hogy 
benne semmi, a' mi az álladalomra nézve veszélyes volna, 
nem foglaltatik. — íme Ausztria' katholikusai jegyezzétek 
meg jó l , a' ti religiotok, mellyről eddig meggyőződve vol-
tatok , hogy egyedül képes a' nép' javát és békéjét meg-
alapítani és előmozdítani, most hitellenes újságírók által 
a' ministerium előtt gyanusittatik, denunciáltatik, mintha 
félni lehetne, hogy egyházatok (mint a' Wanderer 159. sz. 
véli) a' közjónak nagy kárt tehet , mert olly tanokat ter-
jeszthet, mellyek a' honszeretetet és polgárerényt aláássák, 
fanatismust képmutatást, babonaságot keltenek és ne-
velnek : Valljon a' ti szent egyházatok és hitetek' illyetén 
gyalázatos hazug szájból kilökött káromlásait és szemtelen 
rágalmazását nyugodtan eltűrni tudnátok-e ? Vagy talán 
IX. Pius' levelei veszélyesek Ausztriára nézve, azért 
kell-e azokra fölvigyázni? De hát ugyan miért kergette el 
őt saját megvakított népe Romából? Nem azért-e, mert a' 
hadizenést Ausztria ellen állhatatosan ellenzette olly idő-
ben, midőn Ausztria a' legnagyobb veszélyben forgott ? 
IX. Pius elkergettetett, mert Ausztria' megtámadásától 
saját fellázadt népét visszatartani iparkodott. Oh! valóban, 
ha niégis találkoznék, ki a' pápának Ausztriára nézve 
veszélyes igyekezeteitől tartana , annak elmeállapotján 
méltán lehetne sajnálkozni.' 

Francziaország'A n g e r s nevű városában april' 16-
kán rémítő szerencsétlenség történt. A' sziv megjegesül 
borzalmában e' gyász esemény' olvasásánál. A' fölebb em-
lített napon több rendes sereg vonult be Angers városába. 
Az ötödik huszár-ezred szerencsésen jött át a' lánczhidon , 's 
midőn a' 11. szánni könnyű gyalogság vonulna át, a' hid 
leszakadt, 's az első zászlóaljból 219 — közöttök öt tiszt 
— a' habok között lelek sirjokat. Lehetlen e' catastrophât 
elegendő gyász színekkel festeni, — a' legiszonyúbb orkán 
dühöngött, 's az eső őzönként hullott az égből. ,Mi soha 
nem voltunk, — úgymond a' ,Journal des Débats' an-
gersi levelezője — tanúi illy megragadó jelenetnek, minden 
sziv ugyanazon érzéstől volt megindítva, minden szemek 
könyekkel teltek meg. A' bátorság' csudája által mene-
kültek' legnagyobb része, a' parthoz érve, vérrel és vizzel 
eláztatva, magán kivül volt. Többek köziilök őrültekként 
daloltak, mások könyektől elborítva porba hullottak, hálát 
adva Istennek, hogy őket hazájuknak é3 családjoknak 
visszaadá. Mindenfelől asszonyok sereglettek össze, kik 
mindig az elősorban állanak, hol szeretet- és föláldozásról 
van sző. Orvosok, gyógyszerészek és mindenek fölött nagy 
számú papok tódultak össze segélyt hozandók a' szenve-
dőknek. A' lelkészek' szolgálata valódi boldogságként fo-
gadtatott ; az utolsó kegyszerek a' régi ősi hithez méltó 
tisztelettel szolgáltattak ki. Valódi vigasztalásul szolgál-
hatott a- szerencsétlenek' családjának azon tudat , hogy ha 
a' földi segély mitsem tehetett is , nem hiányzott a' vallás-
nak vigasztalása. Ne feledjük az irgalmas szüzeket, kik 
zárdájukból mindent magukkal hoztak, mi a' sebek' bekö-
tésére szükséges volt, 's az ekkép ápoltakat kocsin vivék 
szent lakhelyükre . . . Nem fejezhetjük be jelentésünket, 
hogy tisztelettel ne emlékeznénk a' 11. sz. gyalog-ezred' 
vitézeiről, kik alig menekülvén meg a' halál' karjaiból, 
újra megvetik az t , hogy hátramaradt társaikat megment-
hessék.' Illy nemes föláldozás az emberiség' legmélyebb 
tiszteielét érdemli meg szintúgy, mint az annyi elhalt ne-
mes élet, minden emberszivnek fájdalmas részvétét. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e 1 i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése 

Ausztriában. 

Az egyházálladalmi viszonyokról lapjainkban 
onnan 1 8 4 8 . óta már annyi volt mondva, hogy mi e' 
tárgyat bízvást kimeritettnek tekinthetnők, ha az ál-
ladalmi tetszvény-jog' eltörlésének fejedelmileg történt 
kimondása, az egyház-ellenes érzelmű sajtónak alkalmat 
nem szolgáltat, a' ministeri tanács' ebbeli határoza-
tának sokféle megtámadására. Mig a' ministeri előter-
jesztvény, 's az ennek következtében hozott legfel-
sőbb határozatok, az egyház-áiladahni viszonyokat 
illetőleg, közzé sem tétettek, hanem csak hire futamo-
dott , hogy a' tetszvényezés' megszűnte ki fogna mon-
datni : már is bizonyos párt vad lármát indított, ve-
szélyt, absolutismust, szolgaságot emlegetve, 's a ' jó 
ég tudja, mi minden mást össze vissza nem halmozva. 
Különös, ezt a' sajtónak azon része teszi , melly ma-
gát liberálisnak nevezi , 's egykor az egyházat azért 
átkozta, mert a' kormány' kerekeihez van kötve , 's 
mint annak rendőri szolgálója, tanításában hitelt, lel-
kismereti dolgokban pedig bizodalmat nem érdemel. 
A' kormány, jól tudva, hogy az egyház' tanai, bár 
mint alakuljanak is a' külső viszonyok, sohasem 
változnak, ennek tekintetét illy fölötte ártalmas gya-
núsítás ellenében biztosítandó, leszedi róla a' csak egy 
századdal ezelőtt reá méltatlanul rakott bilincseket, 
mintegy felhiva a' rágalmazókat : íme itt a' szabad 
egyház, halljátok tehát a' szabadnak szavát, kit lekö-
tött állapotjában az én viszhangomnak lenni mondot-
tatok . . . 's mit tesz ezen liberális sajtó, melly állí-
tása szerint tisztelve a' vallást, az egyháztól egykor 
csak azért fordult el, mivel rendőri eszköz volt a' kor-
mány' kezében? Megereszti szenvedélyeit, dühöng a' 
kormány és az egyház ellen, a' történeti vak remini-
scentiák, rágalmak , elfogulás, előítéletek, agyrémek' 
aknáiba bocsátkozik, fanatizálva a' közönséget, mi-

I. Félév. 

szerint majd lesz megint átok, elkezdődik a' butítás, 
szalmát fogunk rágni mint a' szamarak, mert ezek a' 
kath. egyháznak müvei, ez az ő iránya , ez az ő szel-
leme legvégsőbb fölelemzésében ! 

Tehát szolgáló legyen az egyház ? Nem ; mert 
akkor ő a' kormány' eszköze, a' hatalom' szája, Isten' 
nevében a' lelkismeret' szentélyébe tolakodó utálatos 
kém! Legyen tehát szabad, mint kell, és Isten akarja? 
Az ég mentsen tőle; hiszen ki birna ekkor az ő fon-
dorkodásaival ? Körül fogja hálózni az egész világot, 
's abban a'világosságnak, szabadságnak, életnek utolsó 
szikráját is kioltandja, ha az álladalom, kezét lábát 
hathatósan össze nem kötözi. Mi tehát? Ah! mi ezen 
jó urak' titkos szivvágyát, lappangó örömüket véljük 
kifejezni, midőn nevökben azt feleljük. . . . ,Legjobb, 
ha nem lesz !' Az egyház a' rend- és tekintélynek is-
teni képviselője a' földön, 's mint illyen az engedel-
messég' anyja. Dekatholizálni kell az embereket előbb, 
mintsem pártütőkké legyenek. A' ki az egyházat hall-
gatja, a' törvénynek engedelmeskedik. A'dekatholizá-
lás , vagyis a' kath. egyház iránti engedelmességtőli 
elvonás' egyik igen plausibilis eszköze, mellynél egy 
sem ártott többet, volt azon gyanúsítás, hogy íme ! a' 
pap nem ugy beszél, a' mint érez, hanem a' mint vele 
parancsolnak. Ne higyjetek neki; ő a' ti elnyomás-
tokra , a' ti megnyuzástokra zsarnokaitokkal szövet-
kezett. Ezen ürügy az egyház'szabaddá tételével egé-
szen elesik. Ezen fölül jól tudják azt az illetők, mi-
szerint a' szabad kath. egyház azon pillanatban, a' 
mellyben szabaddá tétetendik, átveendi egyszersmind 
a' lélek fölött az őtet illető uralmat, 's a' társadalom' 
minden rétegeit átható munkásságával, a' forradalmi 
liberalismust lassankint kiszoritandja mindazon körök-
ből, mellyekben eddigelé a' revolutio annyi termékeny 
elemekre talált. 0 szabaddá tétetvén, kifogyhatatlan 
lesz az eszközök' kigondolása- és alkalmazásában, 
mellyekkel a' föllázitott lelket lecsillapíthassa, 's Is-
tenhez, a' kitől elpártolt, visszavezethesse. Hol téve-
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lyek v annak keletkezőben, oda missióit küldendi el ; 
hol nyomor !s e' miatt elégületlenség tanyáz, ott jóté-
kony testvérületeket keltend ; hol rossz iratok özönlik 
el a' tájt , ott olvasó-köröket alkotand a' fogadásnak 
egy nemével, távoltartani azoktól mindazt, a' mit jóvá 
néni hágv : hol a' fenyíték megtágult , ott hallatni 
fogja atyáinak szavát, a' hanyatló szellem' szilárdí-
tására ezélszerü gyakorlatokat rendelvén; hol botrá-
nyok mutatkoznak, ott fenyítő vesszejével jelenen-
dik meg , 's ha ki engedelmeskedni nem akarna, mint 
riihes juhot, melly a' többieket is megvesztegeti, az 
akolból kitaszitandja , nem lévén hatalom a' földön, 
melly őt annak, ki kehelében ellene lázit , szóval és 
tettel , hívéül elismerésére erőszakolhatná. Szóval ő 
örökké sarkában lesz as» istentelenségnek, kifogyhatat-
lan, mint mondók, termékenységében, és fáradhatatlan 
valamint minden isteninek ápolásában, ugy viszont 
minden gonosz- és ördöginek ostorozásában. 'S innen 
a' nagy harag ! Hinc illae lacrymae ! A' felforgató párt 
Európában mindent elkövet, hogy a' fenálló status-
hatalmak a' kath. egyházat, mennyire csak lehet, lekö-
tözve tartsák, mert hiszen mennyivel szabadságfosz-
tottabh az egyház, annál szabadabb a' revolutio. . . . 
Azért kell szünet nélkül az állam- és fejedelmek' 
szeme előtt lebegtetni a' középkori hierarchialis rém-
képeket, miszerint rettegve az egyháztól, ezen trójai 
lótól, ezen mindent felfalni vágyó hydrától, — rette-
gésökben azt briaraeusi karokkal saját vesztökre a' 

mozdulatlanságig lekötözzék A' melly hatalom 
ezt be nem látná vagy belátni nem akarná : a' melly 
észre nem venné a' tőrt, melly neki vettetik ; a' melly 
nem birna azon öntudatig felvergődni, hogy ő az egy-
ház' lenyügözésében csak eszköze egy, minden fenálló-, 
minden szent-, minden történetinek felforgatásán er-
nyedetlenül, 's minden eszközökkel munkálódó párt-
nak , azt Isten vaksággal verte meg , 's reá illenék 
azon latin példabeszéd : ,Quem Deus vult perdere, 
dementat.' 

Azért köszönet és hála az iíju fejedelemnek, ki 
uralkodásának kezdetén, feldúlt ősi birtokának ren-
dezésével foglalkozólag, nem kevesebb vallási kegye-
lettel mint legmélyebb konnánybölcseséget tanusitó 
elhatározással, Krisztus'jegyeséről, az emberiség, az 
európai civilisatio' anyjáról, levette a' méltatlan bilin-
cseket, mellyeket egy századdal ezelőtt, egy szerencsét-
len, következményeiben soha eléggé meg nem siratható, 
az illuminatusok , a' trónok' ezen álnok ellenségei által 
feltolt politica nyomott a'kormányférfiak'kezébe,hogy 
azokkal közvetlenül ugyan az egyházi, közvetve pedig 
minden egyéb világi tekintélyt is lassankint agyonfojt-
sanak, a' test' tökéletes emancipatiojának utat törjenek, 
a' szenvedélyeket fékezhetlen hatalommá neveljék, 's 
azon világrázó orkánt előkészítsék, melly legközelebb 
rendkívüli erőmegfeszitéssel lecsillapittatván, a' távol-

ból, felzudult tengerkint még mindig hallatja bosszu-
ittas bömböléseit. Az ég nem fogja soha elhagyni őt, 
kit elég léleknagysággal áldott meg, hogy Krisztus' 
helyettesének e' földön annyi nehézségek között , és 
épen akkor, midőn olly annyira meggyengültnek 
látszik, igazságot szolgáltatni tudjon. — De kö-
szönet ő felsége' kormányának is, melly ezen elhatá-
rozást a' koronának tanácsolni, 's a' meghozott hatá-
rozatokért az előrelátott terhes felelősséget elvállalni 
méltóztatott. Legyen meggyőződve, hogy nemes tettet, 
vitt véghez, nemesbet mindannál, mit halandó véghez 
vinni képes. Egy rendszert temetett e l , melly lénye-
gében nem egyéb utálatos, az egyház' ereiben lappangó, 
életével egyesült, szivéhez lopódzott, annak minden 
nedveit megmérgezett, 's végre azt egész testében el-
sorvasztott eretnekségnél ; — nem egyéb, mint kettős, 
az egyházi és világi hatalom ellen álnokul intézett 
pártütés ; nem egyéb, mint eszméletlen öngyilkosság, 
eszközölve az egyház' szivének öntudatosan irányzott 
tőr által. Midőn visszaadta az egyháznak az ő elvitázhat-
lan isteni jogait, a'trónt azon alapokra fektette, mellye-
ken az egyház'jogai állanak örök időkre ingatathatlanul. 
Hadd uralkodjanak ezen jogok az emberi lelkismeretek 
fölött, 's látni fogja, hogy nem a'hatalom, nem a'sza-
badság forog itt. veszélyben, — hanem igenis veszély-
ben forognak a'felforgató vésztanok, a' politikai dulók, 
a' setétben mászkáló társasági kigyók, az erőszak, rab-
lás, l'ertőztetés és vér' emberei. Midőn az egyházat, 
szabaddá tette, bilincsektől ment oroszlánt állitott a' 
társadalom' oldala mellé, meghalni nem tudó védőjét 
minden jognak, és rettenetest minden gonoszságnak ! 
Köszönet tehát ismételve az egyházban helyezett bi-
zalomért. Higyjetek ah ! higyjetek, az egyház nyiltan 
bevallott tanainak , mellyekre minden egyházférllu 
esküszik, midőn szent hivatalába lép. Higyjetek a' 
történetnek, melly napnál fényesebben mutatja, mi-
szerint az ő tekintélyének hanyatlásával minden más 
tekintély is megingattatott, 's hogy az egyház állha-
tatosan a' rend mellett küzdött mindenkor, még akkor 
is, ha olly kormány' léte forgott szóban, inelly iránta 
ellenséges indulatot táplált. Ha Magyarországon ez 
egyszer itt eltérés történt : fontoljátok meg a' körül-
ményeket, és azt, hogy a' hol az szivből ment, nagyon 
félünk, nehogy egyenesen a' megrontott egyházi jog 
adta légyen rá az első impulsust. 

Mielőtt a' dolog' érdemébe bocsátkozzunk, még 
egy szavunk van az időszaki sajtó' kezelőihez. Ha ők 
a' trónt, a' társadalmi rendet igazán szeretik ; ha az 
emberiség' legszentebb , mert lelkismeretet érdeklő 
igényei szivökön fekszenek ; ha a' forradalmaktól, va-
lamint minden socialis utópiáktól idegenek, 's az örök 
társadalmi elvek'Europábani diadalát igazán óhajtják: 
ugy, mindenre kérjük, hagyjanak föl az egyház' fel-
szabadítása elleni izgatásokkal. Czélt ugy sem fognak 



4 3 9 

érni. Az idők megértek, a' történet itélt. Csapjon ösz-
sze bár a' félvilág fejünk fö lö t t , mi szabadok lenni 
akarunk. Az egyház nem fogja többé soha méltóságos 
nyakát azon iga alá görbeszteni , mellyet egykor azt 
nem ismerve elfogadott , de melly alatt kevésbe mult , 
hogy lelkét ki nem adta. 'S ezen elhatározásunkon ti 
győzni nem fogtok. Gyilkolhattok, száműzhettek, bör-
tönökbe zárhattok, — azt tehet i tek, de hogy lelkis-
meretet illető rendeleteinket egy rendőr' látoniozá-
sának még egyszer alája vessétek, azt meg nem élitek. 
Minden gyalázatnak meg van a' maga mértéke, a' mi-
enk már csordultig megtelt. Nincsen megalázóbb dolog, 
mint lelkismereti ügyekben egy rendőrhöz, egy felfu-
valkodott, az egyház' fegyelmét és szertartásait gú-
nyoló , talán nem kathol ikus , tán nem is keresztény, 
tán épen hitetlen bureaukratához utasitva lenni. E u -
ropa vagy el fog veszni , vagy a' rendőri egyházkor-
mányzást tökéletesen megszüntetendi. (Folyt, köv.) 

A' vallás- és oktatásügyi ministernek. Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a' kath. 

egyháznak a' kozoktatáshozi viszonyai' 

tárgyában. 

Felséges ur ! A' mult nyár ' folytán Bécsben 
összegyűlt püspökök a' ker. katholika oktatás ' ügyét 
gondos figyelemre mél ta tván , a' feletti nézete iket , és 
kivánataikat az ide csatolt 's mult évi junius ' 15 - rő l 
kelt benyujtványban fejezték ki. 

Ok e' tárgyban azon alapeszmétől vezéreltetnek, 
hogy az erkölcsi meggyőződések, mellyeknek a' nép' 
minden osztályaiban elevenen kell élniök, hogy a 'pol-
gárzati rend a' feloszlástól megóvassék, egyedül a 'val-
lásban találhatnak állandó kezességet; 's hogy a' pol-
gári hatalomnak minden , a' vallás' körébeni önálló 
rendelkezésre irányzott törekvése, szükségképen csak 
czivódásokat és zavarokat idéz elő, vagy pedig a' val-
lási, 's ezzel együtt az erkölcsi meggyőződéseket in-
gat ja meg. Miután ők elismerik, hogy az oktatás ' 
vezérlete egyike a' legfontosabb feladatoknak, mellye-
ket az álladalom, jelen fejlődési fokán, magának ki tű-
zött, egyszersmind azon szabadságot igénylik magok-
nak, miszerint a' katholikusok' oktatását, a' mennyire 
az a' vallási és erkölcsi meggyőződéseket illeti, a' ka -
tholika egyház' szabályai szerint és annak szellemé-
ben vezethessék. 

Az ismeretek, miket az ember gyűj t magának, 
hatalmat képeznek, mellyet jóra vagy rosszra lehet 
fordítani. 

E' hatalomnak használata, leginkább erkölcsi 

meggyőződésektől függ, 's az erkölcsi kifejlődésnek 
nélkülözhetlen alapja minden esetre a' vallás. Épen 
ez oknál fogva, annak eleven befolyása a' nevelésre, 
az emberi természetben alapuló tagadhatlan szükség. 
E' befolyás pedig csak akkor lehet eleven, ha a' val-
lási oktatás egyéb oktatással szoros kapcsolatban áll. 
Csak a' ki az ember' lelki fejlődésének, 's a' valódi 
fejlődésnek feltételeit nem ismeri, képzelheti annak 
lehetőségét, hogy a' vallási oktatást, mint valami kü-
lönálló dolgot lehessen kezelni a' nélkül, hogy annak 
foganatja az ifjú elmékre, vakesetre bizassék. 

A' hiialázatu vallás- és oktatásügyi minister te-
hát csak helyeselheti, lia a' püspökök ép olly kevéssé 
igyekeznek a' vallási oktatásnak különválasztásán, 
mint az egyháznak az álladalomtóli elszakasztásán. 

A' kath. egyház soha és sehol sem mondhat le 
azon igényéről, miszerint a' vallási oktatásra eldöntő 
befolyást gyakoroljon, és az 1849-dik i mart. 4-diki 
legfelsőbb kibocsátványnak 2-dik §-a az egyházi fő-
hatóságok' kétségtelen jogát bizonyítja, hogy az egy-
házat illető befolyást önállólag gyakorolhassák. 

Az egyház mindig követelni fogja, hogy saját 
tanintézetekkel birjon ; ez olly jog, melly a' legfelsőbb 
patens' 3-dik §-a szerint kétségbe sem vonható, 's a' 
püspökök az egyházi tanintézetek' vezetésében az ál-
ladalom által nem zavartathatnak meg. 

Ellenben a' kormány se mondhat le soha azon 
intézetek' önálló vezetéséről, mellyeket alapit, 's mely-
lyeknek virágzásaért ő felelős. l )e egyúttal az egyházi 
tanitás az álladalmat, 's az álladalmi intézetekbeni ta-
nitás az egyházat nem mellőzheti. 

Sőt inkább az iidves és sikeres hatás végett , az 
egyház saját intézeteiben a' kormánnyal,'sa'kormány 
az álladalmi intézetekben az egyházzal egyetértésben 
fog lenni, 's mindkettő, hogy czéljaikat előmozdíthas-
sák, egymásnak mérsékleti befolyást fog engedni. Ha-
sonló egyetértés, természeténél fogva, kölcsönös bizo-
dalmon alapul. 

Ezt nem lehet törvények által kierőszakolni. De 
lehetővé kell azt tenni törvényes szabályok által, 
mellyek mindegyik résznek megadják azt, a' mihez 
joga van. Az álladalom' részére törvényesen kell biz-
tosítani azon befolyást az egyházi intézetekre, melly 
őt káros visszaélések, és veszélyes irányok ellen óvja, 
's viszont az egyháznak azon befolyást az álladalmi 
intézetekre, melly őt képes megnyugtatni az iránt, 
hogy a'vallási oktatás nem hanyagoltatik el, vagy hogy 
a' vallás nem rontatik meg. Különösen annak megíté-
lése , valljon a' kath. vallásban vagy a' theologiai tu-
dományokban adott oktatás megfelel-e annak, minek 
lennie kell, egyedül az egyházi hatóságot illetheti. Az 
álladalomnak, melly főkép az egyház' függetlenségét 
tisztelni akarja , ezt is azon helyzetbe kell tennie, 
hogy az Ítéletet önállólag kimondhassa. 
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Neki tehát nem szabad a' közintézetekben vala-
kit a' kath. vallás vagy theologia' tanárává tenni, ki 
az egyháztól eziránt felhatalmazva nics. Csak illy ala-
pokon létezhetik bizalom az álladalom és egyház kö-
zött a' közoktatás' ügyében, csak igy maradhat l'en az 
egyetértés, melly mindkettő czéljának elérésére meg-
kívántatik. E' nézetektől vezéreltetve, bátor a' legmé-
lyebb alázattal alólirt a' püspökök' különös ajánlatai 
és kivánatai' felvilágosítására átmenni. 

A' püspöki gyülekezet az egyházi rendbe felvet-
tek' kiképzése iránt következőkép nyilatkozik: 

,Semmi sem érdekli közelebbről az egyházat, 
semmi nem tartozik olly világosan hatósági köréhez, 
mint a' papnövendékek' kiképzése, 's ezzel szintúgy 
a' theologiai tanulmányokbani oktatás, mint a' pap-
növeldék' rendezése és vezetése. Az egybegyűlt püs-
pökök elismerik, miszerint a' korállapotok jobban, 
mint valaha kötelezik őket arra, hogy a' keresztény 
nép' tanítóinak és lelkészeinek tudományos kiképzé-
sére minden gonddal ügyeljenek, 's ez ügyben szoros 
egyetértésben cselekedjenek; ők elismerik, hogy a' 
kath. egyháznak kárára és szégyenére válnék, lia mél-
tán azt mondhatnák róla, hogy a' püspökök' vezérlete 
alatt a' papság' tudományos kiképzése hátramaradás-
nak indult.' 

,Továbbá ők mind ezen, mind más tekintetben 
azon elvből indulnak k i , hogy a' fenállót, a' mennyire 
czélszerü és hasznos, továbbá is fenn kell tartani.' 

.Ezek a' vezéreszmék, mellyek a' theologiai ok-
tatásnak itten következő alapvonásait je l lemzik, 's a' 
ministerium meggyőződhetett a r ró l , hogy az állada-
lomnak a' theologiai oktatás' átalakítása körül lehető 
érdekei legkevesebbé sem sértetnek meg.' 

,Papnövendékeknek csak ollyan egyének vétet-
nek fe l , kik az alsó és felsőbb gymnasiumot sikerrel 
végezték.' 

,A' theologiai oktatás négy évre oszlik, legalább 
hat tanártól előadva.' 
j .Atalánosan kötelező tanulmányok : Zsidó nyelv, 
ó és uj szövetség' magyarázata, egyháztörténet, szent 
atyák' története, egyházi j o g , dogmatika, erkölcs-
tan, lelkipásztorság' tudománya, katechetica és tan-
módszer.' 

.Azonban a' püspökök' szabadságára hagyatik, 
egyeseket a' zsidó nyelv' tanulásától felmenteni. ' 

,A' sémita nyelvek és fensőbb exegesis' tudása 
mindenkire nézve megkívántatik, ki a' theologiai tu-
dorságot elnyerni óhajtja.' 

,Ezenkívül rendkívüli tárgyak, u. m. keresztény 
régiségtan, apologetica, kinyilatkoztatás' története, 
synodologia, liitágozati történet, symbolica, a' lehető-
ség szerint adassanak elő.' 

,A' theologiának azon hallgatói, kik metaphysi-
cát és bölcseleti erkölcstant az előtt nem hallgattak. 

alkalmat nyerendenek e' tanulmányokban egy hittani 
tanár által oktattatni.' 

,A' püspökök fentartják magoknak a' rendes ta-
nulmányok' sorozatának meghatározását, 's e' tekin-
tetben minden egyházmegyében egyformaságot igyeke-
zendenek behozni.' 

,Hittani tanárokul rendesen csak ollyan egyének 
alkalmazhatók, kik képességűket irás- és szóbeli kí-
sérlet által bebizonyították ; azonban ollyanokra nézve, 
kik kitűnő tudományos működés által ismereteiknek 
elegendő jelét adták, kivétel történhetik.' 

Tanári szék' inegürülésénél a' csődvisgálat a' 
püspöki hivatal által legalább az egész megyében ki-
írandó. Olly tanintézeteknél, mellyek több megyével 
közösek, a' hirdetésnek az illető megyékben minden-
hol meg kell történni.' 

,Egyetemek- és lyceumoknál a' kihirdetés szinte 
a' püspöki hivatal által, de csak az illető tartományra 
nézve, és a' hírlapok' utján történik. E' hivatalok 
fogják a' tanszék' megürülését, és csődhirdetését a' 
tartományi hatóságnak bejelenteni.' 

Hittani tanszékek' elnyerésére egyetemek- és 
lyceumoknál csak ollyanok bocsáttathatnak, kik vagy 
már a' hittani tudorságot elnyerték, vagy legalább az 
illető tudományból szigorú visgálatnak jó sikerrel ma-
gokat alávetették. A' próbakérdéseket azon püspök 
határozza meg , kinek megyéjében a' tanszék meg-
ürült.' 

,A' csődvisgálat mindig azon tanintézetnél tar-
tatik, mellyben a' tanszék megürült. Egyetemek- és 
lyceumoknáli tanszékeket elnyerni óhajtóknak megen-
gedtetik , minden egyetemek- és lyceumoknál, 's olly 
koronatartományokban, mellyekben se egyetem se ly-
ceum nem létezik, a' megyei tanintézeteknél is csődvis-
gát kiállani.' 

,A' püspök az írásbeli próbatét felett mind az 
illető, mind pedig más hittani intézet' tanárainak vé-
leményét ki fogja kérni.' 

,A' szóbeli próbatétnek megítélése a' tanintézet' 
tanárait, hol az történt, és a' püspöki hivatal' egy 
biztosát illeti.' 

,Miután a' kísérletek' megítélése rendesen meg-
történt, a' püspök kiválasztja azt közülök, ki a' tani-
tás' sikeres működésére legtöbb kezességet nyújt, 'S 
az álladalmi hatóságnak megjelenti azon okokkal együtt, 
mellyek a'választott egyént, különösen érdemesítették. 
IIa ezen álladalmi hatóság, saját álláspontjából a' kijelelt 
ellen kifogást nem tesz, vagy pedig a' tett nehézség 
el van enyésztetve, a' püspök őt a' tanszékre emeli. 
Szinte ez tartandó szem előtt, ha a' püspök valami 
tudományáról hires nevezetes egyént , csődvisgálat 
nélkül tanárrá jelel.' 

,Egyetemek-és lyceumoknál a' tanárok, kivéve 
a' tudományukról nevezetes egyéneket, hivatalukat, 
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mint eddig három évig ideiglenesen viselendik. Végső 
megerősítés végett, a' lelkipásztorság' tanárát kivéve, 
hittani tudorság kívántatik meg tőlök. (Folyt, köv.) 

Nyilt levelezés. 
B é c s , maj. 1. April'21 -dikétől az ausztriai bir odalom-

ban az egyház független , önálló ; autonomiája elismerve, 
megalapítva. Az álladalom saját kötelmét az egyház' irá-
nyában átlátta, teljesítette. A' szerencsétlen, annyi kár-
hozattál tetézett 70 éves rendszer az egyházi ügyekben, 
miként ezt Pachmannak a' bécsi, 's Philippsnek az insbru-
cki egyetem' egyházi jogtanári székére történt meghívása 
tanúsí t ja , romba dőlt. Adja az ég, hogy az ez alkalommal 
kimondott elvnek minden viszony- 's minden oldalróli lo-
gikailag következetes alkalmazása semmi fenakadást, sem-
mi gátot ne szenvedjen. Örök zöld babér e' győzelmért az 
illető magas személyek' halántékaira. 

A' t. minister ur a' forradalom húsos fazekai után 
sóvárogva visszapillantgató, 's közvéleményt szemtelenül 
hazudó lapok' csillagos dicséretére nem számolt, s hogy 
nem csalatkozott, epés kifakadásaik, képtelennél-képte-
ienebb handabandáik fönnen bizonyítják. Többször döbben-
tünk meg azon hír' hallatára, hogy tárczáját leteszi, s 
kilép , mert intézkedéseit a' ministeri tanácsban keresztül 
nem viheti ; de magasztos czélja- 's üdves eszközeiről meg-
győződött állhatatossága végvalahára diadalmaskodott, 's ő 
annál nagyobb fényben áll előttünk. 

J a j az országnak, hol a' minister a' mocskos utczai 
literatura, és jellemtelen hirlap világ által kürtölt véle-
ményre hallgat. Atka korunknak, 's mélyre rágódott kór-
senyve, hogy még ollyanok i s , kik miveltségök magasb 
fokozatánál fogva, nemesb elmetáplálat után nyúlhatná-
nak, a' krajczáros lapokból elégítik ki tud vágyukat, a' jó 
's komoly lapokat pedig hideg részvétlenséggel mellőzik. 
Minden eszme- 's fogalomzavarnak az átalános elvtelenség, 
felületes tudományosság, ismerethiány, politikai erkölcs-
telenség, 's főleg e' szerencsétlen izlés szokott szülő s 
ápoló anyja lenni. Hát ha még az egyházról van szó. Még 
az aránylag legjózanabb politikai lapokat is , hol a' jó 
szándok nem hiányzik, milly ritkán látjuk józan, méltó és 
igazságos szempontból kiindulni ? Midőn ezt sajnosan ta-
pasztaljuk, annál kevesbbé feltűnő előttünk egy ,Ma-
g y a r H i r l a p ' - vagy , P e s t i N a p i ó'-nak a' politikai 
,Kannengiesserei' esztelenségeiből egy felsőbb, öntudatos, 
nyiltan bevallott elvre felvergődni nem tudó bárgyusága, 
az elkapott, 's ennélfogva legnyomorultabb liberális insi-
nuatiokat játszó hősieskedése. Ezek, az egyházat, isteni szer-
vezetét , szabad működésének hatását az encyclopaediák-, 
Rotteck- és Welckerféle Staats-Lexiconokból ismerve, az 
ott uralkodó egyházellenes elveket magokba szíva, hívat-
lanul az egyház' szentélyébe rontanak, tanító és rendező 
hatalmat bitorolnak maguknak, kiknek ott nincs egyéb 
kötelességök, mint hallgatni, tanulni és engedelmeskedni. 
Qui ecclesiam non audierit, sit sicut ethnicus et publica-
nus. E' sajnos tapasztalás vezérlé Altmann urat egy, az 
egész birodalomra szánt , egyházias politikai lapot száz 
pengő forintnyi részvények' utján megalapítani, 's mihelyt 
300 aláíró találtatik, a' lapot megindítani. Melly vállalat-
nak , látván benne a' józan érzelem' köznyilatkozatát, tel-
jes sikert csak azért is óhajtunk, nehogy egyedül az eddigi 

Wiener Kirchenzeitung'-ra kényszerüljünk szorulni. Ez az 
egyház'érdekében akart és akar dolgozni, 's mégis azt 
annyira félreismeri. Vastag támadási modorát, midőn a' 
zuglapok, vagy a' kereszténytelen ,Wanderer' 's a' váro-
sunkból kiűzött , P r e s s e ' ellen használja, jónak találjuk, 
mivel j g r o b e m K e i l e g r o b e n K l o t z ; ' d e midőn ezt 
főpásztorai ellen fordítja, és a' már undorodásig unalmas 
püspök-leczkéztetésével mindidáig fel nem hagy, méltó 
fölgerjedéssel mondhatjuk : hogy e' kegyeletlen, chami vi-
seletével többet á r t , mint használ. , U b i E p i s c o p u s , 
i b i E c c l e s i a . ' — D e c e t s i n g u l o s v e s t r u m e t 
p r a e c i p u e p r e s b y t e r o s r e f o c i 11 a r e E p i s co-
p u m i n h o n o r e r a P a t r i s J e s u C h r i s t i e t a p o -
s t o l ó r u m / (Ign. ad Trail, c. 12.) Felejt i , hogy midőn 
az egyház' érdekében az őszbeborult főpásztort, és az egy-
házi kormány' személyzetét kíméletlenül marczangolja, az 
anarchistákkal egy kézre játszik a z e g y h á z i t e k i n -
t é l y ' l e r o m b o l á s á n . Sajnáljuk, hogy ezen rendszere-
sen vitt korholási viszketeg szülője a' ,N e u e S i ó n ' bécsi 
leveleinek, mellyeket olvasva a' ,M a r t i u s 1 5 - k e' és 
a' ,N e m z e t i ú j s á g ' undok czikkeit hisszük olvasni. 

Ennyi kellemetlen, minden érzékeny szivet mélyen 
sebző jelenetek után édes örömünkül szolgál futólag meg-
említenünk, hogy fővárosunkban a' sinlődő emberiség' 
szükségeit erejökhöz képest kielégíteni buzgólkodó capu-
czinus atyák naponta 70—80 dolgozni nem tudó, éhséggel 
küzdő egyént látnak el meleg étellel. Ama' dühös kifaka-
dások- és káromlásokat, mellyeknek itt a' ligorianusok ál-
dozatul estek, illy vallásos szeretettel viszonozza a' szer-
zetes rend : közbevetőleg mondva sok szegény tanuló, kik 
az elűzött ligorianusok asztaláról táplálkoztak, most kol-
dulni kényszerülnek. Levelünket bezárva, mint bizonyost 
mondhatjuk, hogy Schwarzenberg herczeg-primás az őt a' 
pragai érsek-primási székre áthelyező kinevezést ő felsége 
kezéből átvette, a' szükséges informatiok, valamint a' kassai 
püspökségre kegyelmesen kinevezett mélt. Kunszt József 
ur' részéről is a' nunciatura' utján már Romába indultak. 
Herczeg-primásunk, miután több fontos ügy' elintézése 
közt a' magyar clerusnak elvesztett borkilenczede iránti 
kárpótlásáról biztosíttatott, volna, mult hó' 23-kán szék-
városába , hasonlókép Kunszt József püspök ő méltósága, 
polgári esküjének letétele után fővárosunkból, hol a' kassai 
káptalantól üdvezlő levéllel tiszteltetett meg , 26-kán 
Esztergomba visszamenni méltóztatott. )(. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
(A' jó 's olcsó könyvkiadó társulat' május' 2-dikán 

tartott választmányi gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata.) 
A' társulat' mélt. igazgatója, a' szép számmal egybegyűlt 
tagok' rövid üdvezlése után , következő újonnan beküldött 
munkákat mutatta be : ,Szüz Máriának La-Salette' he-
gyein történt megjelenése' Huszár Károlytól; ,A' vallásos 
hit' nyomozása' Schlör után Fojtényi Kassiántól; ,Görög 
régiségtan' ugyanattól; ,Beszélyek az ifjúság' számára' 
Télfy Jánostól ; , A' kath. egyház' története' Fábián Am-
brustól. Bemutattatott ez alkalommal a' tőt 's német nap-
tár' kész szövege, mellyeknek is azonnali nyomatása elha-
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tároztatott. — Ezután a' mult gyűlésből a' társulati ügyek' 
kezelési szabályainak kidolgozására kiküldött bizottmány 
mutatta be az erre vonatkozó részletes tervét, mellynek 
fonalán a' választmány a' társulati ügyek' gyorsabb 's na-
gyobb öszhangzásbani kezelhetése végett szükségesnek 
találta azoknak egy kézbeni öszpontositását, 's e' végett 
egy társulati ügykezelő hivatal' fölállítását. Az emiitett 
bizottmány kidolgozta terv' fonalán szinte ez alkalommal 
körülirattak a' társulati igazgató, aligazgató, pénztárnok, 
ügykezelő 's a' néplap-szerkesztők' jogai 's kötelességeik 
is. Az ügykezelői hivatalnak a' legközelebbi közgyűlésig 
provisorie történendő betöltése iránt a' mélt. igazgató ur 
fölkéretett, miszerint arra alkalmas 's hajlandó egyéneket 
a' jövő választ, ülésben előterjeszteni szíveskedjék. — Egy 
társulati tag által azon kérdés hozatván föl : valljon az 
időközben elhalt részvényes tagok' hátramaradt tömege 
tartozik-e a' lekötelezett 6 évi részvényt befizetni ? Ezen 
kérdés igennel döntetett el. Ismételve elhatároztatott ez al-
kalommal , miszerint a' fizetéssel hátramaradt tagok rész-
vényeik'befizetésére fölszólittassanak.— Végre a' választ-
mány örömmel fogadta a' mélt. igazgató ur' azon tudósítá-
sá t , miszerint ő a' prágai jő 's olesó könyvkiadó társulat-
tal magát érintkezésbe tette ; minek következtében Prá-
gából a' társulat' számára az oklevél 's az ez évben meg-
jelent munkák már megküldettek. A' választmány miután 
ő méltóságának, Fogarassy Mihály püspök urnák, e' fi-
gyelméért köszönetet szavazott, szétoszlott. RÍ ü m el h u-
b e r Ferencz, titoknok. 

A' j ó é s o l c s ó k ö n y v k i a d ó t á r s u l a t ü g y -
k e z e l é s i s z a b á l y a i . ) Első fejezet. Átalános nézetek. 

1. Az igazgató választmány kebeléből két , legfö-
lebb 4 tagból álló alválasztmányt küld ki. 

2. §. Ezen albizottmányok' egyike kizárólag szellemi, 
újság- 's könyvszerkesztési; a' másik kizárólag anyagi, 
úgymint : nyomatási, eladási, pénzkezelési, szállítási, 's 
egyéb gazdasági ügyekkel foglalkozik. 

3. §. Egyik bizottmány a' másik dolgába egyátalában 
bele nem avatkozik, kivévén az összes igazgató választ-
mányban , mellyben mindegyik a' másik működése feletti 
véleményét nyíltan kimondja; a' többség határoz, 's mind 
a' két bizottmánynak jövő működésére előleges irányt ad. 

4. A' pénztárnak ekként szükségképen kettőnek 
kell lenni, 's egymástól függetlenül kezeltetni. 

5. §. Az egyik a' szerkesztési bizottmány' felügyelése 
alatt álló eredeti f ő p é n z t á r ; melly az alapító 's rész-
vényes tagok' évi dijjaikból, 's a' fiók-pénztár' befizetései-
ből alakul, 's külön pénztárnok által kezeltetik. A' másik 
az ügykezelési f i ó k - p é n z t á r , melly a' hirlapi előfize-
tésekből, az eladott könyvek, naptárak, képek, 's egyéb 
nyomtatványok' árából alakul. 

6. §. Ezen ügykezelési fiók-pénztárt szükségképen 
egy alkalmas külön, 's pedig önálló, semmi más hivatallal 
el nem foglalt alkalmas egyénnek kell kezelnie, ki tár-
sulati Ü g y k e z e l ő n e k neveztetik. 

Az ügykezelőnek teendői volnának : 1-ször : Az al-
igazgatóval mint ellenőrével egyértelmüleg a' f i ó k-p énz-
t,ár ' k e z e l é s e , arról az ügykezelő bizottmánynak min-
den kéthétben, az igazgató választmánynak pedig Iiavon-
kint rövid kivonatu, az év' végén tartandó közgyűlésre 
pedig kimerítő részletes, 's már eleve az ügykezelő bizott-
mányban megvisgált végszámadásnak beadása, 's attól a' 
menedéklevélnek megnyerése. 2-szor : A' társulat minden 
néven nevezendő nyomtatványainak, u. m. névlapjainak, 
könyveinek, képeinek 'stb. az illető helyekrei pontos, 's 
felelős elszállítása. E' végre az ügykezelőnek eléggé téres 

lakásának kell lennie. Közel a' mennyire lehet, a' társulati 
nyomdához, és posta-hivatalhoz; mellyben mind maga 
tiszteségesen ellakhassék, mind a' sok nyomtatványok, 's 
a' társulati könyvtár is tágas száraz helyen tartassanak, 
ugy szinte a' személyzet i s , mellyet az ügykezelő fogad, 
's mellyre neki minden perezben szüksége van, megfér-
hessen ; 's a' hol végre a' szétküldendő nyaláboknak beto-
kozása, összekötése, pecsételése, szétosztása, szóval a' 
sokféle expedi io elég tért találjon. 3-szor: Tisztéhez fogna 
tartozni a' társulat' minden néven nevezendő vagyonáról 
rendes leltárt külön számkönyvben, ugy a' nyomtatványok 
mindegyik neméről külön számvitelt vezetni ; '3 a' jöve-
delemről 's kiadásokról is szinte külön-kettős, könyvviteli 
modorban szerkesztett számkönyvet vinni, mellyből min-
den órán kitessék a' társulat' miképeni anyagi állása. 
Ugyanennek kellene tartani 4-szer : Egy levelezési köny-
vet, mellybe minden a' társulatnál történt megrendelések, 
tudósítások, ajánlatok, szóval a' társulat' anyagi érdekét 
illető levelezések, 's azokra adott válaszok rendes szám-
mal ellátva bejegyezve legyenek. Ugyanezen ügykezelő 
vinnne 5-ször : Mindennemű pénzszámadási levelezéseket 
az illető bizományosokkal; az ő gondja volna bizományo-
sokat ot t , a' hol még nincsenek, szerezni, 's ezek által a' 
járandó pénzösszeget annak idejében a' fiók-pénztár' szá-
mára behajtani. () gondoskodnék és szerződnék 6-szor : 
Mind az idevaló, mind a' vidéki könyvárusokkal és könyv-
kötőkkel a' társulat' nyomtatványainak mérsékelt percen-
tum melletti bekötése 's eladatása iránt; ugy szinte az ő 
teendői közé tartoznék, 's pedig főképen, idején-korán mind 
a' pesti vásárokon a' ker. naptár minél több példánybani 
eladásáról, valamint szinte a' társulat' egyéb nyomtatvá-
nyainak is annak idejébeni rendes szétküldése iránt a' 
pesti 's vidéki szállítókkal, 's gyorskocsikkal szerződni, 
hogy igy a' társulat' dolgai folytonosan 's rendesen halad-
janak , és semmiben pangást vagy hátramaradást ne szen-
vedjenek. 7-szer : Az ügykezelőnek évenkint 1200 pengő 
forintnyi fizetés biztosíttatik, mellyből azonban a' hivata-
la' szolgálatára szükséges személyzetet, szállást fogadni, 
az eddigi titoknoki hivatalt viselni, 's (a' könyvek szál-
lítási fuvarbérét kivéve) minden speditionalis költségeket 
viselni tartozik. 8-szor : Az ügykezelő önmagától 20 
pfrtot meghaladó sem költséget, sem alkut nem tehet; 
hanem 50 pfrtig az ellenőrködő aligazgatótól, többre pedig 
az igazgatótól, végre 100 frtot meghaladó költségre csak 
az igazgató választmánytól nyerhet utalványozást. Az 
ügykezelő többi kötelességei II. Fejezetben 3. §. alatt for-
dulnak elő. (Folyt, köv.) 

Vegyesek. 
Karner Antal ő méltósága e' napokban Pesten keresz-

tül Pécsre utazott. 
A' párisi nuntius april' 29-én, a' szent atya' szeren-

csés visszatérte fölötti örömének kifejezéséül, nagy ebédet 
adott, mellyen többi közt az ausztriai követ, a' nemzeti 
gyűlés' elnöke, a' kül- , had- és oktatásügyi ministerek, 
Oudinot és Changarnier tábornagyok ; Molé, Thiers, Eerryer, 
Montalembert, Corcelles, Beaumont Gusztáv, Thuriot de la 
Rosiere képviselők; a'langre3i püspök és több más kitű-
nőségek valának jelen. Nevezetes volt a' nemzeti gyűlés' 
elnökének pohárköszöntése, mellyben Francziaorrzág'rész-
vétét a' pápa' visszaállításában, kötelességtelje.sitésnek 
mondotta. 
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A nápolyi hivatalos újság, a' pápa ő szentsége és a' 
nápolyi király ő felsége, a' pápai birodalom' határinál tör-
tént elválásukról ezeket irja : ,Alig léptek ki ő szentsége, 
a' király és a' calabriai herczeg a' kocsiból, 's a' két utóbbi 
azonnal a' pápa' lábaihoz borult. Ekkor ö fölsége, még 
mindig térden állva, áldását kérte ő szentségének. ,Igen, 
mondá a 'szent atya, ,én áldom önt; áldom ön' családját, 
áldom ön' királyságát, áldom önnek népét. Nem tudom, mit 
mondjak, miként, fejezzem ki elismerésemet azon vendég-
szeretetért , mellyel engem megajándékoztak. ,Én', feleié a' 
király, ,csak keresztény kötelességemet teljesítettem.' — 
,Igen', válaszolá a' szent atya, ,önnek fiúi szeretete nagy 
és őszinte volt.' Ekkor felemelé a' királyt, gyöngéden szi-
véhez szoritá, és visszalépett kocsijára, hol a' királyi csa-
lád, és az egész kiséret lábát megcsókolák.' 

Parisban, sőt a' vidéken is , ismét a' socialisták győz-
tek. Sue Ödön megválasztátott. Ezzel ki van fejezve min-
den. Francziaország vagy maga fogja törvényeit megvál-
toztatni , mellyek mellett a' kormány maholnap lehetet-
lenné lesz, vagy pedig az európai hatalmasságoknak fogott 
kelleni újra azon elemeket megfékezni, mellyek onnan nem 
csak házájokat, hanem az egész világot desorganisálják. 

Az erfurti gyűlés, az alkotmány' revisioját befejezve, 
bezáratott. Berlinben a' német szinek' hordása eltiltatott. 
Frankfurtban a' német ügyekben fejedelmi-képviselők, 
Berlinben pedig a' különszövetségi fejedelmek congressust 
fognak tartani. Tehát annyi hányattatás után végtére meg-
találták az egyetlen igaz u ta t . . . Csak alkotmánycsinálás-
hoz népképviselőkkel ne fogjatok . . . . 

Sopronból april' 26-áról az ,Oest. Korrespondent'-
nek irják : Mária Terézia' uralkodásának utolsó évei óta 
Magyarországban is mutatkozott a' kormány' törekvése, 
hogy az egyházat az államnak alávesse, szabadságától 
megfoszsza. E' törekvés tervszerüleg folytattatott a' leg-
újabb korig, 's felötlő jeleneteket idézett elő ; annyira jött 
a' dolog, hogy a' vegyes házasságok' kérdésében, midőn 
Lajcsák, nagyváradi püspök, az első a' püspökök közöl, 
a' megáldás ellen nyilatkozott, a' magyar udvari cancellár 
gróf Majláth Antal 1839-ben rendeletet bocsátott a ' m a -
gyar helytartótanácshoz, melly a' püspöki eljárást közvetve 
megfeddte, 's hogy az 1843-ki országgyűlés alatt a' kor-
mány leiratot küldött a' vegyes házasságokból származó 
gyermekek' nevelése iránt, mellyet katholikusok és pro-
testánsok egyiránt vetettek vissza. Sőt oda került a' dolog, 
hogy egy kath. szónok a' főrendek' tábláján, gróf Majláth 
János , felkiáltott : , A kath. egyház nem szükségli, 's nem 
kéri az állam' oltalmát, ő csak szabadságot akar, csak 
annyi szabadságot, mennyit a' nem-kath. vallások élvez-
nek Magyarországban ; a' szabad egyház nem fél semmi 
vihartól,' és a' püspökök megtapsolták őt. A' martiusi 
események' közbejötte nélkül 1851-ben nagy részint az 
ellenzék padjain ült volna a" főrendi táblának szigorúan 
kath. pártja. Egy kormány sem hagyja el büntetlenül azon 
elveket, mellyek által nagygyá lett ; ezt az osztrák kor-
mány nagyon is érezte Magyarországban. Az állam és egy-
ház sok ideig karöltve jártak Magyarországban, s ezen 
eljárásnak köszöni nagyrészt az osztrák kormány, hogy a" 
régibb idők' viharait szerencsésen állta ki Magyarországon. 
Tököly- és Rakóczynak két nagy zendülései alatt erősen 
ragaszkodott a' kath. papság az osztrák házhoz. De a' 
kormány igyekezett rabszolgasitani régi szövetségesét, mi 
neki sikerült is ; azonban emelte-e Magyarországban az 
önmaga iránti ragaszkodást az egyházra gyakorolt 80 évi 
befolyás által ? Nem ! Valljon növekedett-e 80 év óta Ma-
gyarország' lakosainak hi te , vallásos érzete ? Nem ! F e -

rencz császár nagyon jól érezte, hogy csak azon állani 
nyugszik szilárd talpkövön, mellynek alapja a' valódi val-
lásosság, szintúgy érezte, hogy e' vallásosság évről-évre 
eltűnik ; ő segíteni akart. Habozva a' vallásosság' élénkíté-
sének szüksége és József császár absolutisticus eszméi 
között, óhajtotta a' kormány a 'szabad egyház' gyümöl-
cseit , de szabad egyház nélkül. Magyarországban a' kath. 
tanodák, a' vallás- és tanulmányi alapérték' négy ötödrészét 
papok alapitványozták, 's minő befolyásuk volt a' püspö-
köknek a' tanárok' kinevezésére ? Ha az egri lyceumot és 
pécsi akadémiát kiveszszük,(?) semminemű.(?) Hát a' tanmo-
dorra? tanulmányi rendszerre ? a' vallástanitók érzületére? 
Semminemű ! (?) Ismételjük, hogy semminemű ! És ez kitü-
nőleg kath. államban történt, valódilag vallásos fejedelmek 
alat t , mialatt ugyanazon országban a' protestánsok tano-
dáik fölött szabadon rendelkeztek, zsinatokat tarthattak, 
papi és világi egyházelőjárókat a' kormány' beavatkozása 
nélkül választottak. A' legújabb idő megismertette velünk 
a' gyümölcsöket, mellyek az egyházat rabszolgasitó rend-
szerből eredtek, 's a' valódi katholikusokban legnagyobb 
örömet okoztak ezért a' vallás- és oktatásügyi minister' 
kibocsátványai. Ezek több mint fényes hadjárat , ezek az 
alkotmányos rendszer' legszilárdabb zálogát teszik. 

A' boroszlói érsek és porosz kormány között u j össze-
ütközés van kitörőfélben. Az érsek ur magának igényli a' 
jogot, az itteni kath. templomban, Ketteler eltávozta által 
megürült állomást betölteni, 's nem akarja a' kormánynak 
az eddig gyakorlott helybenhagyási jogot átengedni. 

A' turini érsek körlevelet bocsátott papságához, 
mellyben meghagyja, hogy mielőtt Siccardi' törvényének 
hódolnának, előbb mindig az ordinariatus' utasitásaért 
folyamodjanak. A'körlevél april' 18-káról kel t , azonban 
csak 21-kén tétetett közzé. A' kormány, vagy inkább 
a z o n s z e m é l y e k , k i k a' k o r m á n y z á s r a b e f o -
l y á s s a l b i r n a k , a' pásztori levelet izgatásnak tartot-
ták. Az ,Armonia', melly azt hétfőn, april' 22-kén közzé 
tette, elkoboztatott. Ezután az érseki palota karabélyosok 
által körülvétetett, megmotoztatott, és a' pásztori levél' pél-
dányai lefoglaltattak. A' már szétosztott példányok a' 
sekrestyék- és plébániákból elvitettek. Az ugy nevezett nép, 
vagy helyesebben az utczai söpredék, melly fizetve volt, 
a' palotához vezető utak- és bejárásoknál orditott, és ha-
talmas demonstratiotól, talán még egy nemétől a' nép által 
kiszolgált igazságnak is lehetett félni. Az érsek a' házában 
történt elkobzás ellen tiltakozott, azonban az erőszaknak 
engednie kellett. A' belügyi minister, Galvagno lovag, őt 
meglátogatva, a' székvárosbóli távozást ajánlotta, hol je-
lenléte veszélyes zavart foghatna okozni. A' főpap e' taná-
csot el nem fogadva, kinyilatkoztatá, hogy csak lelkisme-
retének sugallata szerint fog cselekedni. Ô jogától el nem 
áll , legyen bár mi következése, ő mindenre kész. Tegnap 
a' demagog hirlapok' egész serege az érseket megtámadva, 
sürgették a' kormányt, hogy őt pörbe idézze, bebörtönözze 
és elmarasztaltassa. E' közben az érsek' laka őriztetett, 
saját szobáiban fogoly lévén mindaddig, mig a' kormány 
sorsa felett nem határozott. Tegnap reggel a' belügyi mi-
nister tanácsát Írásban ismételte , a' többi okok közt nyil-
tan azt is bevallván, ,mikép a' kormány fél , hogy nem 
lesz annyi hatalma, ő méltóságát a' nép' dühe ellen meg-
védeni.' Az érsek most is vonakodott és kinyilatkoztatta, 
hogy minden balesetért, melly személyét érhetné, a' kor-
mányt teszi felelőssé. Végtére tegnap este elhatároztatott, 
hogy a' főpap a' törvények ellen megkísértett izgatásért 
fenyítő kereset alá vonattassék. Azonban ő ugyanazon é j -
szaka , a' botrányt kikerülendő, a' fővárosból eltávo-
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Zott. A' város jelenleg csendes. A' rend' baráti az érsek' 
őnviseletét helyeslik ; a' zavart szeretők pedig, a' nép és 
a' deraokratia' ezen u j diadalával büszkélkednek. Az előbbi 
franczia minister Falloux u r , ki jelenleg Turinban van, 
Siccardi irányában ugy nyilatkozott : hogy a' sardiniai 
kormány mindenesetre jogosan cselekszik, ha a' törvényt 
kihirdeti, azonban igen helytelenül cselekedett, hogy e' 
felett a' romai székkel nem egyezkedett, melly esetben 
ugyanazon eredményt diplomatikaibb és békésebb uton 
vala elérendő a' helyett, hogy most a' pápai udvarral ösz-
szekoczczant, mi mindenkor, de most annálinkább, veszé-
lyes. Falloux ur' ezen nyilatkozatát egy ollyan személytől 
birom, ki a' társalgáson jelen volt, 's azért közlöm, mert 
neki nagy jelentőséget tulajdonitok. (Oest. Reichszeitung.) 

Romából érkezett levelek szerint a' pápa öt rendele-
tet bocsátott ki, és pedig : a' papírpénz' eltörlése, a' tör-
vényszékek' szervezése, a' községi és tartományi tanácsok, 
az államtanács és az amnestia' tárgyában, melly utóbbi 
által minden politikai bűnösöknek, negyven kivételével, 
bocsánat engedtetik. 

A ' M e s s a g e r e d i R o m a illy czimü könyvecskét 
hirdet : ,Az o l a s z p ü s p ö k ö k ' Í t é l e t e a' j e z u i -
t á k ' t á r g y á b a n . Ebben 70 olasz püspök, kik 1847-
ben még mindnyájan éltek, bizonyságot tesz a' Jézustár-
saság' tagjainak erényei-, észtehetségei- és ismereteiről. 

Boroszlóban, april' 23-án dr. Förster kanonok' tiszte-
letére fáklyászene rendeztetett. A' rendezők az ujpiaczon 
gyülekeztek össze, honnan 8 óra után a' homok- és főhi-
don keresztül rendeltetésök' helyére indultak. Két zenekar, 
300 fáklya mellett kisérte a' küldöttséget, melly a' tisztelt 
férfiút üdvezlendő vala. A' székesegyházhoz érkezvén a' 
menet, azt megkerülte, 's midőn a' dereka a' herczeg-püs-
pöki palota előtt megállapodott, a' püspöknek háromszo-
ros éljent kiáltott. Ezalatt a' bengali tűznek ragyogó vi-
lága áthatott a' fáklyák' veres lobogásán, 's gyönyörű el-
lentétet képezett. Miután a' küldöttség az üdvezlendőnek 
laka elébe érkezett, 's üdvezletét elmondta volna, Förster 
kanonok a' megtiszteltetést érthető világos hangon köszönte 
meg. Nem neki, hanem a' szent ügynek szól cz ünnepély. 
Ez reá nézve kétszeresen kedves dolog. Nehéz időket élt ő 
keresztül keresztény testvéreivel, 's talán még nehéz idők 
fognak következni. Csak egy az, mi kiviláglott, t. i. hogy 
a' szabadság, egyenlőség, testvériség, mit az emberek 
kerestek, e' világ' bölcscsége által nem találtatott fel. Csak 
az egyház adhatja meg e' javakat. Adja Isten, hogy az, 
örök időkig virágozzék. Dörgő éljen az egyháznak, 's az 
üdvezlettnek, rekeszté be az ünnepélyt. A' menet ismét a' 
székesegyház felé vonult, melly megett a' fályák elol-
tattak. 

A',Deutsche Volkshalle' a' kölni cgyháztartomány' 
püspökeinek a' vallásügyi ministerhez f. hó' 18-án intézett, 
's a' hitletételt tárgyazó iratát adja, mint következik : ,Az 
alkotmánylevél 108-dik §-ának foganatba vétele, mint azt 
excellentiád rendelte, a' kölni egyháztartomány' alólirott 
püspökeit ez ügynek komoly megfontolására hivta fel. Két 
körülmény nem kerülhette el figyelmünket : 1-ször : hogy 
a'hitletételre kötelezett papoknak nem engedtetett meg, az 
egyház iránt már előbb esküvel felvállalt kötelességeiket 
megóvni, továbbá, hogy minden előleges hiradás nélkül 
az egyházi hatóságokhoz, az egyház' szolgái álladalmi hi-

vatalnokoknak tekintettek, kikre nézve azonban e' miné-
müség vagy még kétes, vagy legalább fontosabbnak, vagy 
pedig egyedülinek nem tekintethetik. E' körülmények ha-
tároztak el minket megyéink' papságához olly rendeletnek 
kibocsátására, mellyet másolatban excellentiádnak is be-
nyújtani szerencsénk van. Egyúttal kötelezve érezzük 
magunkat annak ismételt kijelentésére, hogy mi , mint a' 
katholika egyház' jogainak Istentől rendelt védői, annak 
elévülhetlen elveivel egybehangzólag, az alkotmányra teen-
dő esküt csak annyiban ismerhetjük kötelezőnek 's jogos-
nak , a' mennyire az ,salvis ecclesiae juribus' tétetik le. 
Miután tudtunkra nem adatott, az egyház' szolgái közül, 
kik fognak hitletételre szoríttatni, ezenkívül még kötelezve 
érezzük magunkat, az egyházat minden következtetések 
ellen előre megóvni, mellyek a' hitletételi ténynél fogva, 
az illetőknek az egyházhoz megváltozott állására bármi-
ként is vonattathatnának. Kölnben, april' 18-án 1850. A' 
kölni egyháztartomány' püspökei : János, kölni érsek ; 
Vilmos, trieri püspök ; Ferencz, paderborni püspök ; János 
György, münsteri püspök. 

A' dublini érsek körlevelet intézett minden megyei 
lelkipásztorokhoz, mellyben meghagyta nekik, hogy april' 
28-án minden kath. templomban a' pápának szerencsés 
visszatérteért T e D e u m tartassék. Spanyolországban 
szinte köröznek illyen rendeletek. 

Dr. Cullen, Irhon' kinevezett 's felszentelt prímása, 
a' romai Propagandában végezte tanulmányait, hol olly 
kitünőleg állotta ki a' szigorlati visgálatokat, hogy hirének 
megörökítésére márványemlék emeltetett a' Propaganda 
nagy csarnokában, melly nagy tudományát, lángeszét és 
ajtatosságát hirdesse. 

Az utolsó 30 év alatt 170,000 font sterlinget ada-
koztak az irhoni szegény katholikusok Dublinban, templo-
mok' építésére. 

Londonban egy kath. könyvkereskedést és kölcsön-
könyvtárt szándékoznak felállítani, mellynek hiányát ott 
eddig nagyon érezték. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' dunavizár által károsult komáromiak' számára : 
Csejthey József esperes és kemenczei plébános 4 frtot; 
ugyanazoknak a' dunahonthi kerület 18 frtot 12 krt p. p. 

(Hirdetés.) Megjelent : ,Iratok' Feltevése kisebb ta-
nulók' használatára. Német irók után szerkeszté Zimmer-
mann Jakab.' Ara kötetlen 10 kr; kötve 15 kr. p. p. Az 
igen hasznos könyvecskét a' t. közönség' figyelmébe ajánljuk. 

(Jelentés.) Tiszt. P e l t z m a n n G e r g e l y sz. fe-
renezrendi atya által hosszú évek' során szorgos fáradtság-
gal készített I m a - , o k t a t ó - é s é n e k e s k ö n y v , már 
most nem L e l k i V e z é r , mint régebben jelentetett, ha-
nem ,L e 1 k i K a 1 a u z' czim alatt, még a' hó' folytában a' 
sajtó alól kikerülend, 's mind kiállítására, mind pedig 
tömött tartalmára nézve ajánlatra méltó. Ez oknál fogva 
kéretnek a' t. cz. aláirók az 1 p. frttal aláirt pénzeknek 
jövő Medárd vásárig okvetlen beküldésére, melly alkalom-
mal példányaikat is kézhez veendik. 

A' ,Religio és Nevelés' 1849-dik első félévi folyama már elhagyta a' sajtót. Á r a : 1 frt 3 0 kr. p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Megjelenik e ' l a p hetenkint háromszor : kedden, c sü tör tök- é s vasárnapon. Az előfizetési dij félévre postán 6 ; helyben 5 frt p. p. 
Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél (Országút, Kunewalderház) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében. 

TARTALOM : Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése Ausztriában. (Folyt.) — 
Szemle. — Vegyesek. 

Egyházi tudősitások. — Politikai 

Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése 
Ausztriában. (Folyt.) 

Mondottuk, hogy alig futamodott hire, miszerint 
a' tetszvényjog el fogna törültetni, 's a' sajtónak egy 
része azonnal neki gyiirkőzött, a' közvéleményt, meny-
nyire rajta állt, tévútra vezetni törekedvén. Az ausz-
triai, nevezetesen bécsi sajtóval elvégzik az odavaló 
jó érzésű lapok. Az ,Oesterr. Korrespondent' ez ügy-
ben az egyház' háláját érdemiette ki, mind a' mellett, 
hogy egyik számában valaki tiltakozik azon föltevés 
ellen, mintha a' legújabb határozatok által az egyház 
az álladalom mellé (mint a' maga körében hasonjogu 
legfelsőbb hatalom) soroztatott volna. A' ,Reichszei-
tung' is hozott czikkeket, mellyek minden, e' névre 
méltó katholikust kielégíthetnek. Sőt a' különben nem 
épen keresztényi irányáról ismeretes ,Lloyd' sem ké-
sett az egyház' fölszabadítása mellett szót emelni, 's 
legalább az alapjogok' szempontjából annak vissza-
tarthatlanságát bevallani. (Pesten a' ,Morgenblatt' a' 
Korrespondent' egyik czikkének átvételével legalább 
jó akaratot tanúsított. Mi több, ki hinné ? maga a' 
,Pester Zeitung' is sikra kelt a' tetszvény' eltörlését 
védelmezendő.) Ha ezen lapokhoz még a' kath. folyóira-
tokat is hozzáveszszük, mellyek ez ügyben kétségkí-
vül a' legtöbb ügyeimet érdemlik, nyilvánossá lesz, 
mit kell tartanunk a' ,Pesti Napló' azon állításáról, 
miszerint ,ha szétnézünk a'hírlapok'hasábjain, alig ta-
lálunk egy párt, melly e' rendszabályról (a' placetum' 

sajtó, 's a' birodalom' három legtekintélyesebb politi-
kai lapja, tekintettel az európai állapotok' jelen fenye-
gető állására, kétségkívül csak több figyelemre tart-
hatnak számot a' statusférfiak' részéről is, mint azon 
nagyvárosi járdataposók, kávéházi hősök, uj forrada-
lomra csak alkalmat leső 's az egyháznak tett conces-
siókat politikai ingerültség' támasztására kizsákmá-
nyoló elégületlenek, kiknek lármája némelly hírlapok 
által olly örömest erőszakoltatik közvéleménynyé, — 
vagy pedig azon bárgyú lapok, mellyekre teszem a' 
.Pesti Napló' szeret hivatkozni, 's mellyeknek egyikét 
Olaszországban, mint a' ,Gazzeta di Milano' april' 
28-áról irja, külföldi kormányok, de különösen a' pá-
pa' szentséges személyének vétkes megtámadása miatt, 
le kellett tiltani. Értjük a' milanói ,L' era nuova'-t, 
letiltását okával együtt csak azért említve, mivel a' 
P. N. közölve belőle a' placetum' eltörlése elleni okos-
kodásokat, az általunk mindjárt alább megczáfolandó-
kat, azt mint olly lapot mutatta be olvasóinak, melly-
ről ép olly kévéssé lehetne mondani, mint róla (a' P. 
N.-ról), hogy ,talán ellene van a' clerusnak !' 

Valamint pedig Bécsben, ugy Pesten is találta-
tik párt, melly hazug előterjesztések, koholt veszélyek, 
's különösen a' szerinte el nem maradható papi zsar-
nokoskodás' magukban nevetséges, de a' gyanúsítások-
nak mindig, mindkét fülét tárva tartó tömegeket köny-
nyen felizgató rémeivel , óhajtja a' kedélyeket az uj 
egyházi szabadságok ellen felzuditani. Csekély jártas-
sággal kellene annak a' történetekben bírnia, ki ezen 
vallási demonstralgatásban forradalmi agitatiora nem 

eltörléséről) helyeslőleg emlékeznék ;' mi is szerinte ismerne, melly mivel a' fenálló ostromállapot miatt a' 
egy olly tünemény, ,melly a' statusférfiak' figyelmét 
a' legnagyobb mértékben igényelheti.' Azonban az ő 
felsége által birodalma' számára az alapjogokban en-
gedvényezett szabadságok , mellyek szerint minden 
törvényesen elismert egyház ügyeit önállólag kezeli 
és rendezi ; a' kath. egyház' elavulhatatlan jogai 's az 
ezekre fektetett törvényes kivánatai, az összes kath. 

/. Félév. 

politikai téren saját alakjában nyiltan nem mutatkoz-
hatik, nem izgathat, működését átteszi az egyházi 
térre. Emlékezzünk Mazzini' instructioj ára, melly sze-
rint a' propaganda' egyik fő-főteendője a z , hogy a' 
kedélyek' lecsillapulását minden áron akadályoztassa. 
Innen a'folytonos hazug hirek, krawall- és scandalok' 
koliolásai, gaz gyanúsítások, háborurai kinézésekkel 
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való keceegtetés, és egyebek. Innen a' szóba lévő iz-
gatás is. A' ,Magyar Hirlap' nem tudni micsodás kút-
főből azon tudósitást hozza, miszerint a" placetunr el-
törlése' következtében, a' bécsi külvárosiak gyerme-
keiket már protestáns iskolákba küldik. Pedig Bécs 
sem nem Debreczen, sem nem Eperjes, hol a' kath. 
tanodát, a' protestáns iskolától csak néhány lépésnyi 
köz választja el. Bécsben a' külvárosokban tudtunkra 
nincs is protestáns tanoda, — hogy pedig a' szülők 
a : külvárosokból a' belvárosba küldjék protestáns kin-
csek'gyűjtése végett magzatjaikat, az aligha lesz gya-
korolható. A' ,Hölgyfutár', melly, mellesleg legyen 
mondva, egy idő óta a' kath. egyházon és egyházia-
kon kezdi gyakorolni kopott elczéinek élét , és utána 
egy posonyi német lap, tudni akarja, miszerint Bécs-
ben már 9 0 's egynéhány család tért át a' protestáns 
hitre. Mennyi legyen e' dologban igaz, bécsi levelező-
ink majd megírják. Addig is szabad legyen tagadnunk, 
hogy ezen okból csak egyetlen-egy igaz katholikus is 
nem mondom protestantizált, de csak lelkében is meg-
háborittatott volna ; sőt minden igaz katholikus csak 
hálát ad az Istennek, hogy százados lealázás után lelkis-
ínerete a' rendőri és bureaukratikus lélekkinzás alól 
felszabadittatott. Mindamellett nem ámítjuk magunkat. 
A' bécsi proletarius szellemet csakúgy ismerjük, mint 
a' materialismust, melly sok helyütt a' miveltebb osz-
tályokban divatozik. Bécsben sok történhetik. mit a' 
világ még most nem hajlandó hinni. De ezen rosszat 
azzal akarni elhárítani, hogy szülő okát ezentúl is 
uralkodni hagyjuk, miszerint félszázad múlva azon jó 
elemek is megrontassanak, mellyek napjainkban még 
mindig olly számosak Bécsben, olly politika lenne, 
mellyet csak ellenség ellenségnek tanácsolhat. Tudni 
kell azt is , hogy Bécsben a' deutschkatholicismus 
szinte követőket számlál, kiknek száma néhány ezerre 
rug , 's kiket egykor a' kath. egyház' ineggyülölteté-
sére épen azzal izgattak, mivel ezen egyházat, mint 
rendőri intézetet az ő leigázásukra, mutatták be nekik. 
Mivel pedig azon secta Bécsben még nem legalizálta-
tott, 's egyháztestületi jogokkal mindekkorig nem bir : 
könnyen megeshetik, hogy ezen illuminatus hitetlenek 
a' protestáns ecclesiához szegődnek, mit aztán a' pla-
cetum' eltörlésével, az e' miatt támadt elégületlenség' 
kapcsán, összeköttetésbe hozni, kissé hamis, ne mond-
juk, malitiosus fogás fogna lenni. 

Többiben történjék, a' mi akar, — mi Isten és 
emberek előtt szegnők meg kötelmeinket, 's igaz hí-
veink' szeme előtt aljasodnánk el , lia mi, egyházunk' 
szent testén még mindig eltürnők azon bilincseket, 
mellyek mivel rá alkalmaztattak, a' polgárilag csak 
türt zsidófelekezetre pedig, az ő egyházi ügyeit ille-
tőleg , nem alkalmaztattak, azt mutatják, hogy a' mi 
szent hitünk a' statusra nézve a' zsidókénál is veszé-
lyesebbnek tartatott a' törvényhozás által. . . . Épen 

a' fenérintett áttérhetési könnyüség mutatja, mennyire 
alaptalan az egyház' felszabaditásátóli némellyekben 
támasztott félelem. Mit féltek az ollyan egyháztól, 
melly nem uralkodik máson, mint ki magát neki önkényt 
aláveti , 's kit lelkének hite templomai' küszöbéhez 
vezet? Ám szakadjanak, menjenek el oh szeretett anya I 
kebeledből azok, kik a' te lealacsonyitásodban emberi 
és polgári biztosságukat vélik fellelhetni . . . szakad-
janak el, 's ha azt vélik, hogy kevesebb szeretete van 
azon papnak, ki egyedül csak a' szeretet által él és 
uralkodik, mint ki rendőri felhatalmazással zsebében 
intézkedik a' lelkiek fölött . . . ám legyen nekik az ő 
liitök szerint . . . Ne higyje senki is azonban. hogy 
mi kegyelemnek tartjuk az ő részéről, ha hozzánk tarto-
zik. Tartsa igen is ő Isten' kegyelmének, hogy még a' 
bárkában van , 's azon egyetlen sziklához támaszkod-
hatik , mellyből egyedül fakadnak vizek, élőn felszö-
kellők az örök életre ! Mi a' vesztességet, mellyet a' 
felszabaditási rendszabályok támasztotta ingerültség' 
folytán jelenleg netalán szenvedni kellene, — Isten' 
kegyelmével félszázad alatt százszoros kamattal fog-
juk helyreütni. Az arianus világ elbámult egykor saját 
müve fölött. Legyen szabad az egyház , 's a' szabad 
egyház' gyümölcseit látva, bámulni fog a' jövő század 
is, hogy a' kereszténység valaha másként is cseleked-
hetett ! — A' fenyegetések tehát senkit meg ne ingas-
sanak. Tegyék meg a' főpapok kötelességöket, igye-
kezzenek, a' mennyire lehet, főpásztori levelekben 
felvilágosítani, megnyugtatni hiveiket, kik talán elá-
mítva, 's jó lélekből nyughatatlankodnak. A' jók meg 
fogják őket érteni ; — a' kik pedig meg nem értenék, 
inkább ezeket kell elveszteni, kik lélekben ugy sem a' 
mieink, semmint ezek' árán végtére a' jókat is elsü-
lyeszteni. 

A' ,Pesti Napló' addig i s , míg a' fenl'orgó kér-
déshez részéről is érdemileg hozzászólna, egyes biro-
dalmi lapokból ád mutatványokat. A' laptól, melly 
épen olly kévéssé akar a' clerus' elleneül tekintetni, 
mint a' testvér era nuova (hiszen ki is tenné föl, hogy 
az a' clerus' ellensége volna, ki a' pápát szidalmazza, 
's a' hierarchicus főnököket a' clerustól gondosan meg-
különbözteti), természetesen nem lehet várni, hogy a' 
ministeri előterjesztvényt pártfogása alá vegye. Egyik 
idézetére a' ,Vegyesek' között már megtettük futólag 
észrevételeinket. Ezen kivül még más két czikket is 
vett által, egyiket az ,Era nuova' , másikat az ,Ost-
Deutsehe-Post' czimü lapokból. Lássuk mindenekelőtt 
az elsőt. 

Az ,Era Nuová'-nak ugy látszik, hogy az egy-
házi szabadságok a' polgári szabadság' csökkentésére 
irányozvák, 's a' polgári függetlenség' áldozatának ará-
nyában növekednek.' Szabad legyen tisztelettel kér-
deznünk : valljon mellyek azok az egyházi szabadsá-
gok, mellyek' életbeléptetése a' polgári szabadságokat 
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csökkenti ? És viszont mellyek azok a' polgári szabad-
ságok, mellyekre az egyházi szabadság csökkentőleg 
hatna ? A' képviseleti jog, a' municipalitas, a' sajtésza-
badság, egyesületi, gyülésezési, kérelmezési, választó-
és választási jog-e? Tessék gondolkodni, megfejteni, 
valljon mint fogja mindezen, vagy bármilly más po-
litikai szabadságokat csökkenteni a' jog : a' pápával 
j)lacetnm nélkül közlekedni, a' papsághoz és a' hívek-
hez rendőri vidimálás nélkül körleveleket intézni, a' 
bűnös papokat, minden kihatás nélkül ezeknek polgári 
jogaira, egyházi büntetések alá vetni , a' nyilvános 
hittagadókat az egyház' kebeléből ünnepélyesen ki-
zárni, zsinatokat és papi gyülekezeteket tartani, az 
isteni-tiszteletet rendezni ? Mi szükséges összeköttetés 
létezik az egyház' szabadsága és ezen polgári jogok' 
csökkentése között ? Mi által vannak ezen polgári jo-
gok jobban biztosítva, hogy ha az egyház nem szabad? 
Mi biztositéka van a' polgári jogok' jobb tisztelteté-
sének abban, ha a' lelkismereti jogok felett fegyveres 
hatalommal uralkodunk ? Nem legfőbb őre-e minden 
emberi és társadalmi jogoknak a' vallás ? Tehát több 
garantiával fognak ezek bírni egy ollyannak ellené-
ben, ki ezen őrt is megveri, és saját szeszélyei, nézetei, 
tervei szerint szolgálni kényszeríti? És hol a' kulcs 
azon fatumszerü necessitashoz, melly szerint az egy-
házi szabadságok csak ,a' polgári függetlenség ará-
nyában' növekednek? Valljon miben vesztette el An-
glia függetlenségét, midőn a' kat!.. egyházat emanci-
pálta? Mellyike a' nagy constitutive hatalmaknak 
szenved, a' végrehajtó, törvényhozó, bírói hatalom-e, 
akár Anglia- , akár America-, akár Belgium-, akár 
végre Holland-, akár pedig Törökország-, China- és 
Indiában is, a' miatt, hogy ott az álladalmi tetszvény-
jog nincsen gyakorlatban ? Miben vesztettek fejedelmi-
ségökben, külföldi iránt méltóságukban, a' diploma-
tiában azért, mivel a' pápa' a' hivek fölötti lelki kor-
mányába be nem avatkoztak ? Ne féljetek , a' pápák 
tisztelik, és tiszteletben is tartatják, valamint a' nem-
zetek' közjogát, ugy minden egyes országok' saját al-
kotmányát. Ez nein csak a'katholicismus'világéletének 
egyik feltétele, hanem dogmából folyó kötelesség is 
egyszersmind. — 

,Soha', mond tovább az Era nuova, egy álladalom 
sem koronázhatja meg jó hiszemmel polgári szabad-
ságait azzal, hogy az absolutismust kezeibe adja olly 
hatóságnak, mellynek középpontja egy küludvarnál 
létezik.' Ausztria tehát eltörölvén a'tetszvényjogot, az 
a b s o l u t i s m u s t k e z e i b e adta a' hierarchiának. 
D e m i b e n ? Polgári ügyekben? Tessék megmondani, 
az administratio, a' kül- és belviszonyok' micsodás 
ágában ? Tessék kijelelni egy helyet az összes minis-
téri előterjesztvényből, mellyben tisztán polgári ügyek' 
a' pápa- és egyházra átruházásáról csak egy szó is 
fordul elő. De tessék átalán megmagyarázni, kimu-

tatni a' lehetőséget, melly szerint napjainkban, midőn 
a' hitetleneket már fegyverrel sein lehet csak az alkot-
mányos szabadság' korlátai közt is megtartani, képes 
legyen akár a' pápa, akár pedig az összes hierarchiai 
testület a' népek' polgári ügyeire absolutisticus befo-
lyást gyakorolni. Sőt végre tessék akár a' kath. egy-
házkormányrendszer' fogalmából, akár pedig a' világ-
történetből bebizonyítani, miszerint a' hierarchia' po-
litikai iránya lényegesen az absolutisnius. A' hierar-
chiának politikai hite ennyiből áll : 0 minden hivei' 
számára annyi szabadságot követel, mennyire azoknak 
örök üdvességök' munkálására okvetetlen szükségük 
van. Ez a' minimum. 0 tiszteli, helybenhagyja, meg-
szenteli mennyiségileg a' szabadságot egész azon fo-
kig , mellyig azt bizonyos nép, valláserkölcsi mivelt-
ségénél fogva, elviselni képes. Ez a' maximum. Az 
első szerint nem szabad kevesebb, a' második szerint 
nem lehet több szabadsággal birni az embernek. Ha 
például Americában a' köztársasági intézmények meg-
felelnek a' társasági czélnak, neki nincs kifogása elle-
nök. Ha ellenben Európában maholnap oda fognak 
fejlődni a' dolgok, miszerint lehetetlen lesz másként 
kormányozni, mint absolutus hatalommal, ezt is hely-
benliagyandja, de mindig a' nélkül, hogy akár az elsőt, 
akár a' másikat létesíteni, maga megkísértse. Az egy-
ház, mint az Isten által kijelentett erkölcsi tanok' hirde-
tője, egy részről törvényeket szab a' politikának, mely-
lyeket elhagynia nem szabad, a' nélkül azonban, hogy 
ezt amazokhoz maga hajlítaná ; más részről pedig, 
mint az életbölcseség'tára,aző 8 0 0 - a t meghaladó, 's 
a' föld legtiszteletreméltóbb férfiaiból álló érsekei- és 
püspökeivel ; az ő kétszázezernyi papjaival, kik a' 
föld' minden, a' dialectusokkal hatszáznál többre menő 
nyelveit betanulva, az emberiség' összes ismereteit 
magukba felszedik , a' tudományok és művészetek' 
minden tartományait beutazzák, 's mindenféle gondol-
kozású, állapotú és alkatú emberekkel összeköttetésbe 
tétetve, az emberi-nem' szükségeit legjobban tudják 
és ismerik, — akár megkérdeztetvén, akár mint bár-
melly más, a'társaságban létező 's erre felhatalmazott 
elem, akár pedig épen felsőbb küldetési tekintélyénél 
fogva is, tanácsot adhat és ad is, a' nélkül ismét, hogy 
ezt valakire ráerőszakolja. Ez az ő nyiltan bevallott 
politikai hite, ez az ő egész politikai szerepe ot t , hol 
különös polgári törvényeknél fogva abban egyenes 
befolyást venni, nincs hivatva. 

Ha pedig az absolutismusnak kézbeadását egy-
házi ügyekre tetszik érteni : megvalljuk, hogy ha a' 
kath. egyházi kormány absolutismus, azt nem az ál-
ladalmi hatalom, hanem egyenesen az Istenfia Krisz-
tus, és nem tegnap, hanem 18 . századok előtt, midőn 
a' kereszténységet alapította, adta az egyház' kezébe, 
a' nélkül, hogy akár Tiberiushoz, akár Pontius Pilá-
tushoz , akár Kaiphashoz a' ,placet-'nek odairásáért 
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folyamodott volna. A' katholikus a' pápában és a' püs-
pökökben megannyi Isten által behelyezett elöljárót 
tisztel, kiknek egyedül adatott minden hatalom a' lelki 
világban, 's kiknek ennélfogva ő isteni parancsnál 
fogva engedelmességgel tartozik. A' kinek ez nem tet-
szik, ám szálljon perbe az Istennel, miérthogy absolutis-
mus helyett nem rendelt demokratiát ; szálljon perbe a' 
kath. lelkismeretekkel, miérthogy Istentől vett köteles-
ségöknek tartják, hódolni a'hierarchiának, habár abso-
lutisinus volna is. IIa hiszi-e ezt illyenül más valaki is, 
vagy sem : ide nem tartozik ; elég az, hogy a' katho-
likusok hiszik, 's a' katholikusok' lelkismeretét re-
spectálni kell. A' kath. egyházat nein lehet befogadni 
u g y , a' mint valaki akarná, hanem be kell fogadni 
ugy, a' mint van. Itt transactionak nincs helye. Töb-
biben vagy önkényt hódolnak a' hivek ezen absolu-
tismusnak vagy nem ; ha igen, ez terhökre nem vál-
hatik. IIa pedig nem, kényszerítésnek nem lévén 
helye , más meggyőződésöket szabadon követhetik. 
Miért tehát a' nagy lárma? ,A' szabadság épen abban 
ál l , irtuk már egy más alkalommal, hogy minden 
vallásfelekezet saját elvei és a' benne élő szellem sze-
rint existálhasson, és az volna a' legnagyobb zsarnok-
ság , ha az egyházi kormányzást illetőleg, valamelly 
felekezet' tagjaira olly rendszer tolatnék, melly azok' 
indispensabilis dogmahitével ellenkeznék. Ha tehát a' 
kath. egyház' kormánya absolutismus volna is : ha a' 
benne élő tagok, ezen absolutus kormánynak hiszik 
magukat istenileg lekötelezetteknek, azokra demokra-
tikus elemeket ráerőszakolni, annyi volna, mint lelkis-
meretökön a' legérzékenyebb sérelmet elkövetni. Az 
egyház' ajtai nyitvák : kimehet, a' ki mikor akar ; a' 
nem tetsző absolutismustól menekülni tehát csak tőle 
függ. De lia lelkismerete, melly azt mondja neki, hogy 
azt Isten maga akarta és határozta meg i g y , mégis 
bent tartja : mi kifogástok van ellene? Vagy talán 
vétek már egyházilag is nem demokratává lenni?' 
A' félénkek' megnyugtatásául, ezen vádat illetőleg, 
szolgáljon különösen az , ,miszerint nincs a' világon 
társulat, mellynek működési köre, eszközei 's ezek' 
kezelési 's alkalmazási módja olly szigorún, olly álla-
podottan, és o l ly , egész a' legcsekélyebb részletekig 
menő perl'ectioval volna kijelölve és kiszabva, mint az 
a' kath. egyházban helyén van ; tehát következetesen 
szólva, nincs olly társulat se az egész világon, melly-
ben (minden absolutismusa mellett) annyira száműzve 
volna minden önkénykedő egyéni hatalmaskodás, mint 
innen.' Ezen fölül nem kell feledni a' kath. hiveknek, 
miszerint egyházuk a' Szentlélek' vezérlete alatt áll, 
's Krisztus, ki Péterre juhainak legeltetését bizta, őt 
egyszersmind biztatta : Péter ! te ollykor visszafordul-
ván, erősitsd meg testvéreidet; én imádkoztam éret-
ted, hogy meg ne fogyatkozzék a'te hited!— Minden 
katholikus előtt tudva vannak a' kötelességek, mellye-

ket a' kath. hit szab, és az előnyök, mellyeket nyújt. 
Az elsők alól ő soha kit sem ment fe l , az utóbbiakat 
pedig egyedül amazok' fejében dispensálja ; — tehát 
válaszszon kiki , de ne kivánja, hogy az előnyökben 
kötelességteljesítés nélkül is részesüljön. 

,De ezen absolutismus' középpontja egy kül udvar-
nál létezik' , olvassuk tovább a' P. Naplóban. Értjük. 
Azon esetben tehát, ha azon külföldi középpont, melly itt 
absolutismus' középpontjának mondatik, nein az absolu-
tismus, hanem teszem az európai felforgató demokratia' 
középpontja lenne; ha IX. Pius helyett Garibaldi ülne 
a' pápai trónon ; ha cardinalisok helyett, a' romai al-
kotmányozó gyűlés' tagjai; ha a' püspökök helyett az 
európai propaganda' forradalmi főnökei fognák körül 
a'demokratia'azon középpontját, — ez esetben, mond-
juk, a' P. N.-nak 's társainak már megszűnnék minden 
aggodalma a' tetszvényjog' eltörlése iránt ! A' P. N. 
ne vegye rossz néven, de a' millyen az okoskodás, 
ollyan a' felelet. 

Mindezeket jól megfontolva, kitűnik, milly alap-
talanok az Era nuová-ból felhozott mindazon állitások, 
mellyek az absolutismus' szempontjából a' P. N.-ban 
ezen fölül olvashatók, 's nem egyebek variatióknál ; 
mint : ,A' püspökök szabadságról beszélnek, de mi az 
egyház' szabadsága alatt az álladalom' függését és szol-
gaságát látjuk'. (Belgium, Anglia ésAmerica ! Ti szá-
nandó országok, nem is tudjátok, hogy mint megvagytok 
alázva ! Miért is nem vesztek magatoknak egy P. N.-ót, 
hogy megtudjátok, miszerint vége függetlenségieknek, 
mert a' kath. egyház' szabadsága a' ti szolgaságtok !) 
És : ,az egyháznak absolutismusi jelleme van, 's nem 
is lehet máskép, mert az absolut lényegének természe-
tében áll.' (Hát lia az egyháznak demokratiai jelleme 
volna, ha lényegének természetében a' demokratismus 
állana, a'P. N. kegyelmesebb lenne ? . . . Ah ! ha ez az ab-
solutismus olly szükségképen! rossz : bizony bizony na-
gyon tartunk, hogy a' P. N. még az Ur Istennel is 
harczba keveredik, 's tetszvényjogot követelend irá-
nyában. Dum coelum tonat, ranae conticescant- A'mit 
Isten rendelt, annak ember engedelmeskedjék, — ezt 
tartja a' katholikus, 's e' hitét, illik, hogy a' P- N. is tisz-
telje.) Mi már mondottuk, mi az egyház' hite a' po-
litikai alkotványok' irányában ; de a' forradalmi rész 
azt akarja, hogy ő is az utczákon verekedni szerető 
latrokkal azt kiáltsa világszerte : Éljen a' népfölség, 
le a' zsarnokokkal ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Ausztria. 
A' Smetana Ágoston tudor ellen az egyházi szószé-

kekről hirdetett átokalávetési oklevél igy hangzik : ,Tipp-
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mann F e r e n e z - V i l m o s , Isten és a' szent apostoli 
szék' kegyelméből satalai püspök in partibus , káptalani 
főhelyettes, üdvét és békét küld az Urban a' prágai érseki 
megye' nagyontisztelendő papságának és minden ker. hí-
veinek. 

Mialatt mi még mindig, tisztelendő testvérek és kedves 
hivek! a' megárvult érseki szék miatt gyászolunk, más 
fölötte sajonra méltő eseményt hagyott közbelépni az Ur 
kitanulhatlan végzete szerint, mellyet nektek hirdetni 
szomorú kötelességem. Smetana Ágoston, ki, 1814-dik évi 
junius' 15-én katholikus szülőktől születve, kérelmére a' 
vörös csillagu lovag-keresztrendbe felvétetett, 1835-ki 
october' 29-én sz. Ferenczről czimzett plébánia és szerzet' 
templomában letett ünnepélyes fogadás által ugyanezen 
rendbe egész életére tagul kebeleztetett, a' hitészeti tan-
folyam' bevégezte után szerzeti elöljárója' előterjesztésére 
1837-dik évi august. 6-án áldozárul felszenteltetett, és 
f. é. mart. 16-án kelt saját vallomása szerint hitészeti hi-
vatástanulmányaiban csak hiányos, felületes ismereteket 
szerzett magának, ellenben annál mohóbban az uj kornak 
keresztényellenies iratai' olvasmányának adta magát, en-
gedelmet tudott kieszközölni 1848-ban mint akkori helyettes 
tanár a 'prágai újvárosi főgymnasiumban, hogy a ' szer -
zeti épületen kivül lakhassék. Ezen idő óta nyíltabban tünt 
ki egyházellenies érzete beszédei- 's cselekvéseiben, külö-
nösen, midőn egy nyilvános lap' szerkesztését vezette. Ez 
indította a' tisztelt szerzetelőljáróságot, a' félretért testvért 
f. é. januar' 30-án s február' 9-én és 23-án Írásban fel-
szólítani , hogy a' szerzetházba visszatérjen, ott komoly 
hivatási tanulmányok által a' kath. tannak elhanyagolt 
alapos ismeretét utólag megszerezze, 's azon meggyőződést 
nyerje, hogy s e n k i m á s b a n n e m t a l á l h a t n i ü d -
v é t , m i n t J é z u s K r i s z t u s b a n . (Apostolok' Csel. 
4, 12.) — De ő határozottsággal válaszolt elkábult gőgjé-
ben , hogy ezentúl sem ezen szerzet ' tagja, sem a 'ka th . 
egyház' áldozára nem maradhat. Ha már e' nyilatkozat 
reám s a'káptalani consistoriumra nézve megrendítő vala, 
még annál is inkább kellett megsértenie a' vallásos érzel-
met , mivel érintett szerzetes áldozár vakraerősködött a' 
kath. hitet, melly az emberi tanépiiletek' átalános felosz-
lása 's összeomlása között egyedüli elpusztithatlan igaz-
ságnak olly fényesen bizonyult be , megállhatlannak jel-
lemezni, 's egyszersmind a' szerzet- és áldozári állapotbóli 
kiléptet nyiltan kijelenteni. E' nyilvános botrány köteles-
ségül tette nekem és a' káptalani consistoriumnak, a' hit-
szakadárt az egyházi rendeletek szerint először esküdt 
fogadására s áldozári kötelességérei cmlékeztetéssel ko-
molyan és atyailag meginteni, hogy a' kitűzött határidő 
alatt a' szerzet' házába visszatérjen, 's komoly tanulmány és 
buzgó ima által a' hit.' elvesztett malasztját ismét vissza-
nyerni törekedjék. Egyúttal felszólittatott a' főtisztelendő 
szerzetelőljáró, hogy a' bűnbánó visszatérőt testvéri szere-
tettel fogadja fel. Miután azonban a' tanításnak és inte-
lemnek szentegyházunk'anyai szeretetétől nyújtott minden 
eszközei siker nélkül maradtak ; azon szomorú szükségbe 
látjuk magunkat helyeztetve, hogy követvén az egyházi 
rendeleteket, a' főtisztelendő, mindig hü , metropolita-
n s székes káptalannali tanácskozás' folytán, e' szeren-
csétlen szerzetes áldozár fölött az egyházi átkot kimond-
juk. — E' szerint mélyen érzett fájdalommal a' kath. egy-
ház' eskütörő és hitszakadár fiának nyilatkoztatjuk nyilvá-
nosan minden hü hivek' szemében a' fennevezett szerzetes 
áldozárt, Smetana Ágostont, megfosztjuk őt a' szent föl-
szentelés és püspöki törvényhatóság által nyert hatalom' 
minden gyakorlatától, 's kizárjuk öt kath. egyházunk' 

minden társaságából az egyliárom Istennek, Atya , Fiu és 
Szentléleknek nevében. Amen. 

Ennek folytán megtiltjuk ezen érseki megye' minden 
lelkipásztorainak, a' többször nevezett Smetana Ágoston 
tudort valamelly kath. gyülekezetbe, bármelly szentség' 
kiszolgáltatása- vagy vételéhez bocsátani ; titeket pedig, 
kath. hivek ! óvunk Krisztus' nevében az ő beszédei és 
iratai ellen, azon hozzáadással, hogy ezen botrányt nyújtó 
esemény által ne hagyjátok magatokat eltántorittatni, ha-
nem inkább szent hitünk' igazsága fölött komoly és érett 
meggondolásra buzduljatok. Hagyjátok felzudulni az idő' 
eseményeinek vad hullámait Jézus' egyháza ellen; neki 
mitől sem kell tartania; Péter' hajója semmi kőszirten sem 
fog széthasadni, elveszni, mert , á r b o c z f á j a , mint sz. 
Ambrus (lib. de Salomone c. 4 ) mondja, a z o n k e r e s z t , 
m e l l y e n J é z u s K r i s z t u s f e l m a g a s z t a l t a -
t o t t ; f e d e z e t é n a t y a I s t e n ü l m i n t k o r m á -
n y o s , v i t o r l á i t i r á n y o z z a é s v e z é r l i a ' S z e n t -
l é l e k , k i a z t a z i d ő n e k m i n d e n r o h a m a i n 
k e r e s z t ü l b i z t o s c z é l h o z v e z e t i . ' Mi választ-
hat tehát el bennünket a' kath. egyháztól, mellyet Isten 
örökre alapított, 's mindenható segélyével minden száza-
dokon keresztül, mint Jézus Krisztus' valóságos egyházát, 
megdicsőített ? Hol egyebütt, mint nála akarunk igazságot 
Isten' ismeretében szellemünknek, biztos nyugalmat a' világ' 
viharaiban szivünknek, menekvést és kegyelmet lelkünk-
nek a' betört bünözönben találni ? Azért erősek legyetek az 
Urban 's erejének hatalmában ! Ö l t s é t e k f e l I s t e n 
f e g y v e r k é s z ü l e t é t , h o g y a z e l c s á b í t á s n a k 
e ' g o n o s z n a p o k b a n e l l e n á l l h a s s a t o k ' (Ephes. 
6, 4 . ) , hogy állandóak a' hitben, rendületlenek a' remény-
ben, gyümölcsözők a' szeretetben, gazdagok a' tökély' 
munkáiban, ti és utódaitok a' napok' végéig a' megbecsül-
lietlen malasztban részesüljetek, méltók lévén Krisztusnak 
valóságos egyházához tartozhatni, a' kath. egyház' gyer-
mekei lehetni, benne leikeitek üdvét elérhetni, mellyre 
érdemetek nélkül hivatva vagytok. Egyébiránt, kedvesek 
Krisztusban ! távol legyen tőlünk, hogy a' hiu önbölcse-
ségben mélyen bukottól a' szeretet' vallásától parancsolt 
irgalmat elvonjuk, sőt inkább kérjük a' könyörület' atyját, 
a' k i n e m a k a r j a a' b ű n ö s ' h a l á l á t , h a n e m 
h o g y m e g t é r j e n é s é l j e n (Ezech. 33, 11 . ) , hogy 
őt a' malaszt' világossága a' hitre 's üdvezitő egyházunk' 
kebelébe vezesse vissza, mellyből önvesztére eltávozott. 
Amen. Prágában sz. Adalbert országos védszentünk' ünne-
pén. 1850. Tippmann Ferencz-Vilmos.' 

Anpllion-
Az angol követek' házának Fox' nevelési törvényja-

vaslata fölötti vitatkozása ujolag megszégyenítő párhuza-
mot nyújt a' szárazföld' számára, melly Ó-Anglia alkot-
mányi formáit majmolja, ama' talpköveket azonban meg-
tagadja és megtámadja, mellyeken az angol intézvények 
nyugszanak, 's mellyektől szellemet és életet kapnak. '— 
A' szárazföldi liberalismus' értelmében fogalmazott tör-
vényjavaslat olly ellenzésre akadt, melly sorsáról nein ha-
gyott kételkedni, ellenzésre, melly azt mutatja, hogy An-
golországban látják világosan, 's méltányolják is egész 
jelentőségében, és pedig minden hitfelekezetek' egyházai-
nak tagjai az ördögi megrohanást Isten' örök rende ellen, 
melly a' jelenkornak, minden politikai és társadalmi kér-
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déseken keresztülvonuló, jelzését képezi. — Az első szó-
nok , Stafford, ellenzette a' törvényjavaslatot régi igaz 
tory-szenipontból, megmutatván, hogy az elmellőzvén a' 
keresztényegyházi alapot, rémitő lelkismeretnyomást idéz 
elő, 's hogy az oktatás' felügyelésére tervezett legfelsőbb 
hatóság' intézete a' bajok' legrosszabbikához , a' centrali-
satióhoz tör utat. Nevezetesek valának az általa idézett 
példák magánszemélyeknek az oktatásügy körül tett érde-
meiről; ezek szerint iord Exeter 200 — 300 gyermeket ta-
nít tat ; lord Cardigan 5 szegénységi tanodát gyámolit 5 
plébániában; Russel Bennfielden tartja fen egyedül a' ta-
nodát; Smith' tanodájában 100, lord Winchealsea-ében 
még ennél is több gyermek van. — A' szónok ezen észre-
vétellel zárta be beszédét : Minél inkább érzi 0-Anglia' 
népe, hogy magatartására, e' kérdés' irányában, az egész 
kereszténység forditja szemeit, annálinkább mutatkozzék 
a' ház igazságosnak küldői iránt a' törvényjavaslat'végképi 
visszavetése által. — Még melegebb keresztény értelem-
ben, 's alaposan fejtegetve a' törvényjavaslat' statistikai 
alapjait , szólt lord Ashley. Ô megmutatta, hogy lehetlen 
a' keresztény morált a' ker. dogmáktól elválasztani. Egye-
dül az képes a' ker. morál' teljes erejét tapasztalni, ki az 
egyház* tanát és titkait a' hitben elfogadja, 's hiába törek-
vendünk a' gyermeki kedélybe a' jó samaritánus- és szán-
tóvető emberrőli hasonlatokat bevésni, ha azon meggyőző-
désben hagynók, hogy az , kitől származnak, nem valósá-
gos és örök fia az élő Istennek. E' nagy igazságból men-
tették erejöket a' ker. erkölcstanok, 's csak ezen igazság 
által lettek képessé az emberiséget újjáteremteni. — Kö-
rülményesen fejtegetvén a' törvényjavaslat' részleteit, 's 
összehasonlítván a' porosz és franczia oktatási ügyet az 
angollal, igy folytatá a' nemes lord : Ma el kell határoz-
nunk magunkat ; ,válaszsz ma Izrael, kinek akarsz szol-
gálni. 'Én csak saját magamért felelhetek, de egyszersmind, 
hiszem ezen ország' millióinak nevében is, hogy ,én és az én 
házam, mi az Urnák akarunk szolgálni.' — Még tágasabb 
szempontból és határozottabban szólt gróf Arundel, felvi-
lágosítván a' Strausz-féle hittan' romboló befolyását, melly 
forditmányok- és átdolgozásokban lopódzott be, és a' porosz 
tanügyet, mellyet keserű szemrehányástól nem kímélhetett 
meg. Bizonyos Laing munkájából ezen Ítéletet közlötte : 
,Ha minden nevelés és ismeret' végczélja, az embert erköl-
csi méltóságának, Teremtője előtti felelősségének érzelmére 
emelni, akkor a' porosz oktatási rendszer tökéletesen idét-
len szülés. Az, gyermekségtől fogva, nem egyéb, mint a' 
szellemnek olly alávetésrei rnegszoktatása, mellyet az á l -
lam alattvalóitól követel. Az nem olly nevelés, melly az 
emberi jellemet emelte, hanem inkább lealacsonyította. 
Minden ember ismeri a' maga hitét : de én nem szólok a' 
romai kath. egyház' igényei mellett, hanem minden hitfe-
lekezetü szegényekért, nehogy lelkeik veszélyeknek tétes-
senek ki. Háromszáz év előtt nagy megrázkódtatás történt 
a' kereszténységben a' reformatio ál tal , 's most egy másik 
ponthoz értünk, hogy a' szent-irás egészlen elmellőztessék. 
Az ellenoldal mondja, hogy a' világ az emberi nézletmo-
dor' nagy változásának előestéjén áll. A' jelen mozgalmat 
csak csatapaténak tekintem, de gondolja meg a'ház, hogy ez 
nem az utolsó megtámadás, hogy a' két sereg csak most 
kapott össze, hogy a' harczriadal : vallás ! vagy vallásta-
lanság ! Isten ! vagy ördög ! 's hogy a' kimenetel, mellyért 
harczolniok kell , mennyország vagy pokol. — L o r d 
R u s s e l : Szerencsésnek éreztem volna magam, ha a' 
javaslat olly alakban terjesztetik elő, hogy megegyezé-
semet adhattam volna reá. De a' javaslat' modorából 
az látszik, hogy nagyon zsarnoki és kényuri. Szerinte 

a' tanodák' felügyelője majdnem korlátlan hatalommal 
birna. Sem az egyházi községnek, sem a' tanpénzt fi-
zetőknek nem engedtetik választás, kik egészlen a' fel-
ügyelő' véleményének lennének alárendelve. — Meg kell 
emlékeznünk, hogy olly országgal van dolgunk, melly-
ben már régóta számos tanodák állíttattak, 's azok mind-
nyájan a' valláson, mint az oktatás' alapján, nyugosznak, 
ugy a' dissenterek mint az angolegyházi tagok között. Be-
hozatván a ' javaslat által ajánlott rendszer, megsemmit-
tetnék e' tanodák' hasznavehetősége, 's az azokat fentartó 
adakozások elmaradnának. (Halljuk, halljuk.) Megsértése 
volna a' vallási szabadságnak ezen ország' népére olly ne-
velési rendszert erőszakolni, melly ellenszenvével találko-
zik, és semminemű nevelési rendszer nem vitethetik ki, ha-
csak Isten' igéjén nem alapszik, melly kell, hogy itt alant 
önviseletünk' szabálya legyen, 's mellytöl az emberiségnek 
örök üdvessége függ. — Fox' indítványának további tár-
gyalása május' 2-ára halasztatott. 

A' legközelebbi telegraph-hirek szerint az erfurti 
gyűlés bizonytalan időre fölfüggesztetett, vagyis némelly la-
pok' magyarázata szerint bezáratott. Mig tehát bevárnók, 
milly fordulatot veendnek ezáltal a' német ügyek, nem le-
end érdektelen , de még fölösleges sem , szükséges tájéko-
zásul , néhány futólagos pillanatot vetni az emiitett gyű-
lés' eddigi folyamára . . . Daczára Ausztria' félig hivatalos, 
félig nem hivatalos nyilatkozatainak, Poroszhon gyűlést 
hirdetett Erfurtban, hogy az 1849. május' 28-án kelt 
császári és nemzeti alkotmányterv meghányattatnék, 's az-
után megerősíttetnék. Ezen alkotmányjavaslat szerint az 
összes Némethonnak csak egy executiv hatalma lenne, az 
összes birodalom' elnöke vagy császárja, ki alkotmányos 
királykint felelős ministerium, és a' népház által ellen-
sulyoztatnék. Az erfurti gyűlés nem üdvezeltetett osz-
tatlan örömökkel ugyan, de mégis sokan sokat vártak 
tőle. Maga a' gothai párt, Gagern főnöklete alatt, a' gyűlés-
től várta mindazon kérdések' megoldását, mellyeket Frank-
furt megoldás helyett inkább összebonyolított. A' remény 
szép volt és dicséretes is. Megfoghatlan volt azonban eleve 
Némethon előtt, mi ösztönzi annyira Poroszhont e'lépésre, 
miután körülményei által arra nem kényszeríttetett, mert 
a' martiusi napokban ingadozó lábai ismét megerősödtek; 
sem pedig trónja még akkor a' február' 6-dikai eskü által 
alkotmányossá nem ildomoztatott. De csak hamar leplezet-
lenül feküdt Poroszhon' terve Némethon előtt. —E' szerint 
ugyanis Ausztria az újonnan alakítandó Némethonnak nein 
képezné többé részét, és igy Némethonban nem maradna 
egyéb fön Poroszhonnál, mert a' többi apróbb tartományok 
eddig is Ausztria ellensúlyának köszönték létöket. A' 
mennyiben Némethon összevonatik, annyiban tágul Po-
roszország' hatalma. Mit Poroszhon az erfurti gyűlés által 
elérni kiván, körülbelül e' következőkbe lehet egybevon-
ni : Poroszország a' német népeknek következő ajánla-
tot teszen : adjatok nekem hatalmat, túlsúlyt, avagy in-
kább engedjétek önmagatokat nekem oda, és én cseréül 
alkotmányos kormánytokat biztosítom. Ez czélja, ez értel-
me mindazon nagy hangzású szavaknak és ígéreteknek, 
mik az erfurti gyűlésben eddig is elmondattak. Azonban 
alig vevé Némethon a' porosz kabinet tervét észre, midőn 
a' müncheni, stuttgardi és dresdai udvarok, Ausztriára 
támaszkodva, egy más javaslattal, 1850. február' 27-di-
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kén aláirottal léptek föl. De különben a' porosz kabinet' 
tervét mindjárt kezdetén nem kis jelentőségű baljóslat em-
lékeztette kivihetlenségére. Nagyszerű b á r o m - k i r á l y 
s z e r z ő d é s - i czime mindjárt születésekor meghazudtol-
ta tok , mert a' szász és hannoverai királyok azonnal visz-
szaléptek, utóbb óvásukat jelentették, végre a' porosz ka-
binettől egészen elszakadtak. A' többi huszonhét apró fe-
jedelmek csak azért csatlakoztak a' három-király' szerző-
déshez, hogy oltalmat leljenek a' forradalom' szélvésze, és 
a' népgőg' hatalma ellen. Ezek ugyanazon készséggel ölel-
ték a' frankfurti szövetséget, mert nérnü garantiát nyújtott 
önálló létük' fenmaradására, 's midőn Poroszhon' királya 
a' legkecsegtetőbb ígéretekkel édesgetné őket, nem csuda, 
hogy pártfogását még nagyobb készséggel ragadták meg. 
Azonban ezen annyira óhajtott pártfogás csak hamar ter-
hére kezdett lenni az apróbb fejedelmeknek. Ilannovera pél-
dája igen hatott mindannyira, 's ez az ok , miért neheztelt 
a' porosz kabinet Hannovera ellen. Hessen-Cassel, Hanno-
vera' példája által bátorítva, u j kabinetet alakított, melly 
a' porosz egységi tendentiák ellen dolgozik. A' kereske-
delmi nagy szabad városok nem titkolják többé elkiilönzés 
utáni vágyukat. Mecklenburg és Oldenburg szinte mind-
inkább lankadni kezdettek Poroszhon iránti ragaszkodá-
sukban. Mindez lesujtólag hatott a' születendő erfurti gyű-
lésre , mellynek biztatásra, 's meleg részvétre volt szük-
sége. A' porosz sajtó megkísértett minden hatalmában levő 
eszközt, az ellenszenvü kormányokat ijesztgetvén, miszerint 
a' nép által fognak a' Poroszhonnali egyesülésre erőszakol-
tatni. De mindez ártott inkább mint használt, mert ugyan-
azok zavarokkal fenyegették az államokat, leik rendet és 
békét akartak előteremteni. A' választások igen gyéren 
folytak ; a' radikálok elvöknél fogva visszavonultak, a' nép 
annyi keserű csalódás- és ámításokból kiábrándulván, hideg 
részvétlenséggel volt minden politika ellen, a' mérsékelt 
szabadelvűek pedig nem biztak sem Poroszhon' Ígéreteiben 
sem szándékában. Ezen bizalmatlanság elhárításául a' ki-
rály február' 6-kán letette az alkotmányrai esküt, melly 
tagadhatlanul nagyon segített az erfurti ügyön, ugy any-
nyira, hogy csak ennek köszönheti utóbb bekövetkezett 
megnj'ittatását. — Ezalatt Ausztria mindig saját terve'ki-
vitelén dolgozott, lassan ugyan, de biztosan. A' vámegylet 
körül tervet nyújtott be , melly ezért Némethonban osztat-
lan jóváhagyásban részesült. E' közben nem szűnt meg a" 
müncheni javaslatot istápolni, noha ennek sem kedvezett a' 
sors. Négy-király-szerződési czime szinte nem lehetett va-
lósággá. Ilannovera, melly még sokáig Anglia fog maradni 
Németbonban, szintúgy nem akart az osztrák-bajor szö-
vetségbe lépni, mint a' poroszt már előbb határozottan 
megvetette. Igy tehát Bajor-, "Wurtemberg- és Szászhon 
Ausztriának látszólagos aegise alatt dolgoztak egy uj al-
kotmányjavaslaton , melly az Erfurtban koholandótól lé-
nyegesen különböznék. Ezen javaslat Frankfurtban vitat-
tatnék meg. Ennek főpontja szerint Ausztria' minden tar-
tományival — a' lombard-velenczeit kivéve — lépend a" 
német szövetségbe. Ellenben minden még legkisebb fejede-
lemség is föntartaná jogát, magát az udvaroknál képvisel-
tetni. Az egy executiv hatalom helyett egy hét tagból álló 
kormány vezetné az ügyeket. A' két kamara helyett csak 
egy képviselőház lenne. — Mig ezek történnének, Porosz-
ország csakugyan megnyitá az erfurti gyűlést, Radovitz 
egy beszéddel lépett föl , melly a' szónoklat' legmagasb 
igényeit kielégíti ugyan, de politikailag nem a' legszeren-
csésebben volt választva. Gyengédtelen megtámadása mind-
azon udvaroknak, mellyek a' porosz kabinet' nézeteit nem 
osztják, minden loyal érzelmeket megsértett. De daczára 

ezen magasan járó beszédnek a' gyűlés' tevékenysége eről-
tetett volt, 's ugy látszik, kora halálának csiráját már szü-
letésekor magában hordá Az ,en bloec elfogadás volt az 
életnek egyedüli jele , 's ez is csak zavarba ejté a' berlini 
kabinet' embereit. — A' telegraphi depesche, melly az 
erfurti gyűlés' fölfüggesztetését hirdeti, ha nem is jött egé-
szen váratlanul, mégis meglepé a' kedélyeket. Ugy látszik, 
hogy az erfurti színjáték befejeztetett. Némelly kútfők 
szerint a' kormánytanács a' fölfüggesztéssel összekapcsolt 
nehézségek miatt inkább a'jelen ülést bevégzettnek akarja 
nyilatkoztatni. A' gyűlés azonban szerintök bezárottnak 
nem tekintendő, újra össze fog hivattatni, a' mint a' szö-
vetséges kormányokkali munkálatok bevégeztetendnek. 
Némellyek mindezt nem sokára bekövetkezendőnek hiszik. 
Valljon fognak-e az Ausztriávali egyezkedési törekedések 
ezalatt czélhoz vezetni, tudni nem lehet. — Az erfurti 
gyűlés' bezáratása jelentést nyer az által is , hogy az I n-
t e r i m ideje is már lejárt. Sem Ausztria sem pedig a' 
többi szövetséges tartományok nem kívánják olly hata-
lomnak továbbra! kiterjesztését, melly eddig sem volt ké-
pes Némethon' ügyének eldöntésében nevezetesb eredményt 
előidézni. Az ausztriai kormány többi szövetséges társait 
felszólitá, hogy egy uj organ' alakítása végett felhatalma-
zottjaikat Frankfurtba küldenék, 's reményli, miszerint a' 
porosz kabinet sein tagadandja meg hozzájárulását. Ugy 
látszik, Ausztria összeakarja hivni a' német szövetség' ösz-
szes tagjait, ott állandó kormányt alakítani, és azután az 
alkotmány' revisioját bevégezve, Némethon' jövő alakját 
meghatározni. Ausztria' politikája az 1815- és 1820-diki 
határozatokon alapszik, mellyek minden udvarok, minden 
parlamentaris férfiak által törvényeseknek ismertettek el 
mindeddig. Elvárja most mindenki Poroszhontól, hogy se-
paratisticus politikájának daczára, az összes szövetség' 
hatalmát és alkotmányos határozatait elismerendi. Ebben 
fekszik az egész német-szövetség' garantiája. Egyébkint 
mind az erfurti, mind ezen összesszövetségi gyűlés' sorsa 
a' legközelebb jövőben fog eldőlni. 

Mint már emiitettük, april' 28-kán tartott választá-
son Parisban a' démocratique socialiste bizottmány' je-
lölte , S u e O d ö n választatott meg. Eddig Sue semmi 
politikai párthoz nem tartozott, 's most egyszerre politikus 
akart lenni. A' ,Journal des Débats' igen helyesen jegyzi 
meg róla, miként most is csak regényíró, mint volt min-
dig. Mint illyen, irataiban az emberi vélemények' minden 
hágcsóit összevissza mászta. Jelenleg a' ,les Mystères du 
Peuple' regényében minden socialista irókat túlszárnyalt, 
noha egykor egészen az ellenirányt követte, ugy annyira, 
hogy még ma is a' legitimistákhoz szegődhetnék, lia vala-
melly legitimista klubban a' ,1a Vigie de Koat-Veré' elő-
szavát fölolvasná. A' ,Journal des Débats' nem tagadhatja 
meg önmagától az örömöt, az emiitett regényből több helyet 
idézni, egy kettőt mi is megérintendünk : , Az álbölcseség— 
úgymond a' socialista választott,—a' lutheranismusnak eme' 
rut és elmaradhatlan következménye, megérkezett, hogy 
mint hirdetője a' hitetlenségnek a' haláltakarót kiterjesz-
tené az ég és föld között, hogy az emberek az isteni fényt 
ne láthassák . . . Mindenütt egy irigy , önző, vad verse-
nyezés, mindenütt egy gyermekies és nevetséges gőg, melly 
az ostoba és borzasztó paradoxiában nyilatkozik, hogy 
mi n d n y á j a n mi nd en r e i g é n y t t a r t h a t n a k . . . . 
Nemde ezt mondani mindenkinek : te király, herczeg, t á -
bornok , tőzsér, törvényhozó és minden lehetsz, nem any-
nyi-e,mint az embernek egyéni büszkeségét a'legmagasabb 
fokra emelni ? De nektek erre jogotok van; azt mondjátok 
ti. Jogotok van ! De ki szentelte meg e" jogot ? Tán az Is-
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ten? Nem ! Hisz szerintetek az Isten nem ia elegyedik az 
emberi dolgokba . . . De ja j , ha az emberi társaság olly 
sikamlós ,veszedelmes és baromias alapon nyugszik, mint 
az e r ő . Mi leend jövendője egyéb, mint folytonos zavar 
és izgatottság' . . . 'stb. A' mit az emiitett lap végül idéz, 
épen leginkább sújtja a' socialista győzőt. A' kérdésre 
ngyanis , bogy kire szálljon Francziaország' átka, néhány 
évek előtt következőleg válaszolt Sue : ,Azon ügyesekre, 
kik, hogy a' hatalomra vergődjenek, és azt magok között 
megoszszák, azt mondták egykor a' népnek ; te teljhatalmú 
vagy. Átok reájuk és gyalázat, mert ők azok, kik minket 
olly borzasztó örvénybe löknek, hogy a' szem bele tekin-
teni sem mer. Ja j nekik, az őrülteknek vagy gonoszoknak, 
kik néhány üres, de nagyhangzásu szavakkal,— h a l a d á s , 
f ö l v i l á g o s u l t s á g és ú j j á s z ü l e t é s ' j e l s z a v a k k a l , 
egy borzasztó anarchiának csiráját vetették el Franczia-
országban, és egész Európában.' Még azt is vallotta egykor 
Sue , hogy csak a' kath. vallás által megtisztított, és újjá-
született monarchikus alkotmány képes a' szabadságot biz-
tosítani. És most — mint beszél a' ,Mystères du Peuple'-
ben ? De se baj — a' két regény' irója mégis socialista kö-
vet marad. — Sue megválasztatván, kinyilatkoztatta, mi-
szerint az ellenzékhez tartozik ugyan, de nem a' socialis-
tákhoz,'s minden erőszakos rendszabályoknak állhatatosan 
ellenszegülend. 

V e g y e s e k . 
Ki hinné, hogy a' tetszvényjognak eltörlése Ausztriá-

ban ingerültséget fogna okozni, miután ugyanezen tény Po-
roszországban majdnem átalános helyesléssel találkozott ? 
És mégis fájdalom! ugy van. A'kávéházak- , utazó ko-
csik-, gőzhajók- és vasutakon csak erről foly a' beszéd. 
B é c s b e n , mint a ' lapok irják, már aláírások is szedetnek, 
ezen engedvény' visszavételére. Sokan fenyegetődznek, mi-
szerint vagy protestánsokká lesznek, vagy a' német katho-
licismushoz szegődnek. A' Wiener Kirchen-Zeitung azon 
száma, melly a' német-katholikusok' hitvallásának némi 
vázlatát adá, 20—24 ezüst krajczáron kelt, 's valamennyi 
példány gyorsan elkapatott. Készen legyünk rá , hogy az 
antikath. párt mindent elkövetend ezen alkalommal a' ke-
délyek' rettegtetésére , 's a' történeti rágalmak' tárából 
minden gyűlöletest elővonczoland. Már az index is szóba 
hozatott, annak kimutatására, hogy mint nyűgözi le a'kath. 
egyház még 1850-ben is az emberi szellemet. Fájdalom az 
agitatio' ezen neme Bécsben sok helyen kész mezőre ta-
lál. Az egy egész század' folytán uralkodott josephinismus 
itt hihetlen pusztításokat tett ; olly tapasztalati tény, melly 
minket a' kitartásban csak lelkesedésre buzdíthat. A' püs-
pökök ne csüggedjenek. Jó ügyökre támaszkodva, többi-
ben bízzanak Istenben, ki őket el nem hagyandja. Részünk-
ről mitsem hagyandunk megigazítás nélkül, mi e' tekintet-
ben a' napi sajtóban a' kath. egyház' igényei ellen felme-
rülend. Fájdalom ! lapunk nem hat azon körökbe, mellyek-
ben az izgatás leginkább foly. E' hiányt, mennyire lehet, 
pótolják a' buzgó lelkipásztorok magánköri intelmek és 
felvilágosítások által. Megvárjuk, hogy e' krisissel fenye-
gető időszakban a ' jó és olcsó könyvkiadó társulat is eleget 
teend rendeltetésének. Szükség, hogy e' kérdés, tekintettel 
a' kath. egyház' gyanúsítására irányzott rágalmakra, kor-

szerű modorban, külön röpiratokban is tárgyaltassék. A1 

nép' körébe átvinni a' controversiát, még most nem ta-
nácsos. 

Egy kath. lap' állítása szerint az adamiták' hitfeleke-
zete Bécsben megalapította magát. A' csendőrségi hatóság 
Neulerchenfelden nyomába jött egy helynek, hol ezen fele-
kezet természeti-isteni-tiszteletét végezte. 

A' kath. egylet' küldöttsége f. h. 5-én reggeli 10 órakor 
a' cs. k. palotába indult, ő cs. kir. felségének liálanyilatko-
zatát átnyújtandó az egyház-ügyekben kibocsátott határo-
zataiért. 0 felsége azonban a' küldöttséget el nem fogadta. 
A' ministerelnök, Schwarzenberg herczeg kinyilatkoztatta 
a' küldöttségnek, miszerint ő felsége egyleti kiküldötteket 
soha el nem fogad. 

Posen nagyherczegségét beolvasztani akarják Ó-Po-
roszországba, Sileziába és Brandenburgba. Politikailag 
mitsem nyerend ezáltal Poroszország, mert Sileziában van 
600,000 és Ó-Poroszországban 4—500,000 lengyel lakos, 
ugy, hogy a' nagyherczegség' részei összekapcsoltatván e' 
tartományokkal, csak lelkesitendik és erősitendik ez ottani 
lengyel elemet. De vallási tekintetben gyászos következ-
ményei lesznek e' szétdarabolásnak, mert a' nagyherczeg-
ség' kérharmad része, 600,000 katholikus lakossal, melly 
már most roppant megyét képez, a' még roppantabb bo-
roszlói megyéhez csatoltatik, mellyben egy milliónál több 
katholikus van ; mi által az egyházi kormányzat nagyon 
fog nehezíttetni. Továbbá a' lengyelországi primási hiva-
talnak eltörlése Gnesenben,'sa'poseni püspökség'megszün-
tetése kemény csapás leend minden lengyel katliolikusra 
nézve. A' világos czél(?) : Lengyelországnak e'részét deka-
tholizálni, 's a' porosz evangelicus hitrei vagy inkább ra-
tionalismusrai térítését előmozdítani. 

Jól értesültek mondják, hogy Ausztria' példájára Ba-
jorországban is fognak rendeztetni az egyház és államkö-
zötti viszonyok. Olly kedvező benyomást tett ott a' kedé-
lyekre gróf Thun Leo minister előterjesztvénye. Néhány 
hét óta egy választmány dolgozik a' vallás-edictum' átné-
zésén , melly a' bajor alkotmány' második melléklete. A' 
bizottmányi munkálat nem sokára a' kamráknak lenne elő-
terjesztendő. Bajorországban azonban nagyobbak lesznek 
a' nehézségek mint Ausztriában, mivel ott jogegyenlőségi 
természetű az állam, 's mivel a' király- és ministertaná-
csokon kívül még más, különféle nézetekkel bíró, tör-
vényhozási tényezőt is kell eziránt megkérdezni. 

A' panamai vasúton félbeszakasztották a' munkát, a' 
nagy forróság és a' földszoroson uralkodó láz miatt. Majd-
nem minden munkások vagy meghaltak vagy elszöktek, 's 
Totten ezredes,minden ajánlatok'daczára, kitsem bírhatott 
reá, hogy dolgozzék. 

Amerikában megjelent egy röpirat ,az atlanti tenger-
nek a' déli tengerreli összeköttetéséről' 's előadja az előnyö-
ket , mellyeket a' Nikaragua-ut a' középponti Amerikának 
nyújtana. Miglen a' panamai vasutat és Délamerika nyu-
goti partjait használnák minden utasok, azalatt a' Nika-
ragua-ut minden kereskedelmi szállítmányokat Kaliforni-
ába magához vonna, ha vegyítve is lennének a' viziutak 
szárazföldiekkel. Az egyesült államokból évenkint mintegy 
80,000 személy utazik Kaliforniába és vissza, kik mind-
nyájan a' Nikaragua-utat használnák. Ezáltal közzép-
ponti Amerika rövid idő alatt olly virágzásnak indulna, 
minőben Amerikának egy része sem részesült. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A' tiltott könyvek' lajstromáról czimzett 

gyülekezet Romában. 

Megkezdett czikkeink' rendét pillanatra félbe-
szakítjuk. A' ,Pesti Napló' május 7-diki számában, 
a' ,Journal de Rome' czimü lap után , Olaszország 
alatt egy commentárral ellátott tudósitást hoz a' fön-
czimzett gyülekezet' legutóbbi (?) működéséről, melly-
ben vastag tudatlanság a' legravaszabb ártani akaró 
szándokkal vetélkednek elsőségért ; régi eltiltások a' 
legujabbakkal kevertetnek össze , a' szerzők átalán, 
letiltott müveik' kijelölése nélkül soroltatnak elő, 's 
az eredeti mü annak meghamisított kiadásaitól meg 
nem választatik. — A' P. N. a' gyülekezet' ezen mű-
ködésén a' 19-dik század' közép éveiben igen botrán-
kozik , 's bámulva kérdi, ha valljon tudják-e ezen jó 
urak Romában, miszerint olly időben élünk, mellyben 
az illy tilalmak csak mosolyra kényszeritik a' mivelt-
ség' szellemében haladó polgárokat ? Elhiszszük ; mert 
hiszen a' miveltség' d i v a t o s szellemében haladó 
ezen polgárok nem csak ezen tilalmakon, hanem sok 
más egyebeken is megbotránkoznak, azon egy kikö-
téssel mégis, hogy ha ők azok, a' kik tiltanak, akkor 
minden helyén van ; de ha ezt még más is meri tenni, 
az már akkor gyalázatos botrány! 

Valljon tehát a' 19-dik században egyedül a' 
kath. egyház-e az, a' melly könyveket t i l t , munkákat 
koboz, röp- és folyóiratokat lefoglaltat, sőt, mint azt 
ma csak a' liberalisták teszik, nyilvános piaczokon és 
ünnepélyes szertartások között megégettet? 

Mióta a' könyvírás divatozik, nem létezett nem-
ze t , melly a' rossz iratok elleni önvédelmet nem tar-
totta volna, nem csak jogának, hanem szoros köteles-
ségének is. Az atheneiek Protagoras' müveit megéget-
tették nyilvánosan, mivel azokban szerző az istenek' 
létéről kétkedőleg szólott. Hasonló sors érte Epicurus' 
müveit is. A' romaiaknál, midőn bizonyos szántóvető 

I. Félév. 

aratás közben N u m a' kötegeit megtalálta volna, 
mellyekben ezen törvényhozó az istenekről nem ked-
vezőn i télt , a' tanács azokat tüz által megsemmisít-
tetni rendelte. (Val. Max. 1. 1. c. 1. Plinius 1 3 , 13 . ) 
Marcus Aemilius bizonyossá tétetvén , miszerint a' 
könyvek nagy számmal csempésztetnének be Romába, 
a' praeco által ezek közül mindazokat megégetni pa-
rancsolta, mellyekben uj imák és uj szertartások foglal-
tatnak. — Arnobius' bizonysága szerint a' romaiak 
Cicerónak ,De natura deorum' irt könyvei' kiirtását 
szorgalmazták, miután ezekben a' bölcs az ö religio-
jokról nem kedvezőn itélt. Livius szerint a' ,maximus 
pontifex'-nek meg vala hagyva, hogy Ítélne a' köny-
vek fölött, 's az ártalmasokat kárkoztatván, semmisí-
tené meg. Octavius császár megtiltotta Ovidius ,De 
arte amatoria' czimü könyveit , 's szerzőjét számkive-
tésbe küldötte ; ezen fölül Svetonius szerint 2 0 0 más 
munkát rendelvén megégettetni. Számos törvények lé-
teztek a' köztársaság' idejében is, mellyek az ártalmas 
könyvek' megsemmisítését parancsolták. — Plato 
szükségesnek találta, hogy az uj könyvek, mielőtt má-
sok' kezébe adatnának, előbb bölcsek' ítéletének vet-
tessenek alá. Spartában sem bölcs , sem költő, sem 
szónok, sem művész meg nem szenvedtetett. Az egy 
zenére történt kivétel , de itt sem minden korlát nél-
kül. Előjött czimbalmos vagy hegedűs, kinek hang-
szerén négy húrnál több találtatott, az archon azonnal 
közbelépett, 's a' fölös húrokat lemetszette. És mégis 
Sparta a' statusmindenhatósági szervezetnek idealja, 
's korunkban a'libepalisták' csudálata- és magasztalá-
sára érdemesittetett. Mindezen a' pogány időkből le-
származott példákat csak azért érintjük , mivel né-
mellyek a' censura' feltalálását olly szívesen szeretik 
tulajdonítani a'kereszténység-, különösen a'kath. egy-
háznak , mint melly a' szellemek' elbutitásában min-
denek fölött tünteti ki magát. 

De valljon másként van ez korunkban? Megbir-
ják-e szenvedni a' liberálisok az olly iratokat, mellyek 
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nekik nem kedveznek? Szabad volt-e Kobespierrenek 
ellenmondani, a' nélkül, liogy a' szóló vagy iró hős a' 
nyaktiló alá ne kerüljön? Nem gyilkoltattak-e meg 
Komában többen, kik a' constituante müvét kárhoz-
tatni merték ? Nem égettettek-e meg több helyeken, 
különösen Schweiczban, a' pápai bullák, 's azok' fel-
olvasása nem tiltatott-e el. Nem foglaltatta-e le a' tu-
rini liberális kormány a' ,L' Armonia' czimü lapot az-
ért, mivel az érsek' rendeletét közzétenni merészelte? 
Nem liallunk-e naponkint újságok, röpiratok, köny-
vek' elkoboztatásáról, olly országokban i s , a' hol a' 
liberalismus uralkodik? Néni találkozunk-e minden-
ütt sajtótörvényekkel, 's az ezek' folytán történt elité-
lésekkel ? Szabad volt-e Magyarországban a' forrada-
lom alatt a' fejedelmet, a' törvényes rendet, az enge-
delmesség' szent kötelességét csak szóba is hozni? — 
És nem pofozza-e maga magát a' P. N . , midőn egy 
részről haragszik a' romai gyülekezetre, mivel ez a' 
könyvek felett egyházi censurât gyakorol, más részről 
meg épen ezen indoknál fogva agitál a' placetum' el-
törlése ellen? Mi a' placetum? Legfelsőbb álladalmi 
j o g , m i n d a z o n e g y h á z i i r a t o k a t , m e l y -
l y e k n e m t e t s z e n e k , l e t i l t h a t n i ! 

Az egyháznak kötelessége őrködni a' hit és er-
kölcsök' tisztasága fölött. Ez neki istenileg van meg-
hagyva. Az apostol átkot mondott arra, ki mást evan-
gelizálna, mint a' mit ő hirdetett, ha mindjárt angyal 
volna is. (Gal. 1. 8.) Ugyanazon apostol intette a' h i -
veket, hogy vigyázzanak azokra, kik meghasonlásokat 
és botrányt. . . csinálnak, és kerüljék őket.(Kom. 1 6 , 
17.) Azért az egyház' kötelességének érzetében , és 
tudván, hogy egykor ennek mikénti betöltéséről szá-
mot kell adnia, a' kereszténység' kezdetétől fogva le 
egész korunkig gyakorolta a'jogot, liiveinek az ollyan 
könyvek' olvasását megtiltani, mellyek azok' hite- és 
erkölcseire káros befolyást gyakorolhattak. Az első 
keresztények összehozván könyveiket, azoknak 5 0 , 0 0 0 
denárértékre rugó számát nyilvánosan megégették. (Act. 
1 9 , 19.) Az első századokban a' patriarcha is botrá-
nyul szolgált a' hiveknek, ha olly munkát olvasott, 
mellynek egy tévtanba esett, habár máskint nagy nevü, 
iró volt szerzője. Az álladalmak az egyház'e'jogát soha 
kétségbe nem hozták, sőt tudván azt , miszerint a' hit 
elleni tévtanok, vagy olly müvek, mellyek az erköl-
csöket megvesztegetik, a' polgári életre is káros ha-
tással vannak, az egyházi tilalmaknak polgári sanctiot 
is adtak. — A' protestáns egyház szinte gyakorolta e' 
jogot, 's a' kath. szellemű könyveket hiveinek eltil-
totta. Luther könyvet irt össze a' rossz iratok' meg-
semmisítéséről. Calvin Servet' munkáit égettette meg. 

A' P. N.-nak, mielőtt a' romai gyülekezetre kö-
vet dobjon, meg kellene mutatni, miszerint a' rossz 
könyvek' promiscuus olvasásából sem az egyházra, 
sem a' polgárzatra mi veszély sem liáromolhatik. — 

Alexandriai Dienes' bizonysága szerint Nepos püspök-
nek könyvei a' fél keletet a'kiliászták' részére hódítot-
ták. A' syriai Bardesanesről olvassuk : miszerint a' 
keresztény hitre térvén, a' katholikusoknak csudálatul 
szolgált ajtatosságában mindaddig, mig a' valentinia-
nusok' müvei kezébe akadván, azok' olvasása által 
meg nem romlott. Eutyches rettenthetlen védője volt 
a' hitnek, 's bizonyos manichaeus' egyetlenegy müvé-
nek olvasására annyira megromlott, hogy főnöke len-
ne ezen gyalázatos eretnekségnek. (Anas. Sinai, lib. c. 
Aceph. c. 6. 14.) Avi tus , spanyolországi presbyter, 
olvasva Origenes' munkáit, mind a' mellett, hogy a' 
czáfolatokat is megolvasta, 's Hieronymus által óva-
kodásra is intetett, a' mérget mégis halálosan beszívta. 
(Baron, ad an. 1 4 4 . n. 4.) Huss, a'nevéről elnevezett, 
a'történetekben annyi véres nyomokat hagyott, 's fejét 
ismét felemelni kezdő sectájának szerzőjévé soha sem 
válandott, ha bizonyos, Oxfordban tanuló cseh, Wicleff' 
müveit magával esetleg Prágába nem hozza. (Cocleus 
in Hist. Ilussit.) Le Moine Abraham, protestáns tudós, 
a' londoni püspök'három pásztori levelének 1 7 3 0 - b a n 
kiadott fordításában írja : ,Auctores ipsi a n g l i . . . vírus 
evomunt eo magis lethale, quo subtilius et magis abdi-
t u m . . . Et quoniam delectat novitas, et exigua est religio-
nis instructio, inclinatio vero ad pravitatem nimia, non 
est mirum, si libri huiusmodi spiritum ac corda per-
vertant illorum, qui incaute legunt. . . . Dici potest, 
magnam hanc civitatem (Londinum) nunquam eousque 
fuisse depravatam, sicut est hodie. Et quidem ornnes 
pene status europaei et régna nimis infeliciter conspi-
ciuntur infecta ; sed essent absque dubio amplius, si 
esset in illis libertás, quae in nobis est cogitandi, scri-
bendi et legendi.' — Az első nagy franczia forradal-
mat az angolországi irodalom' termékeinél megromlott 
franczia lángelmék készitették elő. És napjainkban 
is mi fenyegeti inkább a' hitet, a' közerkölcsöket, ma-
gát a' társadalmi rendet inkább, mint a' féktelen sajtó ? 
Nem vallotta-e meg a' most az ellenzéki padokon ülő, 
de akkor a'kormány'rúdját forgató franczia tábornok, 
Cavaignac, miszerint szabad sajtó mellett kormányozni 
lehetetlen ? N e m i s m e r i k a ' r o s s z n a k h a t a l -
m á t , k i k a z t h i s z i k , m i s z e r i n t e l é g a' 
r o s s z i r a t o k a t j ó k k a l m e g e z á f o l n i . Az 
élet hatalmasan szól. Száz jó lap nem képes azt hely-
rehozni, a' mit csak egy gonosz is elront. Ha tehát nem 
lehet a' határtalan szabadságot védelmezni, meg kell 
engedni, miszerint létezik jog az olly iratok' letiltá-
sára, mellyek' olvasása a'társadalmat, annak mindkét, 
egyházi és világi rendében, veszélyeztetheti. 'S e' jo-
got gyakorolja az egyházi körben, 's egyházi eszkö-
zökkel a' romai, tiltott könyvek' lajstromáról czimzett 
gyülekezet. 

Mondják ugyan, miszerint az egész letiltási szer-
tartás felesleges, sőt veszélyes, miután a' .nitimur in 



vetita' szerint ez csak azt eszközli , hogy a' tiltott 
könyvek annál inkább és mohóbban kerestetnek és el-
kapatnak. Ámde lia ezen okoskodás áll, ugy meg kell 
szüntetni minden fékező törvényeket. . . . az erkölcsi-
eket mindenekelőtt. Hasonlítanak az illyen sophisták 
azon bölcs tanácsadóhoz, ki egy elzárt tigris birtoko-
sát , miután ez a' rostélyon keresztül kezét elharapta, 
megfeddette, hogy miért is tartja fogva a'szegény álla-
tot, hisz' azért olly bőszült . . . mire ez kibocsáttat-
ván leg is legelői a' birtokost falta fel tanácsosával 
együtt. Sajnos dolog, hogy bizonyos emberek napja-
inkban olly lelkismeretlenek, miszerint az elöljárók' 
parancsolatját nemcsak semmibe sem veszik, mi több 
azok által épen az ellenkezőre ingereltetnek. Ez nagy 
baj bizonynyal, melly már a' társaságok' existentiáját 
fenyegeti. IIa valaha, kétségkivlil napjainkban, melly-
ben annyit törik fejeiket a' kormányok czélképes saj-
tótörvények' kigondolásán, de minden eredmény nél-
kül, van szükség egy olly tekintélyre, mellynek ha-
talma mindazoknak, a'kik írnak, mindazoknak, a'kik 
olvasnak, lelkismeretéig hatna, miután minden külső 
gátok annyi könnyűséggel kijátszatnak. Ha tehát va-
laha , ugy bizonnyal napjainkban, volna szükség felé-
leszteni a' trienti zsinat' határozatát : ,Ne quis audeat 
contra . . . liuius indicis prohibitionem libros aliquos 
legere, aut habere. Quodsi quis libros haereticorum, 
vel cujusvis authoris scripta, ob haeresim, vel ob falsi 
dogmatis suspicionem damnata atque prohibita legerit, 
sive habuerit, statiin in excommunicationis sententiam 
incurrat. Qui vero libros alio nomine interdictos le-
gerit , aut habuerit, praeter mortalis peccati reatum, 
quo alficitur, judicio episcoporum severe puniatur.' 
(De lib. proli. reg. X.) Fájdalom ! hogy e' szigorú, de 
fölötte üdves fegyelmi rendszabály olly igen elhanya-
goltatott. Ezen rendszabály' szigorúságából értse kiki, 
mi sokat helyez az egyház a' könyvek' megválasztá-
sában. Europa' baja a' sajtótól van , 's mig ezt meg 
nem fékezik, addig jobbrafordulás után hasztalan epe-
dünk. Kik örök életet hisznek, felfogják az egyház' 
szellemét. Üdvezitőnk mondá, hogy ha a' szem, láb, 
vagy kéz botránkoztat téged, vágd le és vesd el, mert 
jobb neked az örök életre bemenni vaknak, vagy sán-
tának, mint két szemmel és két lábbal birván, vettet-
ni az örökös tűzre. Jobb valamit nem olvasni, mint 
olvasván a'léleknek kárát vallani. Az egyház' tapasz-
talásból tudván, hogy a' rossz olvasmány megveszte-
geti a' le lket , 's iszonyú pusztításokat szokott hagyni 
maga után, eltiltja hiveit ezen mérges forrásoktól; 
írva van pedig : ,Qui ecclesiam non audierit, sit tibi 
sicut ethnicus et publicanus.' (Vége köv.) 
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A' val lás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a'kath. 

egyháznak a' közoktatáshozi viszonyai' 

tárgyában. (Folyt.) 

,11a a' szerzetes lelkészképen akarja az egyhá-
zat szolgálni, szintazon tudományos képzettséggel kell 
birnia, mint egyéb papok- és lelkészeknek. A' zárdák' 
hittani intézetei, szintúgy mint a' többiek, a' püspö-
kök' felügyelete és vezérlete alatt állanak. Hasonlóul 
a' tantárgyakat, tanfolyamot és tanárokat illető sza-
bályok is reájok alkalmazhatók.' 

,Mennyiben kivánják meg a' sajátlagos tartomá-
nyi viszonyok, hogy a' szerzetesek' intézeteire nézve 
Dalmatiában és Galliciában kivétel tétessék, az az 
illető egyháztartományok' belátására bizatik.' 

,A' szerzetes intézetek' tanárait az illető szerzet-
főnök ajánlja a'püspöknek, ki az illetőnek tudományos 
képességét csődforma kísérlet alá veti. Ha ennek sikere 
van , 's a' megvisgálandó egyébként is a' tanszékre 
alkalmasnak mutatkozik, a'püspök a'neki tett ajánlást 
a' polgári hatalomnak feljelenti, előadván egyszersmind 
az okokat, mellyekre saját véleményével támaszkodik, 
l i a a' polgári hatalom' részéről ellenvetés nem tétetik, 
vagy a' támasztott nehézségek megszüntetnek , a' 
püspök az illető egyént a' hittannak előadására felha-
talmazza.' 

,A' püspök a' hittannak összes tanáraitól egyhá-
zias gondolkozásukért biztosítékot kiván, azok' tetteit, 
tanítását, és összes hivatalos működését folytonosan 
szemmel tartja,'s ha ők valami tekintetben hivatásukra 
érdemetleneknek mutatkoznának, a' hittan' előadása' 
szabadságát tőlök elvonja.' 

,A' püspökök a' növendékeknek az összes tanul-
mányokbani előhaladásáról szigorún szemügygyei tar-
tandó kísérletek által biztosságot szerzendenek magok-
nak. Az egész , vagy félévi kísérletek' sikeréről az 
eddigi szokás szerint bizonyítványok fognak adatni.' 

,A' latin a' hittani előadásoknak rendes nyelve. 
Mennyire legyen szükséges az országos nyelvek' hasz-
nálata , hogy a' lelkész hivatásához illően előkészít-
tessék, valamelly egyháztartomány' püspökeinek meg-
egyezésétől függ.' 

,Minden tanintézeteknél, hol eddig a' hittani tu-
dorság megadatott, a'püspökök fentartják magoknak a' 
jogot, a'szigorlatoknál a'visgálók'fele számát a'hittan' 
tanárai- vagy tudoraiból nevezni, 's a' felavatás' alkal-
mával a' felavatandótól a' tridenti hitvallásnak letételét 
követelni.' 

,Üdves és kívánatos, hogy Bécsben, mint a' csá-
szárság' középpontján, felsőbb egyházi képző intézet 
a' püspökök' befolyása alatt létezzék.' 

5 4 * 



' 4 5 6 

,Egyébiránt a' hittani intézetek nem virágozhat-
nak olly tanárok nélkül, kik a' valódi jámborsággal 
széles tudományt, 's ez utáni folytonos törekvést pá-
rosítanak. Azonban a' hittani tanszékekre igen nehéz 
lesz ollyan embereket megnyerni, mig a' tanárok' dija 
olly kevés marad, mint jelenleg, sőt némelly egyete-
meknél 6 — 8 0 0 ftra szorittatik.' 

,De a' megyei tanodák' tanárai is figyelmet ér-
demelnek, annál inkább, minthogy a' növendékek' szá-
m a , 's igy a' tanügyesség' köre majdnem kizárólag a' 
megye' terjedelmétől függ, 's a' legtöbb nagy kiterje-
désű megyék' számára a' papság megyei intézetekben 
neveltetik.' 

,Ezekre nézve is kívánatos, hogy dijaik aránylag 
felemeltessenek, 's nekik olly feltételek alatt, mint a' 
többinek, nyugpénz rendeltessék. A' financz zavarok 
ugyan nagyok, de hihetőleg hamar el fognak múlni. 
A z összegyűlt püspökök igen ajánlják tehát ez ügyet 
a' magas ministerium' méltánylatába. Minthogy buz-
góság és hivatási hűség a' lelkésznek nem kevesbbé 
szükséges, mint az ismeretek, tehát a' püspökök' szent 
kötelessége nemcsak a' növendékek' tudományos okta-
tásáról gondoskodni, hanem azokat valódi jámborságra, 
's a' lelkek' üdvére szolgálandó eleven buzgóságra is 
kiképezni. Ez a' nevelőintézetekben történik, mellyek-
nek létesítését a' trienti zsinat meghagyta, 's mellye-
ket a' püspökök vezérleni az egyházi szabályok sze-
rint köteleztetnek.' 

,Hogy a' czél eléressék, elkerülhetlcnül szüksé-
ges , hogy a' növendékek rendesen egész tanulmányi 
idejöket a' seminariumokban töltsék. A' polgári ha-
talom e' tekintetben még az egyháznak nem tett aka-
dályt, sőt azt rendeletei által gyámolította.' 

,Minden megyének, mennyire a' körülmények 
engedik, saját nevelőintézete legyen. Hol egy tökéle-
tes hittani folyamnak szabályszerű felállítása nem le-
hetséges, ottan legalább a' negyed évi tanulóknak, egy 
megyei növeldében adassék oktatás, 's a' püspöknek 
ez által alkalom nyujtassék, a' növendékeket, mielőtt 
papokká szenteltetnének, kiismerni.' 

,(iyermeknöveldék' felállítása a' trienti zsinat' 
határozatán alapszik, 's a' dolognak természete is iga-
zolja azt. A'papi állapotba lépésnek szabad akaratból 
kell történni, azonban csak üdves lehet, ha bizonyos 
számú gyermekek olly körülmények közt képeztetnek, 
miszerint az örökkévalórai eszméléssel megbarátkoz-
zanak , 's a' különféle kisértetek, mellyeknek főleg az 
ifjúkor napjainkban annyira ki van téve, tőlök lehető-
leg eltávolíttassanak. Ha ők nem akarnának papi álla-
potba lépni, akkor a' magosabb irány, mellyre vezet-
tettek, más életviszonyokban is mindenkire nézve, ki-
vel érintkezésbe jőnek, csak üdvhozó leend.' 

,Egyébiránt, ha a' püspökök tehetségűk szerint 
gyermeknöveldéket állítanak, csak azon szabadsággal 

é lnek, mellyet az alapjogok' 4-dik §-a minden pol-
gárnak biztosított.' 

,A' püspök egyházi szabály által köteleztetik 
senkit aldiaconussá nem tenni, ki nem képes kimutatni, 
hogy élelme elegendőleg biztosítva van. Az összegnek 
részletesebb meghatározása, mi élelmezési czim alatt 
kívántatik , a' különböző tartományok' viszonyaitól 
függ, tehát a' tartományi zsinatokat illeti. A' fel-
szenteltetésre megkívántató képességnek megítélése ki-
zárólag a' püspökök' igényeihez tartozik. A' papság' 
számára rendelendő álladalmi próbatétnek eszméje már 
ugy is megszűnt, és semmi esetben sem fogadható az 
el feltétel gyanánt, inellytől a' felszenteltetési, vagy 
papi hivatal-képesség függjön. A' püspökök ismerik 
e' czélszerü visgáknak hasznait, 's szabályul tűzik ki 
magoknak a' növendékek' tudományos képességét ren-
des, és szigorú visgák által kiismerni.' 

A' hiialázatu vallás- és oktatásügyi ministernek 
e' felett következő megjegyzései vannak : 

Mi a' papnöveldéket illeti, az egybegyűlt püspö-
kök magok elismerték, hogy erre nézve a' polgári ha-
talom az egyházat nem háborgatta, sőt rendeletei által 
gyámolította; annál inkább értetődik, hogy jövőre 
sem fog egy püspök is a' papnöveldének egyházi sza-
bályok szerinti vezérletében gátoltatni. Szintúgy a' 
gyermeknöveldék' felállítása az átalános polgárjogo-
kat biztosító 3-dik §. által megszabott korlátok kö-
zött kifogás alá nem eshetik. De a' mi a' hittani tu-
dományokbani oktatást i l let i , ugy véli a' hiialázatu 
ministertanács, hogy a'piispöki benyujtvány' megítélé-
sénél, a' hittani megyei- és zárda-intézetek, 's a' hit-
tani kar között különbséget kell tenni. A' megyei és 
zárdaintézetek arra szolgálnak, hogy a' növendékek 
azokban egyházi hivatásukra képeztessenek. Ez inté-
zetek belső természetűknél fogva egyházi intézetek, 
's felséged' kormányának érdekében nem fekhetik, 
ezek' felállítására nézve az álladalom' számára az 
1 8 4 9 - d i k évi martius' 4 - k i legfelsőbb patens' 3-dik 
§-át túlhaladó törvényhozási jogot követelni. De egy 
részről, mint a' püspökök magok is elismerik, nem 
kívánatos, hogy egyes püspöknek e'tekintetben szabad 
kéz hagyassák , más részről nem lehet eltagadni a' 
polgári hatalomnak abbeli jogát, hogy az egyházi ha-
tóság' ebbeli rendeleteiről, mielőtt életbe lépnének, tu-
domást vegyen, 's mind óhajtásait kifejezhesse, mind 
pedig a' fenforgó nehézségekre figyelmeztessen. Te-
kintetbe se vévén azt, hogy a' vallás-alapnak, melly-
ből a' megyei intézetek elláttatnak, az álladalmi va-
gyonból kell pótoltatnia, a' megyei és zárdaintézetek' 
szervezetétől kell annak függni , hogy az azokban 
adott oktatás mennyire vétethetik tekintetbe az egye-
temek és álladalmi gymnasiumok' tanszékeire való 
képességre nézve. Szintúgy a' plébános az anyaköny-
vek' vezetése, a' népiskolák és szegény intézetek' ve-
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zérlete , 's a' házasságbai megegyezés' felvétele által, 
a' mennyiben ezen megegyezés polgári jogok' alapját 
tesz i , olly hivatalos kötelezettségeket vállal magára, 
mellyeknél egyszersmind álladalmi biztos gyanánt je -
lenik meg , 's mellyek reá nem bizattathatnának, ha 
a' polgári hatóság kezességgel nem birna arra nézve , 
hogy a' hittani intézetek' felállítása elegendő képzett-
séget biztosit. A' püspöki gyülekezetnek jelen határo-
zatai e' tekintetben kielégitők ; azok a' lelkészek kép-
zése' tárgyában több biztosságot nyújtanak, mint a' 
kormány' eddigi rendeletei , azért ezeket tüstént meg 
lehetne szüntetni, ha a' püspöki gyülekezet' határoza-
tai, őket és utódaikat kötelező szabályok gyanánt vé-
tethetnének. 

Más tekintet alá esnek az egyetemek. Az egye-
temek a' tudomány' fenmaradását és haladását eszköz-
lik. A' hittani karok egy részét képezik azoknak, 
's ők történeti fejlődés által azoknak egész építmé-
nyébe vannak szőve. Ha nem akarjuk azokat e' kapocstól 
erőszakosan elszakítani, az átalános akadémiai törvé-
nyek azokra nézve is érvényesek leendenek, 's tudo-
mányos tekintetben a' többi karok' rendszeréhez kell 
alkalmazkodniok, 's a' tanároknak egyenlő módon ne-
veztetniük. De az egyetemeknek az életre is kell hatni, 
's azért a' külön karok' felállításánál a' gyakorlati czé-
lokra i s , mellynek a' tudomány szolgáljon, tekintettel 
kell lenni. Ehhez jön még a' hittani tudományok' sa-
játsága, mellyeknek tárgyát egy felsőbb kinyilatkoztatás 
által nyert tanok teszik. 

A' hittani karok tehát nem lennének azok, mik-
nek lenniök kel l , ha az egyházi hatalom' körén kivül 
helyeztetnének. De ezen hatalomkör biztosítva van 
az által, hogy a' kartanárnak a' megye' püspökétől a' 
hittan' előadására felhatalmazva kell lenni, 's azért az 
egyetemeknél is se tanár-, se magántanítónak a' hittani 
tudományokból senki nein alkalmaztathatik, a' nélkül , 
hogy a' kormány a' püspököt meg ne kérdezze. A'hit-
tani karok állásuk- és feladatuknál fogva nincsenek 
egyes megyére szorítva ; ha bizalmat gerjeszthetnek 
maguk iránt, akkor papok távolabb megyékből is ösz-
szejőnek ottan, azon felsőbb képzettség' elnyerése vé-
gett, mellyre a' vallási érdekek' képviselőinek annyira 
sziikségök van. 

És ez oknál fogva sem lehet a' püspökre , kinek 
megyéjében az egyetem létezik, a' hittani kar' taná-
rainak alkalmazását bízni. Ellenben azon püspök, ki-
nek székhelyén hittani kar létezik, papságának neve-
lésére azon befolyást igényelheti magának, mellyet 
más püspökök gyakorlanak. De ehhez megkívántat-
nék, hogy minden püspök, kinek székhelyén hittani 
kar létezik, megyei növeldével is birjon, melly felett 
azon határok közt , mellyeket a' püspöki gyülekezet, 
vagy a' fenálló rendeletek szabnak meg , szabadon 
rendelkezhessék. Csak az volna kívánatos, hogy vá-

lasztása mindig ollyan egyénekre essék, kik a' szük-
séges tulajdonokkal birnak, hogy a' kormány által 
egyszersmind a' hittani karnál tanárokul alkalmaztat-
hassanak. 

Valamint a' hittani karnak minden tevékenysé-
gét elveszteni, 's egészen jelentéktelen intézetté kel-
lene aljasulni, ha az ottani tanári hivatal az egyházi 
tekintély által el nem ismertetnék, szintúgy a' hittani 
tudorság' jelentősége is egyházi érvényétől függ. En-
nek az egyház' számárai biztosítása végett nagyon 
czélszerü volna, hogy a'visgáló biztosoknak felét a'püs-
pök nevezze k i , 's hogy mindenki, a' ki akadémiai 
tudorságra emeltetik, a' tridenti hitvallást tegye le. Mi 
a' püspökök által kijelentett abbeli óhajtást illeti, hogy 
Bécsben felsőbb egyházi képző intézet a' püspökök' 
vezető befolyása alatt állittassék fe l , el kell ismerni, 
hogy illynemü intézet czélszerü rendezés mellett iid-
ves hatással lenne. Sőt ez a' jelen körülmények kö-
zött sürgősb szükség, mint eddig, mert az egyháznak 
biztosított nagyobb szabadság az olly papoknak szük-
ségét neveli, kik a' különös hivatási szakokra alapo-
san kiképezve vannak, 's egyszersmind átalános tudo-
mányos miveltséggel birnak. Hasonló intézetnek, mint 
tisztán egyházinak, vezetése a' püspököket illeti. Azok' 
rendezése iránt közelebbi terveket várhatni tőlök ; 
méltóztassék felséged jóváhagyni, hogy ők azok' be-
nyújtására felszólittassanak. (Folyt, köv.) 

IX. P 1 ü S. 
(April' 12. 1 8 5 0 . ) 

Ismét egy ünnep a" világnak, 
Tetőled adva, szent hitem, 
Minőt lapján a' krónikának 
Nem ad kivüled senki sem. 

A' nyájamat féltő főpásztor 
Elhagytam kedves népemet, 
Mellyet jobban szerettom százszor 
Mint szokta ember a' szemet. 

J a j , mert ki hajnalán nememnek 
Legottan átkot hinte szét , 
Fegyvert irányozván keblemnek 
Kölcsön keré a' nép kezét ! 

De egyházát olly szirtre rakta 
A' minden lelkek' Istene, 
Hogy bár ezer pokol tör ra j ta , 
Ezer sem győzhet ellene. 

Lesujtá a' hős Galliának 
Aczélja a' felforgatót, 
Ismét leróván Nagy-Károlynak 
Nyomában a' hüségadót. 
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Mert nem egyéb egész napnyugat 
Felé a' francziák hona, 
Mint a' dicsőségben kifáradt 
Népek' tanára és tana. 

Oh vajha ébrednének fel mind, 
Kik tőle mást tanultanak ; 
A' jobbik példa megvan és int ; 
Ki nem tanul belőle, vak. 

De most reám hallgasson minden 
Teremtés a' földhát felett , 
Mert engem küldött a' nagy Isten 
Tanitni minden nemzetet. 

Tűzön vizén keresztülmentek, 
Karjok rokonvértől pirult , 
De nyugalmat sehol sem leltek, 
Nyugalmok vértengerbe fult. 

Kell nyugalom, rettentő század ? 
Kell már szabadság 's békeség ? 
Kell, hogy megáldjon minden házat 
Boldogságtárából az ég ? 

Romára nézzen minden lélek, 
Városra itt a' hét hegyen; 
'S Europa jer , hogy mig beszélek 
Egy pásztor 's egy akol legyen. 

S z a b ó I s t v á n . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A u s z t r i a . 
A' ,Tiroler Zeitung' következő tudósításokat ad a' 

liussitákról Prágában és átalán Csehországban : A' bel- és 
külföldi lapokban számos tudósításokat olvasunk a' Cseh-
ország- 's különösen Prágában történt eltérésekről a' ka-
tliolicismustól protestantismusra. Feladatomul tűztem ki, 
magán uton ugyan, de mellyet teljes hitelességűnek állit-
hatok, az igazat kipuhatolni, és az eddig nyert tapasztala-
tokat most előterjesztem. Egyébiránt már előre meg vagyok 
győződve, hogy sokan a' dolog' valódi állása felett nagyon 
is csudálkozni fognak, 's hogy azoknak, kik az álmodott 
előhaladáson titokban vagy nyilván örvendettek, vagy 
kik az egyházra nézve aggodalom- vagy félelemmel el-
teltek , a' fátyol szinte leesik szemeikről. Tehát a' do-
loghoz. Ilogy eltérés történt, tagadni nem lehet. Hogy 
az a' protestantismusra történt, azt sem lehet kétségbe 
vonni. De most azon kérdés merül föl : mellyik protes-
tantismusra ? És ép ez a' fődolog, mellyet felvilágosi-
tandok. Mi németek a' protestantismus alatt közönségesen 
Luther é3 Kálvin' vallását képzeljük magunknak. Régibb 
időkben legtöbb katholikusok a' protestánsok alatt csak 
lutheránusok- és kálvinistákat értettek. De mennyire té-
vednénk , a' hirlapokban most itt-ott a' protestantismusra 
történt áttérésekről olvasván, ha azt hinnők, miszerint annyi 
katholikusok, lutheránusok vagy kálvinisták lettek. Ki ezt 
hiszi, már előre csalódott. Már három év óta sem a'valódi 
lutheránusok-, sem az orthodox kálvinistákhoz egy cseh lélek 

sem tér át. Ez állítás alapos igazság, mellyet csak tudat-
lanok, vakhitüek vagy az igazságnak szántszándékos el-
ferditői és elnyomói vonhatnak kétségbe, vagy tagadhat-
nak. Igen, ki most sem akarná hinni, a' következő tény 
után azt kézzel foghatja. A' c s e h l u t h e r á n u s o k é s 
k á l v i n i s t á k t ö m e g e s t ü l p á r t o l n a k e l s a j á t 
e g y h á z u k - vagy felekezetöktől,bécsiconsistoriumjoktól, 
és azon protestantismushoz csatlakoznak, mellyhez nap-
jainkban sok katholikusok is szegődnek. A' még hivő 
cseh-lutheranus község, hitelesen szerzett tudósítások' 
szerint, csak 20 lelket számlál, és teljes feloszlásnak 
néz elébe. (Uj évkor még 3 0 lelket számlált.) Illyen a' 
helvet községnek állapota is. Az egész lutheránus senio-
ratusnak, hozzávéve Prágát és három fiókközséget is , 10 
mértföldnyi kerületében nincs 1000 vallója Luther' taná-
nak. De millyen protestantismus az , melly ott hatalomra 
vergődött és félelmesen terjed? Már 1846-iki november' 
12-kén, választatta el a' cseh-lutheranus minister Kossuth, 
magát és pártfeleit a' többi községektől kormányható-
ságilag, Moldova' balpartján egy vendégfogadóban szál-
lást bérlett , hol néhány száz ember' jelenlétében gyüleke-
zeteit és isteni-tiszteletét tartotta. A' többi rész, félvén, 
hogy Kossuth az egész evangelika községet magához csá-
bitandja, ujabbi egyesülhetésért folyamodott a' hatóságok-
hoz , minthogy az imaház elég tágas volna, benne délelőtt 
felváltva két. isteni-tiszteletet is tarthatni. De Kossuth ebbe 
bele nem egyezett, hanem separatisticus czéljait tovább 
folytatva, magához mindig több népet vonzott. Azonban mit 
akart és mit hirdetett e' féifiu? Egy régente elszenderült 
szörnyet, a' h u s s i t i s m u s t t á m a s z t o 11 a f e l u j 
életre, melly korában Némethonra roppant szerencsétlen-
séget hozott, 's mellyet akkor maga Luther is a' cseh-test-
vérekben visszautasított. Azonban tiszta liussitismust hir-
det-e ? Korán sem. Miként Luther a' cseh-tesvérületet el-
vetette, ugy löki el magától Kossuth az ó-lutheranismust; 
de e' szó ,h u s s i t i s m u s' csak ürügy, melly alatt egé-
szen más lappang. Kossuth a' kalvinismus-, hussitismus-
és kossuthismusból, azaz : önkoholt tanokból egy ,mixtum 
compositum'-ot zagyvált össze, azt politikai radikalismus-
sal megkovászolta, és egy szelenczébe zárta , mellynek 
neve : dühös, német iránti gyűlölséggel saturalt cseh-
nemzetiség. E' jeles gyógyszert hordja ő szét, 's Prágában 
egy alorvost hagyván vissza maga helyett — viszi a' kör-
nyékbe, hogy valódi kuruzsló gyanánt gyógyszerének ha-
sonlithatlan erejét a' cseheknek kürtölgesse, és szívökre 
kösse, miként az igazi csehek, sem a' katholicismus, sem 
a' lutheranismus, hanem az ő kossuth-helveto-hussitis-
musa által fogják, mint szláv-nemzetség, a' németeket az 
országban elnyomni és kiirtani, 's következéskép az igazi, 
a' csehszabadságot megmenteni. Ez főtartalma azon u j 
tannak, melly protestantismusnak neveztetik, és mellyhez 
annyi cseh-katholiküsok szegődnek. Végtére van még egy 
körülmény, melly egyházi tekintetben, a' szerzett tudósí-
tások' nyomán, ezen izgatásokat előmozdítja. A' kath. li-
turgia kevés vagy épen semmi szertartást sem végez cseh 
nyelven, mi ellen Kossuth hatalmasan mennydörög, a' 
latin nyelvet kigúnyolja és kárhoztatja, és annak szüksé-
gét , sőt kötelességét vitat ja, hogy helyébe a' cseh anyai-
nyelv tétessék. 0 a' népnek egy tökéletesen kidolgozott 
liturgiát ajánl, és a' kath. egyházat nyilvános rágalmak és 
szidalmak közt ugy állítja elébe, mint nemzeti nyelvöknek 
esküdt ellenségét. 



B e l g i u m . 
Azon számos beszédek között, mellyek a' belga kép-

viselő kamrában az oktatási törvény fölött tartattak, leg-
nevezetesebb Dechamps uré , volt belügyi ministeré, mivel 
túlemelkedik mind a' kislelkü nézeteken, mellyeket sok 
jóérzetü ember is az egyháznak államveszélyes befolyásá-
ról ápol, mind pedig az alaptalan és túlzott aggályokon, 
mellyeket sokan az egyháznak , ész és jog szerint, enge-
délyezett szabadság iránt mindenütt elterjeszteni törekesz-
nek. A' szónok' beszéde két egész ülés alatt ( a p r i l ' 22- és 
23-án) tartott , mellynek végét, úgymint a' szónok' alap-
gondolatait tartalmazót, itt közöljük : 

Uraim ! Ma csak két párt 's kétféle politika van a' 
világon : a' forradalom' pártja és politikája, 's a' társadal-
mi rend és kormány' pártja és politikája, minden közép-
irányok napról-napra eltünedeznek két ellentétes özönlé-
sekben. — Most kérem önöket, figyeljenek jó l , mi van 
mind a' két oldal' zászlóin irva. 

Az oktatási kérdés majd nem ugyan egy időben tár-
gyaltatott a' franczia, frankfurti és berlini parlamentekben, 
legközelebb Scliweizban is fog tárgyaltatni. Nézzék figyel-
mesen , mellyik programm tűzi ki ezen elvet : a' közokta-
tásnak többé vagy kevesbbé korlátlan centralisatioja az 
állam' kezeiben és világiasitása, — 's mellyik e' másik 
elvet : az oktatás' szabadsága, szabad versenyzés, az állam" 
mérsékelt befolyása 's a' papságnak munkás, valóságos 
közbenjárása a' közoktatásnál. 

Gondolhatni-e, hogy a' társadalmat az által oltalmaz-
zuk, ha állami oktatást, ellentétben a' papság' oktatásá-
v a l , hozunk be a' közép tanodákban, ha tantestületet, 
tanitó egyetemet, világi egyházat, a' ker. egyházzal ellen-
kezőt, teremtünk, ha a' papság és egyház iránt csak bizal-
matlanságot mutatunk, 's ezen ország' vallásos elemét a' 
jelen viszonyok között a ' rend 'pár t jából kizárjuk, 's erő-
vel az ellenzékhez ha j t juk? 

Itt bizonyosan senki sem akarja a' forradalmat. De 
Francziaországban a' legkitűnőbb férfiak, kik a' juliusi 
kormányt dicsőitették, bizonyosan teljes szivökből valának 
a' rend és monarchia' emberei. Ök is gondolák, hogy a' 
bizalmatlanságot, a' féltékenységet (mint Thiers ur mon-
dá) a' papság ellen meg kell őrizni. Azt gondolták, hogy 
a ' franczia egységre nézve jó és hasznos, valamint Lebeau 
ur is gondolja, hogy a' belga egységnek jó és hasznos, a' 
fiatal nemzedékek' nevelésérőli gondot többé kevesbbé kor-
látlanul az államra bizni. Nem gondolták, hogy az által a" 
forradalomba hajtanak, 's mégis oda hajtottak. 

Ma mindnyájan megvallják tévelyöket. Guizot c' nagy-
esze és jelleme által mindnyájok között legkitűnőbb férfiú, 
számkivetéséből kiáltja Francziaországnak : ,Hagyjátok a' 
vallást nagyszerüleg és hatalmasan kifejlődni, ne vitáz-
zátok el keserűséggel befolyását!' Thiers ur fenhangon 
mondja k i , hogy ő a' bizalmatlanságot, féltékenységet, 
mellyet más időszakban a' papság ellen ápolt, többé nem 
ápolja. 

Uraim, a' ker. oktatás, az egyház mentette meg, vagy 
inkább teremté a' jelen világot; ezt ma senki sem tagadja 
többé; az egyház megígérte, hogy a' társadalmat most is 
megmentendi ; 's a' társadalomnak, mint minden egyes-
nek, szabadságában á l l , az üdvét, mellyet neki nyújt, 
elfogadni, vagy visszautasítani. A' társadalom visszauta-
sitotta. 

Uraim, három nagy tanmód van a' világon : a' tan és 
példa, mellyet a' felsőbb rendűek az alsóbbaknak adnak, 
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ez a' leghatalmasabb; — a' sajtónak, az ujabb kor' ezen 
óriási emeltyűjének, tana; — a' tanoda és egyház' tana. 

Midőn XIV. Lajos , a' regensség és XV. Lajos az 
önök előtt ismeretes veszedelmes példákat nyújtották ; mi-
dőn a' felsőbb rendűek skeptikusok-, romlottak- és vallás-
talanokká lettek ; midőn a' parlamentek, mellyeket az a k -
kori idő' liberalismusának lehetne nevezni, a' ker. oktatást 
üldözték, 's néha száműzték ; midőn a' papságnak egy 
része maga is hüledezett, 's a' ker. oktatás ezen hiilede-
zésében részesült ; midőn a' ker. oktatásnak ezen elgyen-
gülése előtt egy más nevű oktatás kerekedett fölül, a' 
18-dik század' rationalismusának tana , mit tehetett a' 
tanoda, mit az egyház egyedül és megtámadtatva ? 

Nem a' ker. oktatásbani felesleg által, hanem inkább 
annak hiánya miatt jutott tönkre a' társadalom 1792-ben 
és későbben. 

Uraim! ha e' három taninód egy időben bomlásnak 
indul, ha a' felsőbb rendűek rossz példát adnak, ha a' 
sajtó rossz, 's ha e' mellett a' közoktatás még világiasit-
tatik i s , tudják-e önök mi történik ? Ekkor egy negyedik 
tanmód áll elő, mellyet a' gondviselés alkalmaz : a' forra-
dalomnak , az átalános felforgatásnak tanmódja. 

Mi a' legszélsőbb forradalom' idejében élünk. Hatvan 
év előtt az csak franczia volt: ma európaivá le t t , 's min-
den oldalról körülhálóz bennünket. 

Fájdalommal látom, hogy az élethalálrai küzdelem-
ben , melly a' demokratia, társadalom és kormányok kö-
zött keletkezett, a' társadalom nagyon elgyengült, a' kor-
mányok fölötte védtelenek ; 's látom a' forradalmat, melly 
minden mértéken tul nőtt fel ; titkos- és földalattiból nyil-
vános és szervezett hatalommá lön. 

A' forradalom, nagy megerőltetés nélkül, sorban fel-
forgatta és elnyelte a' jognak régi monarchiáját, az 1814-
ki transactio' monarchiáját és az alkotmányos juliusi mo-
narchiát ; most legjobb indulófélben van a' köztársaságot, 
mellyel már meg nem elégszik, eltemetni. 

E' kormányok erősek valának, körülvéve hatalmas 
intézvényektől, mellyek mély gyökereket vertek; szilárd 
többségeken és számos érdekeken alapultak. A' demokra-
tia felforgatta azokat, 's önök hiszik, hogy gyenge, lenya-
kazott kormányok előtt aléltan fog visszalépni, mellyeknek 
önmaguk iránt sincs bizodalmuk, 's mellyekben senki sem 
bizik; mellyek olly intézvényekre támaszkodnak, mik még 
gyengébbek saját gyengeségöknél. Uraim ! valóban nem 
tudom, milly alapokra lehessen illy reményt épiteni. 

A' demokratiának két roppant emeltyűje van, mely-
lyek' segélyével szünetlenül felizgatja az alsóbbb osztá-
lyokat , 's felfegyverez minden elégületlenséget, szenvedé-
lyeket, nagyravágyást : ,az á t a l á n o s s z a v a z a t j o g 
é s a' s a j tó !' 

Ma egy kísérletet tesznek, melly még soha sem téte-
tett , ;s mellyre a" történelem még nem mutat példát. A' 
demokratia, mindenesetre némellykor a' létezni kezdő né-
pek' ereje, de sokkal gyakrabban a' hanyatló népek' ha-
lálküzdelme , ma majdnem egész Európában minden pol-
gárnak fejedelmi szavazatjogot enged, 's ugyanegy időben, 
mint katonának vagy nemzetőrnek, fegyvert is ad kezébe. 
Ezt még soha sem éltük meg. 

Fog-e ezen kisérlet sikerülni ? Nem tudom ; én nem 
hiszem. De ha fogna sikerülni, csak egy feltétel alatt tör-
ténhetik ; ha t . i. a' társadalomnak ép olly élénk és haté-
kony eszközök adatnak a' tömegek' gyógyítására, erköl-
csösitésére, mint azok, mellyeket a' rombolás' apostolai 
birnak, hogy azokat elcsábítsák és elrontsák. 

Hihetlen 's mégis igaz, átalában elismertetik, hogy a' 
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Bocialis erők' élén, mellyek a' forradalom' ellen táborba 
szállnak, a ' v a l l ás áll; 's ha Európában vallásról van 
szó, alatta ker. egyház értetik. Már pedig ugy viseltetünk 
irányában, mintha ö lenne az egyetlen baj, mellytól tar-
tanunk , az egyetlen veszély, mellyet kerülnünk kell. 

Mellyek a' forradalom erőnyilatkozatának eszközei? 
mellyek az egyház' erőnyilatkozatának eszközei ? 

A' forradalom' erőnyilatkozatának eszközei, mint már 
mondatott, a' sajtó és átalános szavazatjog. 

Az egyház' erőnyilatkozatának eszközei : az oktatás, 
felebaráti szeretet és társulatiság. 

Nálunk belgáknál minden szabadságok egymásért 
kezeskednek, 's kölcsönös összeköttetésben állnak ; mi 
mindnyáját fogadjuk el. De mit tett hatvan év óta a' libe-
rális európai tanoda, melly február' 24-én olly kegyetlenül 
fenyíttetett meg? Az oktatás' szabadságát, hol csak lehe-
tett , eltörülte ; máshol megszorította ; a' vallástársulatokat 
száműzte, a' papság ellen csak bizalmatlanságot tanúsí-
tott ; mindenütt az egyház' oktatásának az állami okta-
tást állította ellenében, a' jámbor felebaráti szeretet' he-
lyébe az állami gyámolitást tette, szóval, ,ő az egyház' 
szabadságait, mellyek mindent megmenthettek, mindenütt 
megtámadta, lebilincselte, korlátolta, — 's a' forradalom' 
szabadságait, mellyek mindent tönkre tehettek, szüntele-
nül oltalmazta és terjesztette.' 

De mi marad ma hátra a' társadalom' megmentésére, 
hol a' kormányok erő, az intézmények szilárd alap, erköl-
csök emelkedettség, a' tekintély tisztelet nélkül vannak ? 

Egy nagy szónok mondta más szószéken, 's ezt szün-
telenül ismételnünk kell, hogy csak két dolog áll még 
fenn,'s képes ellenállni : az erkölcsi rendben a' vallás, az egy-
ház ; a' politikai rendben a' hadsereg ; az utóbbinak kell a' 
jelent megmentenie, az előbbinek a' jövőt előkészítenie. Ez 
a' két egyedüli intézvény, mellyek még a' tekintély, felál-
dozás , önmegtagadás , nekiszentelé3, becsület és jövendő-
ség' eszméire fellelkesítenek ; ez ama' két egyedüli védfal, 
mellyek' egyike példátlan anarchiától, másika visszahoz-
hatlan hanyatlástól óvhatnak még meg bennünket. 

Uraim ! A' forradalom mindenütt e' két nagy befolyást, 
a' katonait és vallásit, támadja meg rettentő hevességgel. 

Jól tudom, vannak még sokan, kik a' legjobb szán-
dokkal , az ellenzékeskedés' némi szokásától elragadtatva, 
azt hiszik, hogy e' két nagy befolyás ellen küzdeniök kell. 
Ők őszintén 's teljes komolyságban hiszik, hogy a' forrada-
lomnak elejét veszik, ha gyáva 's hasztalan engedménye-
ket, mint rágnivaló csontot, vetnek elébe ; ők azt vélik, 
hogy ezen engedmények által a'kormányok megfognak ki-
méltetni, és kegyelmet találni. 

De azt Í3 jól tudom, hogy a' forradalmaknak sok aka-
ratlan részvevői vannak, 's hogy azokat majdnem több-
nyire ollyanok csinálják, kik mitsem akarnak róla tudni. 

Teljes meggyőződéssel mondom,hogy azok, kik e'két 
nagy befolyást megtámadják, sőt azok is , kik a' helyett, 
hogy nagyobbítanák és erősítenék, rövidíteni és gyengíteni 
akarják, akár tudva akár nem tudva tegyék azt, elrabol-
ják a' társadalomtól a' fegyvereket, mellyek neki a' ve-
szély' napjaira hátramaradnak. És azok, kik kettős, de 
ellenmondó politikát követnek, kik ugyanegy időben a' ha-
talmas hadsereget megtartani, és a'vallásos hatékonysá-
got az oktatásban és felebaráti szeretetben gyengíteni, el-
kedvetleníteni, silányitani, korlátolni akarják, összerom-
bolj ík az egyik kézzel azt, mit a' másikkal fentartani 
akarnak. 

Uraim! Hadd legyen egy politikánk, a' társadalom' 
minden nagy érdekeinek politikája, mellyek utoljára egy-
másérti kezességgel vannak összekötve. 

Mi, valamint e' vitatkozásban már ismételve monda-
tott , mintegy csuda által menekültünk meg a' februári 
európai felforgatástól ; nem félelem által, melly soha sem 
ment meg, hanem egyetértésünk, hazafiságunk által me-
nekültünk meg. 

Látom, miként egyesültek Francziaországban, köze-
lünkben, elkülönített pártok, 's miként alakult a' rend' 
pártja , mellynek rendeltetése a' helyzet' veszélyeit eltá-
voztatni. Látom, miként orleanisták, legitimisták, bo-
napartisták 's mérsékelt republikánusok, elválasztva el-
veik által, semmiben sem egyezve meg, sem a' dynas-
tia' kérdésében, sem az alkotmányban, sem a' nem-
zet' jövőjében, zárkóztak erősen egymáshoz, 's miként 
egyeztek meg a' jelenkornak minden társadalmi kérdései-
ben , a' jövőre bizván a' többiek' megoldásáróli gondot. 

Valljon elválasztva vagyunk-e, önök és mi, elveink 
által? Nem képezik-e önök velünk a' dynasticus, al-
kotmányos , nemzeti párt' két nagy ágait ? Miért szakad-
junk tehát szét? Miért nem teszünk ugy mint Fran-
cziaországban, a' jövőre bizván a' gondot, a' bennünket 
még elválasztó kevés kérdéseket megoldani? Kinek gon-
dolják, uraim, hogy e' szakadások használhatnak? Sem 
önöknek sem nekünk, 's annál kevesbbé a' kormánynak és 
az országnak. 

Engedjük át a' múltnak a' multat, mellyre egyébiránt 
büszkék lehetünk ; hagyjunk fel mindennel, mi egy álla-
potot gyengithet, mellynek csak egyetértésünk nyújt erőt; 
törekedjünk a' nemzet' felséges emelkedettségét, mellyet a' 
februári forradalom előidézett, magaslatán fentartani. 
Hagyjuk a' kisszerű, szűkkeblű politikát azon napokra, 
midőn időnk lesz, egymástól elszakadni, 's munkálkodjunk 
most egyesült erővel, hogy helyébe nagyszerű, nemeslelkü 
és nemzeti politikát állítsunk. 

V e g y e s e k . 
Az irgalmas szerzetet honunkban a' legújabb időkben 

több apostata tag mélyen megszomoritotta. Nem kellene-e 
ezen rend' nevendékeinek alaposabb hittani oktatásáról 
gondoskodni ? É3 különösen nem volna-e czélszerü azon 
igen igazságos törvényt életbeléptetni, hogy az, a' ki a' 
szerzetet odahagyja, a' nevelésére fordított költségeket 
megtéríteni legyen köteles ; olly kötelezés, melly az irgal-
mas rendüeknél kétszeres alappal bir. Mi nagy igazságta-
lanság rejlik abban, ha valaki ezen rend' kolostoraiban 
orvossá és gyógyszertárnokká eskü mellett, hogy csak a' 
rendnek fog szolgálni, kiképeztetvén, azután, midőn már 
azt hiszi, hogy meg tudja kenyerét keresni, odább áll , a' 
nélkül, hogy csak a' képeztetésére fordított költségek' 
megtérítésére is szorittassék, —azt fejtegetni nem szükséges. 

A' placetum iránt keletkezett ingerültség Bécsben 
csillapodni kezd. A' püspökök eltökélvek, híveiket a' tá-
masztott alaptalan aggodalmak iránt pásztori leveleik által 
megnyugtatni. A' bécsi érsek ebbeli 's illy czélból készült 
irata már megjelent. Adandjuk közelebb. 

A' ,Giornale di Roma' jelenti, hogy Roothaam ev. 
János atya, a' jezuiták' généralisa Siciliából april' 29-én 
Romába megérkezett. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A' tiltott könyvek' lajstromáról czimzett 

gyülekezet Romában. ( V é g e . ) 

Mint láttuk, az egyháznak joga, Ítélni a' köny-
vek fölött , kétségtelen. Alapszik ez az önfentartás' 
természetes kötelességén ; alapszik az Üdvezitő' pa-
rancsán , őrködni a' lelkek' üdve fölött , mint kikről 
egykor számot adand az Isten' itélő széke előtt ; alap-
szik a' neki istenileg kitűzött rendeltetésén, megőrizni 
a' hitletételt ti.-ztán, egészben, szeplőtelenül, a' mint 
átadatott, egész a' világ' végezeteig ; alapszik végre a' 
1 8 . századokon keresztül folytatott gyakorlaton, mely-
lyet a' szent kánonok és annyi keresztény álladalmak' 
polgári törvényei megszenteltek ; mellynek szükségét 
a' pogány nemzetek ugy, mint bölcseik elismerték, mely-
lyet a' világ' legtudósabb férfiai, a' mindennemű rossz-
akaratú dulókat kivéve, védelmeztek, az eretnekek 
önnön hiveikre nézve alkalmaztak, 's maguk, a' kath. 
egyháznak ezen jogát elvitatni, vagy pellengérre állí-
tani szerető hitetlenek is, a' másként érzők' irányában 
maguknak igényelni szoktak. 

IIa már most ezen joggyakorlat' folytán, a' ro-
mai gyülekezet által a' tiltottak' lajstromába sorozott 

*) Ezekre nézve helyesen irja Muratorius : ,Audiendi 
non sunt haeretici, qui ecclesiasticis pastoribus i ra -
scuntur, et male quotidic dicunt propter usum istius-
modi juris ; p a r u m s a n e a e q u i , dum Ecclesiae 
ac Deo negant, quod ipsi in suis urbibus propter lem-
poralia commodafaciunt. 'Az egyháznak gondos anyá-
nak kell lenni, mellynek kötelessége,. gyermekeit a' 
veszedelmektől óvni. ,Nemo ad lupanar mittit virgines 
suas, quamvis quaedam ibi reperiri possent de turpi 
corruptione lugentes ; nemo haeredem suum latronuin 
turbae committit, ut discat audaciam; nemo in perfo-
ratam intri t cymbam, ut discat vitare naufragium. 
Et ad planum prostibulum, h a e r e s i b u s p l e -
n u m v o l u m e n , animam diriges immunem doli, 
ut ibi discat catholicam veritatem?' (S. Hieronym. 
apud Sixt. Senen. 1. 2, t. 1.) 

I. Félév. 

munkák között , olly szerzőknek müveivel is találko-
zunk, kiknek nevéhez bizonyos tekintély vagy tiszte-
let van kapcsolva ; ha olly könyvek is foglaltatnak 
abban, mellyeknek fenmagasztalt classicitása világ-
szerte ismeretes : meg kell gondolni, miszerint tudo-
mány és classicitas még nem felmentvény arra, hogy 
bizonyos munka minden hitbeli tévedésektől ment, 's 
olvasásából az erkölcsökre nézve mi veszély sem szár-
mazhatik. Virgilius' éltének vége felé óhajtotta, bár 
Aeneisét semmisítenék meg, Didónak benne rajzolt 
.-•Eemérmetlensége miatt. Quintilianus ( 1 , 13.) meg-
tiltja a' nevelőknek Horatius és más hozzá hasonló 
költők' miiveinek magyarázását. Luther irta : Neces-
sarium est , ut libri Juvenalis , Martialis , Catulli etc. 
e x o m n i b u s l o c i s e t s c h o l i s e x t e r m i n e n -
t u r , quia tam turpia et obscoena scribunt.' Bayle, 
kit senki sem fog valami szigorú moralistának, legke-
vesbbé pedig katholikusnak mondani, Dictionarium-
jára, mellynek első kiadásába némelly fajtalanságokat 
vett fel, megjegyzi, miszerint itt nincs már, mit egye-
bet tenni, mint ezen helyeket a' 2-dik kiadásból egé-
szen kihagyni. (Reil, sur un imprimé n. 3 3 — 4 . ) Bayle 
tehát saját müve fölött mondott kárhoztató Ítéletet, és 
idézett müvében több okokat hoz fel annak bebizonyí-
tására , hogy a' szeméremölő könyveket különbség 
nélkül el kellene tiltani. Mit Bayle a' fajtalanságra 
izgató müvekről mondott, áll a' hitet rongálókról is, 
mert hiszen a' hit az erkölcs' alapja, 's különösen a' 
nemi tisztaságnak őre. Az egyház legnagyobb ta-
nítóinak egyike sz. Ágoston ; 's ki ne ismerné ,Libri 
Retractationuni' czimü munkáját, mellyben a' könyve-
iben itt-ott szétszórva találtató tévelyeket leleplezve, 
ünnepélyesen visszavonja? A' classicitas vagy irói te-
kintély tehát teljességgel nem ok arra, hogy az i ly -
lyen müvek már nem veszélyesek , 's minden egy-
házi Ítéleten fölül állnak. Sőt minél bevégzettebb 
tökélyü valamelly munka alakjára nézve, minél több 
tudománynyal van irva, minél tekintélyesebb szerzők-
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tői származott : annál veszedelmesebb , ha tévedést 
foglal magában, vagy épen rossz szellemben Íratott. 
Azért, hogy valamelly munka classicus és szépen van 
irva, nem következik, irja Gerson, hogy már minden rosz-
tól is ment.,Ignis est perniciosior. Ilamus nocet pisci, si 
coopertus sit esca. Gladius unctus melle ferit ne mi-
nus ?' (Adv. rom. de Rosa.) ,Non accuso verba . . . 
sed vinum erroris , quod in eis nobis propinatùr', 
mondja sz. Ágoston Terentius el len, vallomásai közt. 
(1, 16.) 11a tehát az indexben tekintélyes nevekkel is 
találkozunk, ne gondoljuk, miszerint a' tudomány, 
classicitás, művészet a z , mellyet az egyház kárhoz-
tat, hiszen ő maga mindennek dajkája és ápolója volt, 
a' classicusok' müvei általa mentetvén meg : hanem 
az ezen müvekben lappangó vagy nyilván vitatott té-
velyek, mellyek annál veszedelmesebbek, minél ma-
gasabb hírben álló férfiaktól erednek, 's minél szebb 
alakban adatnak. Ne is vélje senki, mintha azért, mi-
vel valakinek neve az indexbe került , ezzel már 
szükségképen minden müvei is tilalom alá estek volna. 
Tilalom alá esik csak az, mellyben Muratorius szerint 
, a u t d o c t r i n a c o r r u m p i t u r , a u t j u s t i f i a 
d e s i d e r a t u r , a u t C h a r i t a s , a u t p r u d e n t i a ' , 
's melly mint illyen egyenesen megneveztetik. Igy 1' a s -
c a l ' több jeles müvei közül csak az egy ,Lettres 
Provinciales' czimü munkája tiltatott el, melly is ezen 
sorsát tökéletesen megérdeinlette. vétkezvén az írói 
becsületesség és a' testvéri szeretet ellen. Sőt illy 
egyes müvektől sem tagadja meg a'congregatio az ér-
demlett méltánylatot, 's ha azok uj kiadásban, meg-
tisztítva a' kijelölt tévelyektől, bocsáttatnak közre, a' 
a' rájok mondott kárhoztató Ítélet visszavonatik.# 2) 
Ha Horatius' verseit az ifjúságra nézve ártalmasoknak 
Ítélte Quintilianus : vétkeznék, ki ezen Ítéletét az ő vala-
mennyi verseirekiterjesztené. A'jezuiták Horatius' meg-
tisztított kiadásáteszközölvén, verseit az ifjúság' kezébe 
adták, nem csak, hanem magyarázgatták is. Végre meg-
jegyzendő az i s , miszerint ezen tilalom nem absolut. 
A' püspök engedelmet adhat a' tiltott munkák' olva-
sására mindazoknak, kikben elég szellem-, tudomány-, 
és jellemszilárdságot lát arra, hogy az olvasmányt kár 
nélkül megbírhatják. Illyenekül ítéltetnek a' tanárok, 
literatorok, átalán a' tudományokkal foglalkozó mind-
azon férfiak, kik a' püspök' ítélete szerint a' hittanban 
eléggé jártasok, hogy föltenni lehessen, miszerint az 
olvasás leikök' kárát nem eszközlendi. A' tilalom te-
hát csak a' tömegeket i l let i , mellyek magoktól Ítélni 
nem képesek, 's rendesen más szájától függnek ; kik-
nek mint helyesen irja Collet Péter Tournely munkái-

Libri, quorum principale argumentum bonum est, 
in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt, quae ad 
haeresim, seu impietatem etc. spectant . . . . ex-
purgati concedi possunt. (Con. Trid. de Lib. Proli. 
Reg. VIII.) 

inak folytatásában ,lectio librorum haereticorum . . . 
prohibita est j u r e n a t u r a 1 i , iis scilicet, q u i b u s " 
e s t p e r i c u l o s a ' ; 's kikre nézve áll azon sz. Jero-
mosé : .Melius est aliquid nescire, quam cum periculo 
discere.' Azért az illyen eltiltott müvek minden tudo-
mányos kath. könyvtárak' számára megszereztetnek, 
's a' hozzáértő szaktudósok által gondosan megbirál-
tatván, megczáfoltatnak. 

A' P. N. azt hiszi , miszerint a' kérdésben lévő 
congregatio' tagjai valami iszonyúan ostoba emberek, 
miután azon nagy tekintélyű tudósok' müveit is az in-
dexbe sorozzák, kiket a' ,Journal de Rome' (nagy fö-
lületességgel és részben hamisan is) elősorolt. — A' 
P. N. alkalmasint nem igen beszélt életében egyikével 
sem ezen férfiaknak. Olvasná csak ezek' motivált Íté-
leteiket : 's elbámulna a' roppant tudomány, mély és 
éles látás, 's azon szigorú lelkismeretesség felett, melly 
azok' minden soraiból nyilatkozik. Csak egy példát 
emiitünk, melly a' congregatio' korán fölülemelkedő és 
biztos logikajának halhatatlan bizonysága. A' P. N.-
ban elősoroltak közt l í a c o és L o c k e , D e s c a r t e s 
és M a l e b r a n c h e nevek is fordulnak elő. Csudála-
tos nemde, mint üldözi a' kath. egyház a' philosopliiát, 
ezen természeti világosságot? Ámde a' bölcselet' fej-
lődésének procesussa egy századdal később bebizonyí-
totta, miszerint líaco és Locke' elvei logikai kö-
vetkezetességgel keresztülvive, materialismus- vagy 
skepticismuson ; Descartes és Malebranche' rendszere 
pedig a' korszerű idealistico-pantheisticus philosophián 
végződnek. Gondoskodnak t. i. a' pápák : ,ut ad libro-
rum edendorum examen spectatae pietatis et doctrinae 
viros adhibeant, de quorum fide et integritate sibi pol-
liceri queant, nihil eos gratiae daturos, n i h i l o d i o , 
sed omni humano afl'ectu posthabito , Dei duntaxat 
glóriám spectaturos, et íidelis populi utilitatem.' (Cle-
mens VIII. in regulis ad 10. reg. indicis additis, tit. 
de correc. libr.) 

Elismerjük, hogy miként minden más emberi 
testület, ugy e' gyülekezet is hibázhat Ítéleteiben. De 
tettleg azon eseteket igen könnyen meg lehetne szám-
lálni, mellyekben a' gyülekezet csalódott; a' pápákra 
nézve pedig épen nincsen példa, hogy ők valamelly 
mű felett, dogmatico-erkölcsi tekintetben, elvekről és 
nem tényekről lévén szó, ex professo ítéletet hozva, 
csak egyetlen-egyszer is hibáztak volna. A' gyüleke-
zet' Copernicus és Galilei ellen hozott kárhoztató íté-
letei az akkori inathematikai hibás nézetek- és külö-
nösen azon, magában legigazabb dogmatikus elvből 
folytak, miszerint a' sz.-irás csak igazságot tartalmaz-
ván , a z , a' mi a' sz.-irással ellenkezik, nem lehet 
igaz. Miután azonban az uj tanok a' mathematiká-
ban is érvényességet nyertek, 's ki mutattatott, hogy 
az uj csillagászati theoria Josue' 10-dik fejezetével 
nem ellenkezik : a' gyülekezet visszavonta ítéletét, 
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mellyben akkoron nem csak ö maga, hanem a' protestán-
sok i s , és pedig sokkal nagyobb mértékben és dühös-
séggel osztoztak. (V. ö. Hist, polit. Blätter VII. köt. 3 8 5 
— 9 4 ; 4 4 9 — 6 8 , 5 1 3 — 3 1 ; 5 7 7 — 9 3 . ) Ebből lega-
lább azt láthatják elleneink, miszerint e' gyülekezet, 
emberi csalódásaiban nem megátalkodott; a' kinek te-
hát igazsága van, az a'gyülekezet'részéről előbb-utóbb 
elismerésre számolhat. Bármilly nagyon is legyen azon-
ban valaki ügyének igazságáról meggyőződve, a' kath. 
egyházban uralkodó tekintélyelv szerint, tartozik mégis 
saját Ítéletét a' gyülekezet' Ítéletének alávetni, és hó-
dolni mindaddig, mig ha ügye igaz , az annak rende 
és módja szerint diadalmaskodik. A' subjectiv meg-
győződés nem egyszersmind szükségképen tárgyilagos 
igazság. Van rá számtalan ok és példa, hogy az em-
ber önfelfogása- és meggyőződéseiben el ne bízza ma-
gát. IIa a' gyülekezet ellenkezőleg ítélt : a' dolog leg-
alább kétséges ; ,in dubiis autem tutiora sequere.' 

Néinellyek talán megütődnek azon, miszerint a' 
gyülekezet nem egyedül hittani müvek fölött í té l , ha-
nem olly iratokat is soroztát az indexbe, mellyeknek 
cziméről ítélve, a' hit- és morallal semmi köze; pél-
dául egy görög szótár, egy olasz-angol nyelvtan, egy 
csillagászati , földrajzi, számtani oktató-köny, 'stb. 
Ámde nem ismerik az illyenek a' dekatholizáló pro-
paganda' ravaszságát, melly illyen müvekben, kü-
lönösen beleszőtt példák, történetecskék, mondatok 
által iparkodik mérgét elterjeszteni, gondolván, mi-
szerint igy kevesbbé vétetik észre a' hatóság által. Volt 
kezünkben nem egy illy fajta könyv, mellyekben nem 
csak az egyházi fegyelem, szertartások, hanem maguk 
a' legfőbb keresztény dogmák, szentségek és erkölcsök 
is megtámadtatnak ; bizonyos tények' előadásával a' 
kath. egyház elleni gyűlölet szittatik, 's átalán egy-
házi és politikai forradalmi szellem ápoltatik. 

A' P. N. f é l , hogy a' romai gyülekezet' műkö-
désének folytán, a' placetum' eltörlése nem csak a' 
politikai , de még a' literatúrai termékekre is zsib-
basztólag fog hatni. A' tudományos müveket a' nagy 
közönség ugy sem olvassa ; a' competens kath. tudó-
sok pedig könnyű szerrel megkaphatják az engedel-
met azoknak olvasására, ha mindjárt el is tiltattak 
volna. Nincs tehát ok rá, hogy az illy müvekre nézve 
a' placetum' eltörlésének következtében valami zsib-
basztó krisistől kelljen félni. IIa pedig a' placetum' el-
törlése erkölcstelen, lázitó és mocskos irodalmi termé-
kekre fog zsibbasztólag hatni; ha a' népet ezek' ol-
vasásától megóvandja; ha azt eszközlendi, hogy a'go-
noszság vevőre ne találjon , és azt , ki illy iratokat 
gyárt vagy terjeszt, az egyház' átkán kivül , még az 
anyagi bukás' ostora is sújtsa : ugy ezért csak forró 
hálát adhatunk Istennek. 

A' P. N. még egy, valóban nevetséges kérdést 
vet fel. ,Tegyük fel' ugy mond, hogy némelly köny-

vek, mellyek a' sajtószabadságánál fogva a' biroda-
lomban semmiféle akadályra nem találnak, a' jcgy-
zéki szent gyülekezet által eltiltva, 's a' birodalomban 
a' püspökök által köröztetve, vallási pásztoraink által 
el fognak tiltatni ; mellyik törvény fog ez esetben ér-
vénynyel birni : a' birodalmi sajtótörvény-e, vagy a' 
congregatio' rendelete? Mind a' kettő. 'S nem ellen-
kezik-e a' kettő egymással?' — A' birodalmi tör-
vénynél fogva a' megrészegedés se talál akadályra : 
valljon tehát egyházilag se akadályoztassuk ? Ameri-
cában a' rabszolgatartás polgárilag meg vagyon en-
gedve : az egyház mégis átokkal sújtja azt. Valljon 
tehát mellyik törvény bir most érvénynyel az éjszaki 
statusokban ? Mind a' kettő, azon hozzáadással, hogy 
a' ki rabszolgákat tart, azt ugyan ebben a' polgári tör-
vény nem gátolja, de felelős értté Isten és az emberi-
ség előtt. Ugyan mondja meg nekünk a' P. N., ha va-
lamelly könyv a' birodalmi sajtó-törvényeknél fogva 
semminemű akadályokra nem találna, bizonyos szülék 
mégis azt mondanák, hogy bizony annak olvasását 
gyermekeiknek meg nem engedik : hogy valljon mely-
lyik pontját szegték meg a'sajtótörvénynek? . . . Kár 
ollyasmiről irni, a' mihez nem értünk. 

Mi, mint mondók, az egyházi fegyelemnek e' 
részbeni felélesztése mellett vagyunk ; mert miként 
Theodosius császár irta : necesse est , ut quae scripta 
vel Deum accendunt ad iracundiam, vel animos homi-
num in perniciem et fraudem impellunt, ad nullius au-
res perveniant ; és miként V. Károly császár 1 5 5 0 -
ben Brüsselben kiadott edictumában helyesen felfogta : 
,Si optimi quique cibi unius tantum guttae veneni, 
qua humánum corpus laederetur, infusione suspecti, 
sunt omnino abjiciendi, quanto magis ea scripta, quae 
tantis et tam noxiis animabus venenis passim infecta 
sunt, non solum nobis cavenda sunt, sed etiam, ne 
aliis noceant, ab omnium hominum memoria sunt ob-
literanda ?" — Azonban jól tudjuk, hogy e' tekintetben, 
egyenesen a' febronianus rendszer' következtében, az 
elhanyagolás nagy volt, 's ennek folytán a' mindenne-
mű romlottság áradatként terjedett szét. Az emberek 
már annyira licentiosusok, miszerint a' rossz, hit- és 
erkölcsrontó könyvek' olvasását bűnnek sem tekintik. 
Az egyháznak e' baj' megorvoslására elkeriilhetlenül 
már most kell annyit tennie, mennyit a' lelkipásztori 
okosság egyeleve megenged. .Teles meggyőző szónok-
latok az illyes könyvek' ártalmas voltáról, magánköri 
intelmek, különösen a' szülék- , gyámok- , tanitók- és 
elöljáróknak szivére kötve, a' gyónás' alkalmával sza-
badon kieszközlött fogadás, illy könyvek' olvasásától 
tartózkodni, 's végre hasznos olvasási körök, mely-
lyekben szabályul állíttatnék, mit sem fogadni be, mi 
az egyház'jóváhagyását nem birja, volnának az előle-
ges teendők, mellyek hatásukat a' hü katk. népnél nem 
fognák eltéveszteni. 

5 4 * 
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A' vallás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a'kath. 

egyháznak a' kozoktatáshozi viszonyai' 

tárgyában. (Folyt.) 

Továbbá a' püspöki benyujtvány a' középtano-
dákbani vallásoktatás felett következőkép nyilatkozik : 

,A' hol 's akármint nyernek a' katholikusok val-
lási oktatást, ott annak vezérlete 's az a' feletti felü-
gyelet az egyházi hatóság' körébe tartozik ; a' 4-dik 
§. által a' kath. vallásoktatásnak ellátása a' népisko-
lákban a' kath. egyházhoz tartózónak ugyan elismer-
tetett, azonban a' felsőbb és középtanodákra is ugyan-
ezen elvet kell alkalmazni. A'püspökök nem engedhe-
tik meg , hogy a' kath. vallás és erkölcsoktatás olly 
papoktól tanittassék, kik az ő bizalmukat tökéletesen 
nem birják. Tehát reájok bizassék a' nevezett tano-
dáknál a' vallásoktatókat azon feltételek alatt nevezni, 
mellyek alatt a' püspöknek a' theologiai tanárok' ne-
vezése megengedtetik. Az álladalomnak kivánatos be-
folyása sem fog itten hiányzani. Azon feltételből in-
dulnak k i , hogy szintúgy a' felső- mint algymnasiu-
mokban, 's átalában a' középtanodákban a' vallások-
tatás mindig a' rendes és átalánosan kötelező tanul-
mányok' sorába fog tartozni. De mégis igen óhajtandó 
lenne, hogy a' bölcsészeti karoknál is a' kath. vallás, 
mellyhez szinte az egész népesség tartozik, illően képvi-
seltessék, és az ott felállítandó, vagyis inkább megtar-
tandó hittani tanszékek' betöltése fentebb előadott 
módon a' püspökre bizassék.' 

,Különös fontosságú dolog, hogy Isten' igéje a' 
tanuló ifjúságnak az ékesszólás' minden erejével hir-
dettessék, 's ez által a' veszélyes befolyásoknak, mely-
lyeknek az ifjú tapasztalatlanság jobban mint valaha, 
ki van téve , eleje vétessék. Tehát minden egyetemi 
templomokban, hol eddig nem vol t , hitszónok alkal-
maztassák , kinek megválasztása a' püspöktől függjön. 
A' püspök pedig ismerje kötelességének e' hivatalt 
olly papra ruházni , kiben alapos tudomány mellett 
kitűnő szónoki tehetség párosul, 's minden tekintetben 
képes az ifjakra jótékony és tartós befolyást gya-
korolni.' 

A' hü alázattal alólirt ez iránt következőket je-
gyez meg : 

A' gymnasiumok- és egyéb középtanodáknak 
feladata nem csak tanitani, hanem nevelni is. Ezek' 
újrarendezésének szabályainál, miknek életbeléptetése 
szándékoltatik, főleg azon alapeszme uralkodik, hogy 
ezen tanodák akkép rendeztessenek, miszerint nevelési 
befolyásuk a' tanitók' egybevágó működésénél fogva 
lehetségessé váljék. Ausztria' jövője nem csekély mér-
tékben attól függ, mikép fog a' befolyás gyakoroltatni. 

Ha meg akarjuk akadályozni, hogy az előhaladó mi-
veltség Ausztriában a'népességre kártékonyán hasson, 
ez csak az által történhetik, ha ezen miveltség a' val-
lással szoros kapcsolatban megtartatik, 's általa lelke-
sittetik. A' vallásoktatás e' tanodákban nem állhat el-
szigetelve, hanem, mint minden szorgos házi nevelés-
nél, oda kell törekedni, hogy a' tudományokbani taní-
tással karöltve járjon akkép, miszerint a' tanitás min-
den tantárgyakban, egy rendezett átalános tervnek ré-
sze legyen, 's a' részek egymást kölcsönösen támogas-
sák és kiegészítsék , ugy a' köztanodák is e' czélra 
törekedjenek. 

Hogy a' vallásoktatás a'gymnasiumokban e'czél-
nak megfelelő állásra vergődjék, máskép kell rendezve 
lennie, mint eddig volt. Eddig egy katecheta a' gym-
nasium' mind a' hat osztályain keresztül tanította a' 
vallást. Az ujabb rendezés szerint, miután a' bölcsé-
szeti tanulmányok' két évfolyamata a' gymnasiumok-
kal egybekapcsoltatik, ezek nyolcz osztályból állanak. 
Lehetetlen, hogy egy hittanár a'vallást mind a'nyolcz 
osztályon keresztül tanítsa, tehát szükségesnek látszik, 
hogy minden teljes gymnasiumnál két hittanár alkal-
maztassák, egyik az alsó gymnasium' számára, a' má-
sik a' négy felsőbb osztályokra. E' mellett azonban a' 
hittanároknak kevesebb foglalatosságuk lesz , mint az 
eddigi katechetáknak, és kevesebb, mint minden egyéb 
gymnasiumi tanároknak, és igen lehető, hogy ők más 
tantárgygyal is foglalkozhatnak, ha t. i. arra készült-
séggel birnak. E s attól, hogy ezzel birnak, függ leg-
inkább az általok adott vallásoktatásnak sikeres foga-
natja. Miután az 1 8 4 9 - d i k évi aug. 23-ról ke l t , 's 
legfelsőbb helyen jóváhagyott ideiglenes szabályzat 
szerint a' gymnasiumi leendő tanárok' visgálata iránt, 
minden gymnasiumi tanártól megkívántatik, hogy nem 
csak átalános képzettségét bizonyítsa be , hanem 
hogy egyszersmind képes legyen , legalább két rokon 
tárgyban oktatást adni. A' hittanár tehát befolyás és 
tekintélyre nézve a' többi tanárok után állana, ha e' 
feltételnek eleget nem tehetne. Egyébkint a' hittanár-
nak más tantárgybani előadása különösen arra szol-
gálna, hogy a'vallásoktatás élénkebb legyen,'s az ösz-
szes tanításra összhangzóbban vágjon be. 

Ezen okok kívánatossá teszik, hogy jövőre va-
lódi vallásoktatók gyanánt csak ollyan egyének alkal-
maztassanak, kik tudományos tekintetben a' többi ok-
tatókkal egy fokon állanak, 's a' mennyire tőlök tel-
hetik, az oktatás' egyéb ágaiban is részt vegyenek. 
Azonban hason képzettségű vallásoktatók csak akkor 
lesznek elegendő számmal, ha az egyháznak idő en-
gedtetik arra , hogy a' papságnak képességgel biró 
tagjait erre eleve elkészíthesse. Jelenleg, főkép midőn 
a' kath. egyháznak újból engedményezett önálló igaz-
gatás a' papság' erejének nagy részét sok oldalról 
igénybe vesz i , vallásoktatók a' gymnasiumokba az 



az előadott feltételek szerint csak kivételkép lesznek 
találhatók. Hol ezeknek hiánya van, helyettesekkel 
kell megelégedni, kik az eddigi katecheták' kötelessé-
geinek felelendnek ineg. Valamelly nyilvános intézetnél 
a' katholika vallásban főképen, 's különösen bizonyos 
módszerinti oktatásra való képességnek megitélése 's 
az arrai felszabadítás, az egyházi hatóság'körébe tar-
tozik. Nem is lehet félreismerni, mennyire kivánatos 
a' vallási oktatás' czéljára nézve , hogy a'vallásoktató 
a' püspöknek teljes bizalmát birja. Hogy pedig a'val-
lástanára egyszersmind más tanulmányt tanitson , 's 
hogy ő a' gymnasium' vezetésére nézve ugy mint a' 
többi tanárok befolyást gyakorolhasson, az ő alkal-
maztatása szükségkép arra bizandó, ki az intézetet 
fentartja, 's annak hatásáról felelős ; ottan tehát, hol 
álladalmi intézetekről van szó , a' kormány' jogaihoz 
tartozik. 

IIa tehát a' püspökök' kérelme a' vallásoktatók' 
alkalmazására nézve a' középtanodákban nem egészen 
teljesithetö, mindamellett czélszerünek látszik, nekik 
e' részben nagyobb befolyást engedni, mint a' minővel 
eddig birtak. Az eddigi rendszer szerint a' püspöki 
hivatalok a' megürült helyek' betöltésére ajánlatot 
tettek, 's a' kormány nevezte ki a' tanárt. A' tapasz-
talás azt bizonyította , hogy ekképen gyakran olly 
egyének ajánltattak és neveztettek ki vallásoktatókul, 
kik e' hivatalra minden tekintetben méltatlanok va-
lának. Habár a' kinevezés egyetértésben történt is a 
püspöki hivatallal, mégis a' kormány tekintetett azért 
felelősnek, 's egy részt ez volt az oka, hogy a' püs-
pöki hivatal az ajánlottak' megítélésében nein járt el 
azon szigorral és gondossággal , melly a' méltatlan 
egyének'eltávolítására megkívántatott volna. Azonban 
az ebbeli gondosságot meg lehet várni a' püspököktől, 
ha a' választásra olly befolyás engedtetik nekik, hogy 
az egész felelősség' terhe reájok háromoljon. 

E' végett a' következő javaslat minden tekintet-
nek megfelel, 's a'hüalázatu ministertanács az iránt a' 
legfelsőbb jóváhagyást kikérni bátorkodik. 

Midőn egy álladalmi gymnasiumnál a' kath. hit-
tanári szék megürül, a' püspöki gyülekezet által aján-
lott határozat szerint csődvisga fog tartatni, 's az el-
sőséget nyert pályázó a' tartományi tanodai hatóság-
nak a' visgálat' eredményével együtt fel fog jelentetni, 
l ia a' jelölt ellen politikai kifogás nem tétethetik, a' 
püspök' előterjesztése szabály szerint helybenhagyandó ; 
csak kivételes viszonyokra nézve tarthatja fen a' kor-
mány magának, más tanárnak, ki egyébiránt a' püs-
pöktől képesnek ismertetik el, választását. Hogy a' 
püspök által kijelölt egyén micsoda minémüségben al-
kalmaztassék, az egyéb képességétől függ. Ha ő a' 
gymnasiuini tanárok' részére megállapított visgát jó 
sikerrel kiállotta, tehát inint rendes gyninasiumi tanár, 
ha pedig a' visgának magát alá nem vetette, vagy ele-

' 4 6 5 

gendő képességet nem tanúsított, csak mint helyettes 
fog alkalmaztatni. Egyéb középtanodákban, mellyek 
nem álladalmi intézetek, a' hittanárok' alkalmazása 
szinte ezen módon fog történni. 

Mi azon kivánatot i l let i , hogy a' bölcsészeti ka-
roknál is a' kath. vallás illően képviseltessék , 's az 
ott felállítandó, vagyis inkább megtartandó tanszékek' 
betöltése a' püspökre bizassék, a' hüalázatu minister-
tanács azt véli, miszerint olly időben, midőn a' tudo-
mányok nagy részben a' vallással ellenkező irányt 
vettek , a' kath. egyháznak különösen hivatva kell 
magát érezni arra , hogy a' bölcsészeti karoknál is 
képviseltessék a' kereszténység' i igye, ennek a' tudo-
mány' elphaladásávali szoros kapcsa kimutatfassék, 's 
félreértések és előítéletek felvilágosittassanak. Az e-
gyetemi tanításnak szervezete által , mi szerint a' ta-
nitás nem lesz többé a' kinevezett tanárok' kizáróla-
gos joga, egyébldnt is az egyháznak alkalom adatik, 
saját nézeteit tudományosan előadni. Azonban félő, 
hogy az egyháznak nem könnyen lesz módjában , ez 
alkalmat használni, lia az arra kiszemelt egyénnek 
állásáról gondoskodva nem lesz. Más részről a'püspöki 
gyülekezet által szem előtt tartott czél csak ugy érhető 
el, lia kitűnő tehetségű egyénre lehet az előadásoknál 
számolni, líár mennyire kivánatos is tehát, hogy illy 
egyének működjenek a' bölcsészeti karoknál, mégsem 
látszik czélszerünek e' végett rendszeres tanszéket fel-
állítani ; de ha a' püspök különös tehetségű egyént 
jelel k i , ki a' keresztény meggyőződést a' tudomány' 
mezején is terjeszteni képes , nem fog ártani, ha an-
nak számára, lia más kifogás ellene nem fordul elő, 
mérsékelt dij határoztatik. Méltóztassék felséged a' 
mély alázatu vallás- és oktatásügyi ministert e' végre 
felhatalmazni. 

Miután az egyetemek azon tartományokban, 
mellyeknek egyházi viszonyairól van szó, tulnyomólag 
kath. lakosság' számára rendeltetvék, egészen helyén 
van , ottan, a' mennyiben még divatban nem volna, 
kath hitszónokot alkalmazni. Ennek választását a' püs-
pökre lehetne bízni azon megnyugvásban, hogy a' vá-
lasztás a' püspöki gyülekezet' beadványa szellemében 
történendik. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyar l ion . 
P é c s , május' 5. A' főméltóságu herczeg-primás, 

legkegyelmesebb kormányzó atyánk körünkben, őtszeretve-
tisztelő fiainak körében van! Tegnapelőtt érkezett hoz-
zánk Mohácson keresztül, az elébe küldött főtiszt. K r á 1 
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József és P e i 11 e r Antal kanonok urak' kíséretében. Ma-
gasan dobogott szivünk, midőn nagyszerű harangunknak 
gyönyörű hangja hirdeté a' tőlünk már olly régtől távozott 
, j ó p á s z t o r n a k ' közeledtét, 's szerettük volna szivünk 
érzelmeit Ö3szegyiteni a' méltóságteljes ércznyelvnek kel-
lemdus hangjával, hogy ennek szárnyain repülhetett volna, 
minél tovább és hamarább keblünknek tiszta öröme, mert 
hisz birjuk ismét a' j ó a t y á t, 's ez elegendő, hogy öröm-
mel teljék el bensőnk!! — A' szeretet 's e' szeretetből fa -
kadó buzgalom szüntelenül működik 's nyugalmat nem is-
mer : nem pihenni, nem nyugtot lelni annyi fáradalmai 
közt jött hozzánk herczeg-püspökünk, hanem hogy atyai 
szeretetének áldásaiban részesítené itt is hü őrködése fölött 
örvendező szerencsés nyáját. Tegnap ugyanis, mint szent 
Flórián vértanúnak városunkban fogadott ünnepén, szemé-
lyesen vezette a' körmenetet a' nevezett szentnek szobrá-
hoz ; ma pedig a' kiengesztelő jubilaeumi bucsut fejezte 
be. Különösen reggeli 9 órakor a' hivek nagy számmal 
egybegyűlvén a' székesegyházban , minekutána főtiszt. 
Peitler kanonok ur , a ' j ó b a n m i n d v é g i g v a l ó á l -
l a n d ó m e g m a r a d á s r ó l ' szónokolt volna, ünnpélyes 
szent misét mondott, melly alatt a' növendékpapságot 's a' 
hiveket megáldoztatta ; esti 6 órakor pedig ünnepélyes T e 
D e u m - m a l zárta be a' kegyelemnek nagy napjai t , mely-
lyekben az alsó 's felső tanodai ifjúság is épületesen részt 
vett. — Édes reménységgel csüggtünk mi az olly igen 
szükségessé vált kiengesztelődésnek napjain, 's remé-
nyünkben nem csalatkoztunk ! Lefolytuk után a' tapaszta-
lásból merített azon erős hit melengeti keblünket : hogy 
számtalan szivekre csepegtetett az egyháznak anyai keze 
enyhitő balzsamot, 's behegedtek a' sebek, mellyeket a' 
mostoha kornak lélekrázó eseményei ütöttek a' sziveknek 
ezrein. — A' milly nagyszerű ép olly ritka ünnepély' fel-
derültét várjuk keblünk' egész óhajtásával, t. i. a' vesz-
prémi 's győri kegyeim, kinevezett püspököknek herczeg-
primásunk általi consecratiójok' nagy napját ! Tűnjék fel 
mielőbb, hogy az elárvult megyék hováhamarább az Isten' 
szive szerinti eme' jeles férfiakkal megvigasztaltassanak ! 

N a g y - V á r a d r ó l . Nagy-Váradon aprilhó' 20-án 
estvéli 6 órakor, a' főt. helynök ur ünnepélyes ,Veni san-
cte'-vel nyitotta meg a ' jubi laeumi ajtatosságot. Melly al-
kalommal nt. P a u l o v i c s Imre sz.-széki jegyző ur czél-
irányos beszédben adta elő azon kellékeket, mellyek szerint 
lehetnek csak és egyedül a' bucsuk ránk nézve üdvesek. 
Aprilhó' 21-én mindhárom plébániai hivek ajtatos énekek' 
zengedezése között egyházi-menetben sereglettek össze a' 
székesegyházba. Honnan főt. helynök ur ' vezérlete alatt 
az összes papság 's nép a' várad-olaszi plébániai tem-
plomba tartott egyházi menetet. Ottan nt. B r a u n József 
esperes ur' buzgó szónoklata után ünnepélyes szent mise 
tartatott, melly alatt az áldozást megelőző köz-győnás 
anyanyelven elénekeltetett. Sz. mise' végével pedig mind-
nyájan térdre omolván, a' jubilaeumi bucsuk' elnyeréseért 
nyomtatásban is kiadott buzgó könyörgések mondattak el. 
Innét a' nép egyházi menetben tért vissza a' székesegy-
házba.— April' 8-án a'várad-olaszi plébániai templomból 
ismét főt. G y ő r f f y László helynök ur vezette a' proces-
siót a' nagy-váradi plébániai templomba. Hol nt. D á n i e l 
Imre hittanár tartván beszédet, az egyházi ajtatosságok 
mint a' mult vasárnapon ünnepélyesen megtartattak. Ezek-
nek végeztével az egyházi-menet a' várad-olaszi plébániai 
templomba tért vissza. — Május' 5-én mindhárom plébá-
niai templomból vezettetett egyházi-menet a' székesegy-
házba; hol a' kitűzött énekek'elzengése után, főt. J u n á k 
István székesegyházi kanonok ur lépett a' szószékre. Ki is 

érzékenyen köté hallgatóinak szivére : miként el ne hanya-
golják azon kegyelmeket, mellyeknek e'jubilaeumi bucsuk 
által lettek részeseivé. Következett szinte főt. helynök ur 
által bemutatott ünnepélyes sz.-miseáldozat, melly alatt 
valamint az előbbeni vasárnapokon szinte az áldozás előtt 
a' köz-gyónás magyar nyelven énekeltetett el. Délutáni 6 
órakor ünnepélyes ,Te Deum'-mal rekesztetett be az a j ta-
tosság. Ezeken felül még mindhárom plébániai templomban 
naponta délutáni H órakor egyházi ajtatos gyakorlatok tar-
tattak. Az összes tanuló ifjúság a' jubilaeumi ajtatossá-
gokban példás buzgósággal részesült, sőt a' szent gyónást 
's áldozást is a' szokott egyházi rendeletek szerint elvé-
gezte. — 

(A' jó 's olcsó könyvkiadó társulat ügykezelési sza-
bályai.Folyt.) Második fejezet. A z i g a z g a t ó v á l a s z t -
m á n y é s a' k é t a l b i z o t t m á n y r ó l . 1. §. Az igazgató 
választmány teendőiről. Az igazgató választmány minden 
hóban rendes, de egyébkor i s , a' midőn az igazgató szük-
ségét lá t ja , rendkívüli ülést tart. Ebben mindenek előtt 
felolvastatik a' mult választm. ülésnek jegyzőkönyve, 's 
meghitelesittetik. Azutána' főpénztárnok kivonatos jelentést 
tesz Írásban a' főpénztár' állásáról ; reá pedig az ügykezelő 
a' fiók-pénztár' állásáról, a' mult választm. ülés ótai mű-
ködéséről , a' vidékre elküldött nyomtatványokról 's azok-
nak minő kelendőségéről ; a' sajtó alatt lévő munkákról ; a' 
netalán érkezett bizományosok' jelentéseikről, 's más olly 
társulati ügyekről, mellyek az igazgató választmány' jóvá-
hagyását , vagy azok iránti irányadását igénylik. Erre a' 
megbízott tagok beadják a' megbírált munkákat, Írásban 
foglalt 's okadatolt véleményeikkel együtt, mellyek felol-
vastatván a' választmány elhatározza az érintett munká-
nak ki vagy ki nem adatását , 's az ügykezelőt a' pénztár' 
álláshoz képest megbízza annak miképeni kinyomatásával, 
hová és kinek történendő szétküldésével, vagy egyszerű 
eladatásával. Ezután az elnöklő igazgató ur bejelenti a' 
társulathoz érkezett leveleket, ajánlatokat, megrendelése-
ke t , a' beküldött u j munkákat, mellyek azonnal bírálatra 
kiadatnak a' tagoknak ; utasítást, 's illetőleg felhatalmazást 
kér a' választmánytól olly vállalatokra, vagy költségtételre, 
mellyek az ő hatáskörét meghaladják; javaslatokat tesz a' 
társulat' jövendő működése iránt, vagy más egyénnek illy— 
nemű javaslatát a' társulattal közli. Végre itt mind a' szer-
kesztő , mind az ügykezelő albizottmány, és annak egyes 
tagjai is elmondják a' mondani valójukat, mire határoza-
tot várnak. Ugyan itt történik a' társulatnak kéziratát 
ajánló bármi szerzővel, ha jelen van, szóval, ha vidéken 
Írásban, a' dijiránti alkudozás. 

2. §. A' szerkesztői alválasztmány' teendőiről. Ennek 
tagjai mindenekelőtt a' három újságszerkesztő, bizo-
nyos munkának kidolgozásával vagy szerkesztésével meg-
bízott dolgozó tagok, vagy szerzők , 's végre a' már meg-
visgált munkák' bírálói. Ez a' bizottmány rendesen minden 
hónak első 's harmadik hetében a' fő- vagy aligazgatónak 
elnöklete alatt ülést tart ; mellyben értekeznek a' bírálatul 
átadott munkák' haszonvehetőségéről, 's kinyomatásra, 
vagy szinte más nyelvekre forditásrai érdemességéről ; a' 
korszükségelte kérdések' feltevéséről, 's ki általi szerkesz-
téséről; jutalomkérdések' kitűzéséről, azok' dijjának meg-
határozásáról, 's átalában mindazon tárgyakról, mellyek a' 
társulat' szellemi működésébe vágnak. E' bizottmánynak 
különös feladata az újságszerkesztőkkel a' korigenyelte 
közlemények felett tanácskozni, 's azoknak kellő egyfor-
masági irányt adni ; ezé az iskolai, imádságos, if juság-
képző, 's a' miveltebb osztálynak szánt munkák' szerkesz-
téséről is gondoskodni ; ezé végre az évenkint kiadandó 
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ker. naptár' minél czélszerübb, hasznosan mulattató szer-
kezetére , kellő ábrákkali ellátása-, szóval megkedveltető 
mind kül mind bel csinjára, 's minél korábbi elkészülésére 
ügyelni. (Folyt, köv.) 

V e g y e s e k . 
Ó cs. kir. felsége május' 7-éről kelt legfelsőbb hatá-

rozatánál fogva, S i m u n c h i c h Ignácz pest-belvárosi 
plébánost, a' veszprimi völgyről czimzett bold. Szűz' apát-
jává kegyelmesen kinevezni méltóztatott. (W. Z.) 

A' ,Pesti Napló' egyik bécsi levelezőnk ellen, ki né-
melly lapokról azt állította, hogy azok az egyházat . . . az 
encyclopaediák-, Rotteck- és Welckerféle Staatslexiconok-
ból ismerve, 's az ott uralkodó egyházellenes elveket ma-
gokba sziva , hívatlanul az egyház' szentélyébe rontanak, 
— azzal lép föl, hogy a' Rotteck és Welckerféle Staats-
lexicont nehezen olvasta, mert különben nem volna ,olly 
bárgyú, olly szánandólag vakmerő, ezen tudós férfiakat 
épen olly tárgynál szennyezni be kercszténytelen tollával, 
mellyekben ők az egyház' jogát szabad szellemök' egész 
hatalmával védik !' 'S erre egy pár sort idéz a' nevezett 
lexiconból (IX. k. 300 1.), mellyben ezen tudósok a' pla-
cetumról ugy nyilatkoznak, hogy az magában ugyan nem 
szerencsétlenség, de az egyház' jogai- és a' hit' szabadsá-
gával mégis ellenkezik, és a' statushatalommali kiáltó 
visszaélés.' Meg kell jegyezni, miszerint a' kérdéses levél-
ben (1. Rel. 54. sz.) egy szóval sincs megnevezve a' ,pia-
cet' ; — a' levelező jellemzi a' hirlaprilág' egyik osztályát, 
fájdalommal emlitve meg, miszerint, ha egyházi dolgokról 
van szó, még a' legjózanabb politikai lapok is csak ritkán 
indulnak ki józan, méltó és igazságos szempontból ; mit 
várhatni tehát azoktól . . . kik az egyházat 'stb. csak az 
encyclopaediák- és Rotteck- meg Welcker-féle lexiconok 
után ismerik, az ott lerakott rágalmakat magukba szivták, 
'stb. Ez a' levelező' okoskodásának tartalma és szelleme. 
Már pedig daczára a' placetumra vonatkozó ama' nyilatko-
zatnak, hogy a' kérdéses lexiconban mind az , mi gyűlöle-
test, lázitót, megvetés' előidézésére czélzót, az eretneki és 
hitetlen gonoszság a' kath. egyház ellen három századokon 
keresztül, a' bibliák, szent atyák, egyházi irók és minden 
történetek' meghamisításával, gyártott, ritka malitiával 
összehalmoztatott; hogy abban mindaz, mi a' kath. 
egyház' középkori történeteinek igazolására a' legújabb 
időkben protestáns és kath. Íróktól roppant szorgalommal 
napfényre hozatott, készakarva ignoráltatik : hogy ott a' 
kath. dogma- és kormányrendszer ugy eltorzítva, ugy 
meghamisítva, és annyi, mondhatni, zsidópervicaciát ta-
núsító lelkismeretlenséggel tárgyaltatik, miszerint a' fran-
czia nagy encyclopaedia' szerzőit is becsületesebbeknek 
kell ezen pontra nézve nyilvánítanunk : hogy végre azon 
sok szemet, mellyet a' levelező által megrótt sajtó az egy-
ház' felszabadítása ellen okul és ürügyül összeseperve , a' 
napfényre tolt, amaz encyclopaedikus bünbarlangban mind 
benfoglaltik, — arról, a' felelősség terhét egyszer minden-
korra elvállalva, magunk is kezeskedünk. Lapunkat isten-
telen idézésekkel ez egyszer csak azért, hogy a' P. N.-nak 
feleljünk, túlterhelni nem akarjuk ; ennélfogva csak két 
rövid helyet fogunk kiírni, mellyekből láthassa a' P. N., 
mit tartanak ezen szabad szellemű tudósok az egyházi jogok-
ról akkor, midőn azokról nem átalánosan, hanem különösen 
a' romai kath. egyházat illetőleg van szó. A' 2-dik kötet 

89-dik és köv. lapján ezeket olvassuk : Der ernstlichsten 
Erwägung werth möchte für gebildete Staaten die Frage 
sein, ob wirklich ein, seine Arme über die ganze civilisirte 
Welt erstreckender, durch enge Rande verketteter, den 
verehrten Namen des Christenthums missbrauchender, ein-
ilussreicher Verein (a' romai ker. kath. egyház) bestehe, 
dessen leitende Glieder, grösstentheils vom Geiste tücki-
scher Verfolgung, und tödtliclien Hasses, gegen bessere 
Ueberzeugungen getrieben sind, — . . . und ob es nicht 
eifrige Sorge jeder bessern Staatsregierung sein müsse, 
k e i n e d e r j e n i g e n M a s s r e g e l n z u v e r n a c h -
l ä s s i g e n , welche geeignet sind, die von dieser Seite 
den heiligsten Interessen der Menschheit drohenden Gefah-
ren abzuwenden.' Valljon mondja meg nekünk a' P. N., 
nem igy és nem illyen szellemben okoskodik-e maga is az 
egyház' felszabadítása ellen és a' placetum' megtartása 
mellett? A' 4-dik kötet 134-dik lapján a' pápa' törvény-
hozási jogáról lévén szó, a' tisztán egyházi és vegyes ter-
mészetű ügyek' minden megkülönböztetése nélkül, átalá-
nosan ez áll : , üas (vom Papste) Vorgeschlagene kann nur 
. . . . mit G e n e h m i g u n g d e r S t a a t s l e g i s l a t u r 
zum wirklichen Gesetz erhoben werden.' Mi ez , ha nem 
Placetum ? Ezen szabadelmü urak tudnillik sok szépet tud-
nak nekünk mondani, midőn a' ,Staats-Kirche- és wahre 
Glaubensfreiheit-'ról átalánosan elmélkednek, — de ha 
azután ezen elveknek következetes kiviteléről a' kath. egy-
ház' irányában van szó, Amerika' példája, a' mellyet fel-
hoznak , és magasztalnak , őket vissza nem tarthat ja , mi-
szerint mindennemű ellenvetések-, gyanúsítások-, óvásté-
telek- és megszorító rendszabályokkal elő ne álljanak. 

A' P. N. keresztényi szelídséget és evangeliumi tü-
relmet emleget. Azt tették kezdettől fogva a' josephinerek. 
Kifogyhatlanok voltak a' szeretet, türelem, evangeliumi 
szelídség, nem-polemizálás' 'stb. ajánlgatásában, hogy 
mig az egyház' ellenségei teli torokkal okádták rágalmai-
kat a' pápák, püspökök, barátok, papok, bucsuk, egy-
házi menetek , intézetek, szertartások, dogmák 'stb. ellen, 
addig nálunk az erély' legutolsó szikrája is hamvadjon ki, 
a' katholikusok türelmökben szép csendesen elaludjanak, 
's az alvó szelídnek szántóföldjén kószáló ellenség a' kon-
kolymagokat akadálytalanul és félelem nélkül (hiszen csak 
szelíd emberekkel van dolga) elhinthesse. Krisztus urunk 
szelíd volt és alázatos szivü, és mégis olvassátok csak 
Máté 23-dik fejezetét, mint szól a' pharisaeusokról? A' 
kath. egyház a' tévtant ostorozni parancsolja, az embert 
szeretni. 

A' P. N. már szinte szert tett egy párisi levelezőre, ki a' 
magyar-hirlapihoz ugy hasonlít, mint tojás tojáshoz. Czélja 
ezen levelezéseknek nem más , mint egyrészről a' rend' 
pártját megutáltatni (a' Magyar Hirlap' levelezője ezen 
pártnak férfiait, ámitóknak páráznáknak, lelkismcretlen 
adósság- (miért nem hamis bankó-) csinálóknak bélyegzi 
különbség nélkül, 's a' kiütendő forradalomért őket teszi 
felelősekké, mert arról gondoskodnak, mint kellene az 
átalános egyházi és politikai demoralisationak elejét venni, 
s a' forradalmi szellemet végvalahára igaz alkotmányossá 

átalakítani) ; más részről pedig a' socialismusnak, a' rajta 
teljes joggal fekvő rémnek lassankinti e loszlatásával, sym-
pathiákat szerezni, hogy ha az netalántán Paris' utczáin 
diadalmaskodnék, a' közönség a' tárogatótól vissza ne 
riadjon, és rokonszenvét miként 1848-ban támadások által 
bizonyítsa be. A' s o c i a l i s t á k ' d i c s é r e t e : a' m o -
n a r c h i á k ' h a l á 1 h a r a n g j a. A' lapok, mellyek ezen 
magasztalásokat közlik, 's az ezen desperatus ügyiránti 
sympathiákat terjesztik : a' felséges dynastia' megbukta* 
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tásán dolgoznak. Azt mondják, nem olly gonoszul néz ki 
ezen socialismus, mint a' miként festik. Ámde mi nem 
festjük őket, hanem saját lapjaik- és irataikban kifejtett 
elveik, nézeteik, irányuk, fenyegetéseik és azon csinok 
u tán , mellyeket 1848. óta a' status ellen már négyszer 
merészeltek. 

A' ,Reichszeitung'-ban olvassuk : 0 felsége nem fo-
gadta el a' bécsi kath. egylet' küldöttségét, melly a' trón' 
lépcsőihez azon szándokkal akart járulni, hogy ott Bécs' 
katholikusainak mélyen érzett háláját az egyházi ügyek 
körüli határozatokért letegye. Ezen esemény, mint minden, 
mi a' vallási területet legtávolabbról is érinti, némi nyug-
talanságot gerjesztett. Bármennyire méltányoljuk is a' hála' 
természetes érzelmeit, mellyek a' kath. egyletet lelkesiték, 
midőn a' küldöttséget az oklevél' szerkesztése- és átnyuj-
tásával megbizta, szint' annyira tapintatteljesnek látszik 
nekünk a' választás, mellynél fogva lovagias fejedelmünk 
nem tulajdonlag az okirat' átvételét, hanem a' kért audi-
entiát megtagadta, mivel ezáltal politikai demonstratiónak 
még látszatja is elkerülteték , 's egyszersmind az ellenkező 
értelemben kérelmezők előtt az ut elzáratott. A' tapasztalás 
megtanított, hogy az illynemü felirati mozgalmak, legyen 
bár benső magvuk a' legszigorúbb loyalitás' eredménye, 
legkülönbözőbb magyarázatokra szolgálnak alkalmul, mely-
lyeket a' jelen pillanatban , hol épen az egyházi kérdésben 
a' törvényhozó' szándokai kellőleg 's az elfogulatlanság' 
szükséges szempontjából még nem méltányoltatnak, jobb 
elmellőzni. (J felsége azon szempontból látszik kiindulni, 
hogy a' hálaszavazatok, mellyek eleve kibocsátott rende-
leteken alapulnak, 's nem mint kegyelmi tények, hanem 
mint az alkotmány' következményei mutatkoznak, önszó-
lólag, a'birodalom' összes népségének azon örömében foglal-
tatnak, melylyel a' martiusi alkotmány, Ausztria' szabad-
ságának ezen palladiuma, mindenütt üdvezelteték. Bécs és 
az összes birodalom' kath. népessége nem szorult a' felira-
tok' eszközére, hogy jelentékeny számi erejét mutassa, 's 
bebizonyítsa, mikint ő összehasonlítva az ellenzők' párt já-
val, a' véghetlenül felülmúló többséget képezi. Az egyház' 
szentelt téréi természetes gyiilhelyeik ; ha a' birodalom' 
minden részeiben milliók borulandanak térdre, hogy a' 
minden jótadónak a' tróntól engedélyezett rendszabályokért 
hálát mondjanak, akkor legjobban fogják elismerni az el-
lenzők , hogy olly elvvel és örök hatalommal van dolguk, 
mellynek ellenében törekvéseik erőtlenek, és egyedül mint 
különbségi mennyiségek vétethetnek számba. 

A' kath. egyháznak visszaadott szabadsága után a' 
bécsi kath. egyletnek tagjai napról-napra szaporodnak, 
ellenben arról is tudósíttatunk, hogy néhány, alkalmasint 
felfogadott proletarius áttérésre jelentette magát. 

Az ágostai köz. újság közölvén a' Smetanára hozott és 
kihirdetett Ítéletet kérdi : valljon az olly statusban, mellyben 
egyik hitről a' másikra való áttérés törvényesen megen-
gedtetik , adathatik-c a' kath. papságnak jog, egy , törvé-
nyesen szabad tettre az egyházi átkot minden szószékek-
ből hirdethetni ? A' curiosus kérdezősködő tudhatná a' kü-
lönbséget a' polgári egyszerű permissio és az erkölcsi kö-
telezés között. Sok cselekvény van, mellyet a' polgári tör-
vény nem til t , legalább nem büntet, erkölcsileg mégis 
örökre tilos marad. Abból mivel valamelly tény nem esik 
a' polgári fenyítő könyv alá, még nem következik, hogy 
egyházi censuráktól is ment. Az egyház csak ugy Istentől 
bírja saját körében a' büntetési jogot, mint az álladalom. 
Az egyházi átoknak nincs semmi polgári hatása, vallási 
következményeire pedig ezen urak ugy sem adnak semmit, 
mire való tehát ezen aggatódzás ? Félnek a' hatástól, mellyet 

az illy ünnepélyes és méltóságos hangon szerkesztett okirat 
a' még ker. kedélyekre tesz. Kik egy haszontalan é3 meg-
bélyegzett paphithagyó'ügyében annyi győzelmi zajt ütnek, 
abban pedig , hogy legközelebb egy kisasszony Bécsben a' 
kath. hitre tért, már jezuita áskálódást látnak, nyilványosan 
elárulják, miszerint szeretnék, ha tőlünk az egész világ el, 
hozzánk pedig senki sem fordulna. 

A' pápai birodalom' tartományai meg nem szűnnek 
örömöket kinyilatkoztatni azon szerencse fölött, melly a' 
szentséges atya' székvárosába történt visszatérésével, rajok 
is áldáshozólag hatott. Mindenütt ugyanazon örvendezés, 
ugyanazon ünnepélyesség; a' sz. mise-áldozatok-, ,Te 
Deum'-oknak, kivilágítások-, örömünnepek-, hatósági fel-
iratoknak nincs hossza és vége. Lehetlen ezek' részletébe 
bocsátkoznunk a' nélkül, hogy az örökös ismétlést kikerül-
j ük ; legyen elég azt bizonyítanunk, hogy eddig ugyanazon 
lelkesülés' lángjai lobognak mindenütt. 

A' turini érsek inajus' 5-kén Turinban saját palotájá-
ban befogatott, 's igy az eltávozásáróli lapunkban is köz-
lött hirek alaptalanok voltak volna, ha csak az érsek pá-
pai utasítás' folytán székvárosába önként nem tért vissza. 

Poroszországban az eskületéttli záradék iránt keletkezett 
meghasonlás szerencsésen kiegyenlittetctt. Miután t. i. a' 
püspökök kinyilatkoztatták, hogy a' szóban levő záradék-
nak, salvia ecclesiae juribus' az esküformába felvételét nem 
kívánják, lianem csak annak szóbeli kijelentésére kötelezik 
papjaikat, mit ezek különben is éreznek, — hogy t. i. az 
alkotmány' megtartására csak annyiban eszküsznek meg, 
mennyiben ez az egyházi törvényekkel nem ellenkezik, — 
a' minister ezen megnyugodott, azon hozzáadással mégis, 
hogy a' status maga részéről szinte tudtára adandja az igy 
esküvőnek, miszerint igy letett esküje a' status irányában 
vállalt kötelmein mit sem változtat. Mint mondatik, a' bo-
roszlói herczegpiispök kinyilatkoztatta volna, miszerint 
ezen intézkedésben részéről ő is megnyugszik. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 
A' H a y n a u - a l a p r a : A' földvári egyh.-kerület 

12 frtot ; a'dombóvári egyh. kerület 19 frtot; egy névtelen 
nő 1 frt 30 kr. ; Veszprém püspökmegye sümeghi alespe-
rességből, H u s z á r György plébános és alesperes által 
12 frt 54 kr.; kiskomáromi kerületből 13 frt 30 kr.; — 
Szepes püspökimegyéből : L i p t a y Ferencz titoknok által 
34 frt 42 kr. p. p. 

Pécsi megyéből, a' losonczi templom' számára : a' 
főtiszt, káptalan— székes templom és papnövelde 40 frtot; 
a' komáromi kárvallottak' részére : főtiszt. Vörös Mihál 
kanonok 5 ; nt. Zób Gerárd szerzetes atya 3 frtot 5 krt 
p. p. A' győri kárvallottakéra : főtiszt. Vörös Mihál kan. 
5 frtot. 

( K ö n y v h i r d e t é s . ) Sajtó alatt van, 's a' pesti 
medárdi vásárig megjelenend : i s t e n ' o r s z á g a a ' f ö l -
d ö n , vagyis ; E g y h á z i á l l am t a n (Statistica Eccle-
siastica), mellyben a' kath. egyház jelen állása a' világ öt 
részeiben, a' megyék, apostoli helyettességek, főnökségek 
'stb. történelmi, állami, helyzeti állapota, főpásztorok, 
nevezetes zsinatok, 's jeles férfiak' névsora, hierarchiai fo-
kozat szerint, a' legújabb, nagy részint eredeti olasz, fran-
czia, angol, német, magyar és deák adatok'nyomán rajzol-
tatik. A' munka 15—20 ivből álland, 's az egészre aláirni 
vagy előfizetni lehet 1 frt 20 kr. pengővel, minden megyei 
hivatalok t. cz. titoknokainál, Pesten nt. N o v á k o v i t e 
János urnái a' középponti papnöveldében, 's Eggenberger 
ur könyvárusnál. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Politikai 

Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése 

Ausztriában. (Folyt.) 

Mondatott, hogy igaz ugyan : ,miszerint a' püs-
pökök, főnökei az egyházi hierarchiának, de nem a'cle-
rus, 's nem képviselhetik a' c l e r u s ' szabad vélemé-
nyét.' A' clerus' szabadon vallott hite az, miszerint a' 
kath. egyházban a' törvényhozó hatalom csak a' püs-
pököket illeti. Mondják meg nekünk a' clerus' szabad-
ságának ezen szívélyes védelmezői : valljon tehát a' 
placetum volt-e az, melly a' clerus' szabad véleményét 
képviselte? Valljon hányat hívtak fel közüle, midőn 
a' pápai vagy püspöki iratok' megbirálásáról volt szó ? 
Kérdezzétek meg csak Ausztriában már nem a' püs-
pököket, hanem az egyszerű lelkipásztorokat, hogy mi 
kedves volt nekik, midőn minden intézkedéseikbe, 
mellyeket saját plebániájokon belül, hiveik' épületére 
vagy megóvására szükségesekül ítéltek , a' helyben 
székelő legutolsó hivatalnok is bele ütötte az orrát, 's 
censori tekintélyt affectált felettök? ! Hányadán voltunk 
a' clerus' szabadságával, mellyet most erőszakosan az 
előtérre feltolunk, a' placetum' uralkodásának idején, 
arra számos igen szomorú példákkal tudnánk szolgálni, 
ha épen tetszenék. Csak egy kettőt felvilágosításul. Az 
egykori pisztojai püspökkel, Riccivel, nem voltak né-
melly papjai egy értelemben a' fejedelmi beavatkozást 
az egyház' belügyeibe,' és a' pápai jogokat illetőleg. 
'S mi történt? ,Szerencséjére' mond az akkori hivata-
los bécsi egyházi újság, .Ricci egy fejedelem alatt él, 
ki őt ezen pharisaeicus düh ellen védelmezni tudja. A' 
dominicanusok és különféle exjezuiták, kikre rá bizo-
nyult, hogy szóval vagy írásban nyáját ellene felizgat-
ták , az országból számkivettettek.' A' különféle exje-
zuiták alatt plébánosok értendők, kik a' püspököt ar-
ról vádolták, miszerint az egyháznak az egység' pont-
játóli elszakasztásán működik. A' püspök nem tudott 
más nyomósabb argumentumot ellenök, mint hogy 

I. Félév. 

m i n d e n r e n d e s p r o c e s s u s n é l k ü l , őket a' 
toskánai nagy-lierczegség' rendőrei által szekérre ra-
katta, 's a' határokon tul a' szabad ég alá egész atyai 
kegyességgel letétette. — 1781-ben eltiltatott feje-
delmi parancsszónál fogva a' Jézus' szent szivéről ne-
vezett ajtatosság. ,Se. Majestät der Kaiser haben auf 
einen Vortrag der k. k. Bücher-Censur die Herzjesu-
andacht u n g e r e i m t u n d p h a n t a s t i s c h ge-
scholten.' (W. K. Z. 1 7 8 4 . 1 3 9 . 1.) Történt pedig, 
bogy egy sz. Istvánnál alkalmazott ajtatos lelkipásztor, 
Pochlin, szive' sugallatát követve, 1785 -ben két kraj-
c á r o n egy könyvecskét árulna a' Jézus' szent szivé-
ről nevezett ajtatosságról. Ezen rettentő rendőri áthá-
gás' következtében a'szegény P o c h l i n csak 1 0 0 
rtnyi birságra és 1 4 napi tömlöczfogságra Ítéltetett; 
pedig, a' mit jól meg kell jegyezni, az akkori (nem 
josephiner) bibornok-érsek M i g a z z i , ügyében ha-
talmasan közbenjárt. A' híres astronomus és exjezuita 
H e l l , ki az enzensdorfi temetőben W e r n e r Za-
charias mellett várja a' feltámadás' napját, hasonló 
vétségért 5 0 0 frtnyi pénzbirságra ítéltetett, és pedig, 
a' mint az itélet mondja, azért, mivel az általa elcsá-
bított Schmidtnek is annyit kellett fizetni. *) 1787-bő l 

*) A' kérdéses könyvecskéből, hogy tartalmáról olvasó-
inknak némi fogalmuk legyen, idézzük a' következő 
gyönyörű verseket : 

O Herz für mich gebrochen, 
Aus übergrosser Huld , 
Mit einem Speer durchstochen 
Ob meiner Sünden Schuld ! 

Wie du vom Herzen milde, 
Und demuthvoll und rein, 
So soll nach deinem Bilde 
Mein Herz gestaltet sein. 

Wer giebt mir Taubenflügel, 
Zu Jesu Herzen hin, 
Dass über Berg und Hügel 
Zu ihm ich möge flieh'n ? 

467 
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egy Felső-Ausztriából származó, Winklebner nevű fér-
fiúról beszéli a' hivatalos egyházi lap, miszerint ,szent 
menet' alkalmával vakmerősködött előimádkozni, de el 
is vette jutalmát e' vakmerő tettének, mert a' mühl-
vierteli kerületi hatóság által bizonyos időre vasra 
veretett.' ( 7 9 3 . 1.) Ugyanott olvassuk : miszerint a' 
kormány tudósíttatott, hogy Konradslieimban rövid 
idő alatt a' neustifti plébániából a' búcsúsok' két egész 
serege mutatkozott, énekelvén és imádkozván. ,Mint 
értésünkre esett, előiinádkozóik már a' börtönben ül-
nek, és mi nem tudjuk, ha valljon még a' plébános is 
nem fog-e feleletre vonatni.' Csak néhány éve még, 
hogy Ausztriában többen azon rettenetes statusme-
rényletért, mivel a' sz. rózsafüzért, bizonyos, kis czé-
dulákra nyomatott napirend szerint közösen iinádkoz-
ták , börtönökbe zárattak. (W. K. Z. 1 8 4 8 . 5 6 . 1.) 
Hlyen volt a' clerus és hivek' lelkisniereti szabadsága 
a' placetumok és álladalmi ukázok' virágzásának ide-
jén ! 'S hogy t. hittársaink teljesen meggyőződjenek, 
mit jelent az a'híresztelt álladalmi oltalom, nézzenek 
Schweizra. l ia a' püspök a' bureaukratia' kész esz-
köze volt : híveivel vagy papjaival, kik ellenkező ér-
zelmeket nyilvánítani , vagy a' legfelsőbb fejedelmi 
ukázt a' hit- és isteni-tisztelet' dolgában áthágni mer-
ték, — ha mindjárt ezer kánon is szólt volna mellet-
tök, ugy bánhatott, a' mint akart, a' polizey mindég 
elég assistentiát adott. Ha ellenben a' püspök bellar-
minista volt (ugy nevezték azokat, kik az egyház' sza-
badságát védték), a' polizeynak szolgálni kész papjai 
azt tehették, a'mit akartak; ellenszegülhettek püspök-
jöknek, gyalázhatták szent hitöket, káromolhatták a' 
szertartásokat, a' botrányos életet egész a' közundo-
rodásig űzhették . 's átalán köteles hivatásukat ké-
nyök-kedvök szerint elhanyagolhatták, — 's ha csak 
Isten közvetlen mennyköveket nem küldött, nem volt 
hatalom, ki cllenök kifogjon. Szabadsága volt ez a' 
hivek és papok' rosszainak, de zsarnoki szolgasága a' 
jóknak! Igen helyesen fejezé ki magát e' tárgyban 
valaki : .Es war klug berechnet, das Episcopat vom 
Primat der Kirche, so viel vor der Hand möglich, 
loszureissen , und dabei immerfort die Hechte und 
Freiheiten der Bischöfe*2) vorzuschieben; in demsel-
ben Moment aber zeigte es sich, wie die vorgespie-

Und wenn die Augen brechen, 
Entflieht der Erde Schein, 
Will ich noch sterbend sprechen : 
Herz Jesu ich bin Dein! 

* 2 ) Ki fogjuk annak idején mutatni, miszerint a' pápa' 
jogai mindig a' püspökök' jogainak nevében támad-
tattak meg, az, a' mi a' pápát illeti, a' püspököknek 
vindicáltatván : hogyha aztán a'hatalmában igy meg-
nőtt püspök a' bureaukratia' hatalmába került, általa 
a' bureaukratia tágasabb, 's a' mit jól meg kell je-
gyezni, a' pápától független hatalmi kört nyerjen. 

gelten Bischofsrechte nichts anderes als ein Köder 
gewesen sind, um, wenn die Trennung erst einmal ge-
schehen , dieselben als Automaten der ßureaukratie 
zu gebrauchen. In Württemberg sagte es vor einigen 
Jahren ein Minister doch deutlich genug , wozu die 
Regierung einen Bischof braucht. Nicht zur Kirchen-
regierung , nicht zum Besetzen der Stellen, nicht sei-
nen Einlluss auf die Verleihung von Lehrämtern aus-
zuüben , denn das geschah alles im Bereiche der ß u -
reaukratie . . . er sagte öffentlich in der Kammersi-
tzung : ,Wir brauchen bloss einen Salber', d. h. einen 
Bischof um des Volkes wi l len, (1er den Namen hat ! 
e i n W e r k z e u g i n d e n H ä n d e n d e r B u -
r e a u k r a t i e z u b e l i e b i g e r V er w e n d u n g . ' 

r 
Am hangoztassa már most a' P. N., hogy a' mi-

nisteri rendeletek' folytán, ,az egész alpapság (! !) cse-
kély (?) önállósága is megsemmisiilend,' (Talán azért 
mert az i n v e s t i á 11 plébánosok a' rendőri önkényes 
törvényhozás és biróság alól kivétetvén, az egyházi 
jog' oltalma alá helyeztettek, 's többé ajtatos kath. 
könyvek' árulásaért börtönökbe záratni nem fognak?) 
's minden hivő' lelkére lelkisniereti kényszer fog ne-
hezülni.' (Talán ismét azon oknál fogva, mivel elői-
mádkozásért, egyházi menetekbeni részvétért, az álla-
dalmilag megtiltott ünnepek' szabad akaratbóli meg-
tartásaért, Jézus' sz. szivéhez czimzett ajtatosságnak 
önkénytes gyakorlásaért, az államilag tiltott helyeken 
vörös festékkel jelzett naptárok' olvasásaért,*3) 'stb. 
vasra veréstől többé nein félhetnek V A'kath. hivők hi-
tüknél fogva vallják, hogy a' lelki dolgokban a'püs-
pök az ő egyetlen elöljárójuk, kinek ők engedelmes-
séggel tartoznak ; hitet pedig senkire sem erőszakol-
hatni. Az állitás tehát, hogy a' hivő' lelkére a' püs-
pöki rendelkezhetés' folytán lelkisniereti kényszer ne-
hezülend, — contradictio in terminis. Csudálatos egy 
nemével a' satrapáknak kellene ezen püspököknek bir-
niok , hogy velek még a' lelkismeretek' körébe is 
k é n y s z e r i t ő l e g h a t o l h a s s a n a k . ) — Am 
kérdezze tovább : ,Voltak-e eddig nyomorúbb lények 
az egyházban, mint a' püspöki önkénytől (mondja in-
kább a' P. N., főlelkipásztori prudentia- és az elő-
forduló szükségek szerinti hivatalos rendelkezéstől) 
függő káplánok? (Lázítani akar a 'P. N . ? Tessék csak 
ezen loyal okoskodásával a' sokkal nagyobb számú 's 
a' fegyelemnek ugyanazon üdves és szükséges szigo-
rúsága alatt álló katonasághoz fordulni. . . . Halljuk 
Berryert : ,Minő nehézségek adják elő magokat a' 
világ- és társasággali közvetlen érintkezésben egy ifjú 

* 3 ) Csak izgassanak ezen jó urak, majd kényszerítve leszünk 
az illy rendeletek- 's ezek' folytán hozott absurdus Íté-
leteknek egész erdejét szívélyesen leírni, s felvilá-
gosításul híveinknek apródonkint kezeikbe szolgál-
tatni. . . . 
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emberre nézve, ki . . . . alig hogy felszenteltetik, a' 
a' világ' szevedélyeinek, a' nyugtalanságok, zavarok, 
vétkek' torkába vettetik ? Értik-e önök , mit tesz az, 
papnak lenni, kinek hivatása önök'gyermekeit képezni, 
's önök' bizalmát birni? Ha önök az egyház' embe-
rében az egyház' érdekeit védelmezik, ha önök hivek 
iránta, ha önök ugy beszélnek, mint kik a' papi te-
kintélyt elismerik; ha önök' szive hajlandó megha-
jolni a' pap előtt, 's éltök' titkait reá bizni , ha ezt 
szivökben hordják, ha Istennek hála, önök jó keresz-
tények, 's az egyház iránt buzgók : ugyan mondják 
meg nekem, midőn a' bánat, fájdalom és keserűség 
önöket a' pap' lábaihoz vezette, nem érezték-e, milly 
nagyszerű , fontos és nehéz kötelességet kell annak 
teljesiteni? És önök nem akarják, hogy pályája' kez-
detén egy hatalom őrködjék felette, melly egy ide-
ig még szemmel tartsa, valljon nem tért-e le a' jó út-
ról? Önök nem akarják, hogy e' fenséges és szent hi-
vatásnak gyakorlatában, első lépésétől fogva felügye-
let alatt legyen, 's végre az e l m o z d i t h a t l a n s á g ' 
jótéteményével csak akkor ruháztassék fe l , midőn a' 
tapasztalás megmutatta, hogy ő valóban fogadásához 
hü volt, 's hogy viseletében, erkölcseiben, beszédjében 
meglátszik azon mennyei befolyás, mellyet. a' szent-
ségnek reá gyakorolni kellett; midőn kétségen kivüli, 
hogy rendetlen magaviselet által nem vonta ki magát 
az egyház' hatalma alól, melly előtt meghajolt ?'. . . De 
hiszen mindezt a' szánakozó P. N. jobban érti, melly 
hogy előfizetőket nyerhessen, a' boldogult,Nemzeti' sze-
repéhez folyamodik. Hiszszük azonban, hogy reménye-
iben iszonyúan megfog csalatkozni!) Am kérdezze vég-
re : ,'S a' lelkészek' önkényes' (helyesebben szólva, 
a'plebánosokra nézve processus'utján, jegyezze meg jól 
a' P. N.) .elmozdithatósága mellett mennyi ezer meg ezer 
összeütközés fog támadhatni a' községekkel' (ajánljuk 
Császár Ferencz urat eleve is prokátorjokul), mellyek a' 
mellett nem is fognak csupán lelki téren lejátszatni, mi-
után az álladalom kötelezve lesz (! !) az illyen püspöki 
sajtórendeleteket' (például ?) hatalomkarával foganato-
sítani?' (A' kath. papok és világiak jól tudják, misze-
rint a' legfelsőbb betekintési jogot valamint fentar-
totta magának a' kormány, ugy senki sem vonja két-
ségbe ; hogy minden uj pápai vagy püspöki rendeletek 
egy időben, a' midőn közzététetnek, egyszersmind az 
állami hatóságnak is benyújtandók, hogy végre az ál-
lam csak akkor nyilatkozik késznek , az egyházi ha-
tóság' Ítéleteit hatalomkarral is végrehajtani, ha a' 
peracták' átnézése után meggyőződött, hogy a' per 
annak rendje szerint folyt le;) ám kérdezze és han-
goztassa, mondjuk még egyszer, a' P. N. mindezeket, 
mi, a'köztünk illyen uton visszavonást, engedetlensé-
get , követelési viszketeget, meghasonlást előidézni 
akaróknak Irenaeussal feleljük : ,Judicabit autem et 
eos (Deus), qui schismata operantur, qui sunt inanes, 

non habentes Dei dilectionem, suamque potius utilita-
tem considérantes, quam unitatem Ecclesiae, et pro-
pter inodicas et quaslibet causas magnum et gloriosum 
corpus Christi conscindunt et dividunt, e t , quantum 
in ipsis est , interliciunt, — p a c e m l o q u e n t e s 
e t b e l l u m o p e r á n t e s . . .' (Adv. Ilaer. IV. 33 . ) 
(Folyt, köv.) 

# # * 

Midőn e' sorokat irjuk, kapjuk a' ,Pesti Napló' 
május' 14-dikei számát. A' föczikk' irója nincs ellene 
a' tetszvény' eltörlésének, ha az ezen eltörlés által nye-
rendett szabadság teljes leend, azaz : ,ha nem csupán 
a' kath. főpapságra, de átalában az egész clerusra, sőt 
az összes kath. hivők' összeségére fogja kiterjeszteni 
áldásait ; ha abban részesittetni fog minden egyes 
kath. község, mikép az a' kereszténység' első száza-
daiban megvolt, 's m á s n e m - k a t h . v a l l á s f e l e -
k e z e t e k n é l m e g v a n m a i s . ' Biztositjuk ezen 
jó urakat, hogy ha ők olly jó keresztények lesznek, 
ha ők vallási tudományukat, buzgóságukat, hüségöket, 
kitartásukat egész a' máglyáig, olly ünnepélyesen és 
nyilvánosan bebizonyitandják ; ha ők a' kötöző és ol-
dozó hatalommal biró kormányzó egyház iránti szent 
liódolatukat akként tüntetendik k i , hogy például túl-
kapások miatt megintetvén , azonnal engedni fognak, 
's elitéltetvén, készek lesznek esztendőkig a' t e m -
p 1 om' a j t a j a e l ő t t m i n t n y i l v á n o s b ű n b á -
n ó k s z ő r z s á k - é s h a m u b a n á l l n i ; (a' mit 
különben az egyház, bölcsen megválasztva az időket, 
már ma nem követel, 's követelni sem fog) ; szóval ha 
nekünk annyi biztosítékokat nyujtandnak arra, misze-
rint Krisztust igazán felfogták, 's az egyházba a' di-
vatos és naponkint változó szellemet behozni nem 
akarják, mint azon első keresztények, a' kikre hivat-
koznak, — biztositjuk, mondom őket, hogy ezen eset-
re mindazon befolyást, mellyet a' világiak az első há-
rom századokban gyakoroltak, — mennyiben az a' 
fejedelmeknek engedélyezett történeti jogok' sérelme 
nélkül megadható, meg fogják kapni! ,Minő idők vol-
tak azok a' mieinkhez képest?' kérdi Berryer, ,kik 
voltak akkor keresztények ? Nem azok, kik születé-
sökkör szentség' felvétele által, 's tudtokon kivül a' 
kereszténységbe avattattak , utóbb pedig az egyházat 
és törvényeit megvetették, 's parancsainak semmiben 
sem hódoltak. . . Ezen egyház tele hittel, e' nép meg-
indulva a' lelkismeret' ugyanazon sugallata, ugyana-
zon remény, ugyanazon kint és halált megvető buz-
galom által, e' nép egyesülve sziv- és értelemben, a' 
legtökéletesebb biztosságot nyújtotta az egyház' főnö-
kének választása iránt. De valljon jelenleg, rábiznák 
önök e' választást ugyan egy város' lakóira, kik, (ka-
tholikusoknak nevezvén magokat), részint az Isten 
részint a' Megváltó' istenségét tagadják? kik közül 
sokan hit nélkül vannak, 's kik inkább szenvedélyeik-
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nek, mint az egyház' parancsainak engedelmeskednek ? 
Istentelen hitetlenek reátok bizzuk a' papválasztást? 
Ez képtelenség !' Ismételve mondjuk tehát : Legyenek 
a' mostaniak ollyanok, mint voltak az első kereszté-
nyek, és mindazon hatalmat, mellynek gyakorlata 
nincs szükségkép dogmatice kizárólag a' püspöki mél-
tósághoz kötve, anyjok az egyház örömest, és hálát 
adva Teremtőjének, osztandja meg velők. — De ha 
önök az egély (religio) és a' hierarchia' uralmának 
elválasztásáról beszélnek nekünk ; ha önök döntő, az-
az ugy nevezett többségi egyházkormányra törnek, 
melly az igaz ker. egyházban soha sem létezett : ugy 
önök már nem az egyház' szabadságát óhajtják, hanem 
igenis óhajtanak szabadságot (licentiát) az egyházban, 
szabadságot a' dogmától, szabadságot az egyház alól, 
szóval szabadságot, mellyet ugyan pártütő ember ve-
het magának, de mellyet sem a' püspök, sem a' pápa 
nem adhat senkinek, magát sem véve ki. Áldásról be-
széltek nekünk ? Tehát nincs-e nyilt tér előttetek jó-
tékony és oktató egyletek' alapítására ? Nem nyújthat-
tok egyik a' másiknak kezet a' kath. érdekek' bizto-
sítására V Nem állhattok össze jó könyvek' terjesztése 
végett? Nem alapithattok iskolákat és nevelő-intéze-
teket V Nem gondoskodhattok az egyházi szükségek' 
fedezésére szolgálandó forrásokról ? El vagytok-e tiltva 
az Isten' igéje hallgatásától? Nem vehettek részt a' 
szentségekben, szent menetekben, búcsúkban, isteni-
tiszteletben , szóval mindazon részint regeneráló, ré-
szint engesztelő, részint erősitő, részint vigasztaló 
mennyei malasztokban, mellyeknek tárháza egyháztok' 
kebelében van letéve? Nem fordulhattok-e bizalom-
mal , még nyilt kérvényben is atyáitokhoz, hogy ha 
bajotok vagy panaszotok van ? Nem adhattok-e nekik 
jó tanácsot, hogy ha illyennek birtokában vélitek m;t-
gatokat lenni? Ki vet mindezekben határt áldás után 
szomjazó lelkesedésteknek ? line kötelességtek' fejé-
ben a' jogot, mellyet nektek nyujtunk ; jogot a' szent-
ségekhez, jogot az üdvességhez, jogot az Istenhez az 
ő földi és örökkévaló országával együtt! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A u s z t r i a , 
A" bécsi berczeg-érsek lelki fiaihoz a' következő pász-

tori levelet intézte : V i n c z e Edvárd, Isten és apostoli 
szék' kegyelméből a' bécsi egyház' herczeg-érseke, a' hité-
szet' tudora, a' cs. auszt. leopold-rend' nagykercsztese és 
prelátusa, ő cs. kir. felségének valóságos titkos tanácsosa, 
'stb. a' bécsi főmegye' minden híveinek üdvét és áldást ! 
Bámulattal és sajonnal hallom , hogy az egyházi ügyek' 
szabályozása iránt f. é. april' 18-án és 27-én kelt s köz-

zétett legfelsőbb határozatok némelly embereket nyugtala-
nítanak, 's alaptalan aggályokra nyújtanak nekik alkalmat. 

Ezen aggályok ugyan többnyire csak félreértésekből, 
de gyakran rosszakaratú balmagyarázatokból is keletkez-
nek, mivel egyes lapok és az egyház iránt ellenséges 
szándokkal viseltető emberek' beszédei által a' legfelsőbb 
határozat' szavainak értelme elferdittetik, 's tévelyes fo-
galmak terjesztetnek. 

Azon aggály, hogy egyes, talán jőérzelmü emberek 
is félrevezettethetnének, arra bir engem, kit Isten' kita-
nulhatlan végzete szerint a' bécsi érsekmegye' főpászto-
rául ezen nehéz időkben, mellyekben élünk, választott, hogy 
szavamat emeljem, a' tudatlanok' felvilágosítására, a' ki-
csinyszivüek' vigasztalására, a' gyengék' erősítésére, szent 
vallásunk' ellenségeinek útbaigazítására, 's hiveim' azok 
előli megóvására, kik tévelyes magyarázatok által őket 
félrevezetni törekednek. 

Két tárgy van főleg, mellyeket t i , kedveseim, köny-
nyen félreérthetnétek, 's mellyek iránt sz.-egyházunk' el-
lenei titeket szándékosan tévútra vezetni iparkodnak. 

Némelly lapokban kiabálnak és lármáznak az úgyne-
vezett placetum' eltörlése és az állam' részéről adott enge-
dély miatt , hogy a' püspökök és hivek l e l k i ü g y e k b e n 
a' pápához fordulhatnak, 's annak határozatait és rende-
leteit elfogadhatják, a' nélkül, hogy ebben a' világi 
hatóság' előleges megegyezéséhez köttetnének. Továbbá 
némellyek elégületlenek azért, hogy az april' 18-ai legfel-
sőbb határozat' 2. §-ában mondatik : ,a' kath. püspökök' 
szabadságában ál l , hivatali hatalmuk' tárgyai körül 's en-
nek határain belől papságuk- 's községeikhez az államha-
tóság' előleges jóváhagyása nélkül intelmeket és rendelvé-
nyeket kibocsátani; kötelesek azonban kibocsátványai-
kat, a' mennyiben külhatást vonnának maguk után , vagy 
nyilvánosan lennének közzéteendők, ugyanegy időben a' 
kormányhatóságokkal, mellyek' határában a' közzététel esz-
közlendő, vagy az alkalmazás történendő, másolatban köz-
leni.' 

Senki. ki e' szavakat nyugodtan meggondolja, nem 
fog azokban legkevesebbet is, mi személyére nézve veszé-
lyes vagy ártalmas, vagy gáncsolható volna, találni. 

Miután minden ember' szabadságában áll, önügyeiben 
máshoz szóval vagy Írásban fordulni, meg nem foghatom, 
miként lehessen a' kath. kereszténynek megtiltani, lelki 
ügyekben egyházának fejéhez fordulni. Minden egyéb val-
lástársaságban szabad mindegyiknek községe' elöljárójánál, 
neveztessék az superintendens-, főrabinusnak vagy akár 
miként, tanácsot, vigaszt vagy segélyt keresni. Csak a' 
kath. kereszténynek legyen ez megtiltva? Ép ugy szabad 
valamelly vallástársaság' mindegyik elöljárójának, tagjaihoz 
intelmeket vagy rendelményeket intézni. Egyedül a' kath. 
püspöktől akarják tehát ezen átalános jogot megtagadni? 

Olly időben, hol a' kath. egyház legnagyobb gyalá-
zásait kinyomtatják és terjesztik, tanait nevetségesekül 
tenni, híveit hitszakadásra csábítani törekesznek, akar-
ják a' püspököknek megtiltani, hogy híveiket intsék, óvják, 
hitben erősítsék ? Mindenkinek meg van engedve, mindent 
előleges engedély nélkül nyomathatni, csak a' püspökök 
maradjanak az államhatóságok' előleges visgálatának alá-
vetve? Kicsoda találhatja ezt öszhangzatban az 1849. 
évi mart. 4-ki törvény' 5. §-ával , mellyben mondatik : 
,Mindenkinek van joga : szó, irás, nyomtatvány vagy 
ábrázolati előadás által véleményét szabadon nyilvání-
tani ?' Épen azok, kik a' sajtószabadságot olly fenhangon 
hirdetik, 's minden megszorítás ellen vádat emelnek, lár-
máznak most az ellen, hogy a' kath. egyház tanait aka-
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dálytalanul hirdetheti, az embereket a' gonosztól óvhatja, 
's jóra intheti , mialatt ők a' jogot, tévelyes és rossz elve-
ket terjeszthetni, igénybe veszik. 

A' pápai székkeli közlekedés' szabadsága e' szavak 
által : , l e l k i ü g y e k b e n ' , és a' püspökök' kibocsátvá-
nyainak szabadsága e' hozzátétel által: hogy azok a' k o r -
m á n y h a t ó s á g o k k a l k ö z ö l t e s s e n e k , ugy is már 
jobban szoríttatott meg, mint más emberek' szabadsága, 's 
az állam nagyobb kezességet biztosított magának mint más 
iratoknál. 

Reménylem, kedveseim ! magatok is fogjátok elis-
merni , hogy ezen határozatok' egyes gáncsolóinak nézetei, 
csak sz. vallásunk iránti ellenségeskedésök' kinövései, 
mellyek által titeket tévútra vezetni, 's alap nélkül nyug-
talanítani igyekeznek. 

A' második tárgy, mellyet hevesen támadnak meg, 's 
gyenge és hiszékeny emberek' rémképéül használnak, az 
, e g y h á z i b ü n t e t é s e k ' s z a v á b a n foglaltatik. Nem is 
tudván sokan, mit kelljen az átokalávetés, excommuni-
ca to 'stb. alatt érteni, egészlen a' nevetségesig rémittetnek 
el. Egészen hamis vagy elferdített történetecskék' elmesélése 
által iparkodnak az illyen emberek' kedélyét nyugtalaní-
tani , 's a' reájok váró sors előli félelmet beléjök önteni. 
Némellyeket a' rosszakaratú emberek az egyház' ajtaja 
előtti állás, fekete gyertya, sőt máglya" fenyegetésével is 
ingerelnek. 

A' legfelsőbb határozat' 3. §-ában világosan kitétetik, 
hogy ,az egyházi büntetések nem gyakorolnak visszahatást 
a' polgári jogokra.' Már ezen szavakból is látszik, hogy 
csak lelki büntetések, t. i. a' szentségektőli, papi áldások-
és imáktóli eltiltások, az egyházi közösségbőli kizárás ér-
tethetnek. Illy büntetések' szabása nem u j , az egyháznak 
engedélyezett jog ; mert ő mindenkor, az utolsó évtized-
ben is , gyakorolta e' jogot. A' bünbánatlan vétkestől meg-
tagadtatott a' feloldozás, az Ur' asztaláhozi közeledés ; a' 
hitetlen' holtetemének meg nem engedtetett az egyházi 
megáldás. E' büntetéseket mindenkor egyedül az egyház 
szabta, 's csak a' mennyiben az állam a' korábbi időkben 
az egyházi büntetésekkel a' polgári jogok' elvesztését kö-
tötte össze, követelteték az állami hatalom' megegyezése. 
Jelenleg, semmi visszahatásnak sem lévén helye a' polgári 
jogokra, természetes, hogy azon törvények, mellyek által 
a' beleegyezés megállapittatott, erőnélküliek. Ennél több 
nincs kifejezve a' legfelsőbb határozatban. 

A' büntetések' szabásának joga minden társaság' ter-
mészetében fekszik, 's az egyháznál azon hatalomban 
alapszik, mellyet Jézus neki hagyományozott. Minden földi 
társaságnak vannak szabályai, mellyeket az egyes tagok 
követni tartoznak. Ha valamelly tag e' szabályokat meg-
tartani vonakodik, joga van az egyletnek, e' tagot kizárni, 
;s az nem panaszkodhatik , hogy jogtalanságot szenved. 

Ezt sz. egyházunk' ellenei maguk is elismerik, melly-
től a' méltatlan tagok' kizárásának jogát megtagadják, mi-
alatt ugyan e' jogot minden más társaságnak megengedik. 
Valljon tehát hallgatva engedje-e meg az egyház, hogy 
bárányok' bőrében farkasok járjanak körül, hogy a' hitet-
lenség és métely a' katholikusok' nevével dicsekedjenek '? 
Valljon az egyház, kihez Jézus mondá : ,Ne dobjátok a' 
szentet az állatoknak' (Máté 7, 6.) azoknak szolgáltassa 
ki szentségeit és áldásait, kik azokat gúnyolják és meg vetik V 

Jézus Krisztus , sz. egyházunk' isteni szerzője, maga 
alapította ezen egyházi büntető hatalmat, mondván : a' ki 
az egyházat nem hallgatja, azt pogány- és publikánusnak 
tekintsd. (Máté 18, 17.) Sz. Pál apostol e' büntető hatal-
mat gyakorolta a' vérfertőztető ellen Korintban, (I. Korint. 

5, 5.) valamint Ilymenéusz és Sándor ellen (I. Tim. 1,20.), 
's az egyház az első századokban hosszasan tartó 's nehéz 
büntetések által iparkodott a' bűnöseket az isteni irgalom-
ra méltókká tenni. Ha tehát napjainkban e' büntető hata-
lom egyedül a' szentségek-, áldások- és imákbóli kitiltásra 
szorittatik, senki sem vádolhatja alaposan az egyházat, 
mintha őt nem illető hatalmat igényelne. 

Az egyházi büntetések mindenesetre nehezek, 's a' jám-
bor és igazhitű keresztények fájdalmasan érzik ; azonban eze-
ket nem sújtják, "s azok, kik ellen szabatnak, rendszerint 
nem figyelnek reájok, mivel már azelőtt sem éltek az egy-
ház' javaival. Ok nem figyelnek arra , mi nekik értéktelen-
nek látszik ; 's azért a' büntető hatalom inkább a' botrány' 
törlesztésének eszközeül, mint az egyház' rosszalásának 
jeléül gyakoroltatik. 

A' csupán egyházi büntetések' szabásávali visszaélés-
től nem kell tartani, mivel a' külső nagyobb egyházbün-
tetések' gyakorlata nem bizatik egyes áldozárok' önkénye-, 
szenvedélye-, vagy lángbuzgalmára, hanem csak a' püspö-
kökre, ,kiket a' Szentlélek rendelt, Isten' egyházát kor-
mányozni.' (Apos. Csel. 20, 28.) Ezek a' reájok bizott ha-
talmat csak szabatos visgálattétel után 's érett megfonto-
lással gyakorolhatják, 's mindig Jézus Krisztus" szavaira 
fognak emlékezni, ki az apostolokhoz, midőn követelték, 
hogy Samariára az égből tüzet hagyna esni, mondá : ,nem 
tudjátok, minő szellem' gyermekei vagytok.' (Luk. 9, 54.). 

Az egyház, ,melly nem akarja a' bűnös' halálát, ha-
nem hogy megtérjen', melly szeretetét Jézus' példája sze-
rint elleneire is kiterjeszti, mindig csak fájdalommal, 's ha 
a' botrány elleni hatásra már semmi eszköz sem kínálko-
zik , fog büntető hatalmának gyakorlatához látni. Az egy-
ház , melly külső kényszeritési eszközöket nem bir , nem 
is kényszeritheti a' bűnöseket külső földi büntetésekre; ó 
inthet, óvhat, imáit, áldásait és szentségeit megtagadhat-
ja , ő kinyilatkoztathatja, hogy valaki megszűnt tagja lenni ; 
de ha a' megrögzött bűnös mindezekre nem figyel, csak 
megsirathatja, 's imádkozhatik érette. 

Az egyháznak azon szerencsétlen szolgáira nézve, kik 
hivataluk' kötelességét nem teljesitik, 's a' reájok ruházott 
hatalommal visszaélnek , minden jámbor keresztény maga 
fogja kívánni, hogy az illyenek, kik csak botrányt és 
vesztet okoznak. eltávolíttassanak, 

A' mondottakból fogjátok, kedveseim, megismerni, 
hogy a' lárma, miszerint a' sötét középkort akarnók visz-
szahozni, a' babonát terjeszteni, a' zsarnoki önkényt ural-
kodóvá tenni, egészen alaptalan. Sem az államkormánynak 
sem a' püspököknek nem jöhet eszükbe illy őrült gondolat. 

Ismerem a' nagy különbséget a' benső vallásosság és 
ennek külső, gyakran képmutató alakjai között. Tudom, 
hogy az elsőt nem lehet félelem és kényszerítés által léte-
síteni. Az istenfélelem és jámborság' érzetét az emberek 
között éleszteni, a' valódi erkölcsiséget helyreállítani 
óhajtom, 's ez leend törekvésem és imám azon kevés na-
pokban, mellyeket e' földön tölthetni Isten még engedend! 

Óhajtom s kérem az Istent , hogy az úgyis nehéz kö-
telességem soha se helyezzen azon szükségbe, miszerint 
bármilly egyházi büntetést kelljen kimondanom. Ha az 
egyházi törvények erre kényszerítenének, mély fájdalom-
mal 's mindig az eltévedt iránti szeretettel fogom e' nehéz 
kötelességet teljesíteni. 

Titeket, kedveseim ! atyailag intlek és óvlak, nehogy 
hamis hirek és rosszakaratú elferditések által tévutakra 
hagyjátok magatokat vezetni. Maradjon erős hitetek Urunk 
és Megváltónk Jézus Krisztusban. Maradjatok erősek ra-
gaszkodástokban sz. egyházunk i ránt , melly minden igaz-
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ságnak alapköve és őrje. Legyetek ne csak hallgatói, ha-
nem teljesítői is Isten' igéjének (Jak. 1, 22.) 's egész élet-
módotokban mutassátok meg, hogy keresztények vagytok, 
a' sző' valódi értelmében. Akkor nem csak minden egyházi, 
hanem ama' nagyobb és keményebb büntetések ellen is 
vagytok biztosítva, mellyek a' bünbánatlan vétkest egykor 
a' más világon sujtandják. 

Kérjétek Istent naponkint és buzgón, hogy malaszt-
ját adja nektek, miszerint mint keresztények éljetek, mint 
keresztények meghaljatok, mint keresztények az örök bol-
dogságban részesüljetek. 

Imádkozzatok egyszersmind eltévedt testvéreitekért, 
hogy Isten' elméjüket felvilágosítsa, szivöket meglágyítsa 
's őket a' bánat' út jára visszavezesse, hogy mindnyájan, 
kik e' földön Jézus' egyházának tagjai vagyunk, egykor a' 
mennyekben is országának tagjai lehessünk. Urunk, Jézus 
Krisztus' békesége legyen veletek mindnyájatokkal ! — 
Bécsi palotámból, május' 3-án 1850. V i n c z e Edvárd, 
herczeg-érsek. 

Olaszl ion. 
A' turini érsek' papságához intézett körlevelének, 

melly befogatását okozta, tartalma imez : Tisztelendő test-
vér az Urban ! A' polgári törvény nem menthetvén föl a' 
clerust azon külön kötelmek alól, mellyeket az egyház , 's 
azok'alkalmazását meghatározó concordatumok reá rónak, 
kegyednek ezennel meghagyom, miszerint kerületének 
papjait a' következőkről értesítse : 1. IIa világi biró által 
tanuságtételre meghivatnak, kötelességök leend, mint eddig, 
az arrai engedelemért az érseki hivatalhoz folyamodni. 2. 
Ha a' világi törvényszék' elébe idéztetnek olly polgári 
ügyekben, mellyek elintézése a' concordatumok' értelmé-
ben a' püspöki hatóságokat illeti, a' megyei kormánytól 
kellő mihez tartás végett utasítást kérendnek. 3. Ha az 
1841. mart. 27-ki szerződésben nem említett esetekben vi-
lági törvényszék által bünperbe fogatnának, hasonlólag a' 
megyei hatósághoz folyamodandnak ; azon esetben, ha arra 
sein idő, sem alkalom nem engedtetnék, 's nagyobb bajtól 

kellene tartani, ha vallatásuk' alkalmával felelni vona-
kodnának, — a' törvényszéket incompetensnek nyilatkoz-
tatandják, 's óvásukat jelentendik az iránt, miként, szán-
dékuk nem lévén a' személykiváltsági jogot bármiképen is 
gyengíteni, egyedül az erőszaknak engedni kénytelenek. 
Ha ezután felelendnének is, nekik hibául nem fog tulajdo-
níttathatni. 4. A' plebánusok 's a' templomok' igazgatói 
hasonértelemben tiltakozandnak mindannyiszor, a' mennyi-
szer a' személykiváltsági jog tettleg sértetnék. 5. Azon 
egyházi egyén vagy testület, melly más , szinte egyházi 
személy vagy testület ellen pert indít, a' követendő eljá-
rás végett, a' megyei hatósághoz folyamodandnak utasítá-
sért. 6. Végre ezen intézkedések ideigleneseknek tekintes-
senek mindaddig, mig a' szent-széktől kikért bővebb u ta -
sítások érkezendnek. Többiben legkevesbbé sem kételked-
vén, miként ön fölfogva ezen ügy'fontosságát, minden kitel-
hető buzgalommal illő tiszteletet eszközlend ezen intézke-
déseknek, azokat még különösen ajánlani fölöslegesnek 
tartom ; egyedül azt jelentem ki , miszerint meg nem tar-
tásuk' minden egyes esetében, arról tudósíttatni kívánok. 
'S miután a' sz. atyának államaiba visszatérése minden 
katholikus' szivében, 's főleg a' clerus' tagjainál a' leg-
bensőbb örömet,'s az isteni gondviselés iránt a'legmélyebb 
hálaérzetet ébresztette, jelen levelem' vételétől számítandó 

8 nap alat t , mind a' sz. misében, mind az áldásnál az 
egyház' imádságai : ,Pro gratiarum actione, et pro Papa, ' 
a' mennyiben azt a' rítus engedi, elmondassanak. Ki kü-
lönben , 'stb. 

— A' turini érsek, Franzoni, ki a' papságához kibocsá-
tott pásztori levele miatt , a' kir. fiscus ál tal , az ottani 
első folyamodványu (primae instantiae) törvényszék elé, 
april' 28-áni személyes megjelenésre idéztetett, az ille-
tő biróhoz e' következő levelet irta : Tur in , april' 29. 
1850. A' mint ön' meghívását az ön előtti megjelenésre 
vevém, érettem elmélkedtem, ha valljon azon rendszabály, 
mellyet e' hó' (april) 18-diki körlevelemben papjaimra 
nézve meghatároztam, 's mellyben kijelentettem, misze-
r int , ha annak megtartása mellett a' törvényszék előtt meg-
jelennének,'s a'hozzájok intézendett kérdésekre felelendné-
nek , ez nekik vétkül be ne tudassék : önmagamra is alkal-
mazható-e ? De észre kelle vennem, hogy nem csak a' 
trienti szent gyülekezet rendeli el világosan, (Sess. 24. 
Cap. 5. de Reform.) miszerint a' püspökök criminalis ese-
tekben kizárólag a' pápának alávetvék ; hanem azonfölül 
még az 1823-diki jun. 18-án, az ,immunitatis congrega-
tio' által , ő felsége' sürgetésére kiadott körlevélben is, 
mellyben kimondatik, hogy a' papok, ha mint tanuk a' 
törvényszékhez meghivatnak, ott megjelenni tartozzanak, 
egyúttal az is világosan kijelentetik, miszerint lia épen-
séggel kikeriilhetlen, hogy egy érsek vagy püspök kihall-
gattassék, azon felül, hogy őt a' méltósága 's hivatalos 
jelleme iránti tisztelet miatt a' törvényszék elibe idézni nem 
lehet, ő szentsége az ez iránti fölhatalmazást magánák 
föntarf ja , miért őt minden egyes esetben különösen meg-
keresni kell. — Átfogja ön ezen világos és formális rende-
leteknél fogva látni, miszerint én olly állapotban vagyok, 
mellyben ön' meghívásának eleget tennem teljesen lehetet-
len. Még tehát egy felől a' kormány' mindazon törvényei 
iránt , mellyek lelkismeretemet nem érintik, liódolatomat 
nyilvánítom, a' fönforgő esetben, mellyben valóban lelkis-
meretem van koczkán, kérnem kell, miszerint elegendő idő 
engedtessék nekem arra, hogy a' szentszéknek ebbe mu-
laszthatlanul szükséges beegyezését kikérjem ; mellynek 
kinyerése u tán , legszorosb kötelességemnek ismerendem 
magamat, a' törvény' rendeleteihez alkalmazni. Azon re-
ményben , hogy Romába tüstént írhatnom megengedtetik, 
kitűnő tisztelettel maradok. L a j o s , turini érsek. 

— Itt közöljük utólagosan a' pieinonti kamrák által el-
fogadott , 's a' királytól szentesített, Siccardiféle törvény' 
pontjat t , ugy mint azok bevégzésükben szerkesztve van-
nak : A' tanács és a' képviselők háza elfogadták : Mi ren-
deltük és rendeljük, a' mi következik : 1. czikk : Az egy-
háziak és világiak, vagy egyedül egyháziak közötti polgári 
ügyek a' polgári törvényhatóságot illetik ugy személyes 
mint a' királyi szolgálatbeli vagy vegyes cselekvényekre 
nézve, bármilly természetűek is. 2. czikk : Azon ügyek, 
mellyek az egyházi javadalmakra, vagy az ezekhez, vagy 
akármelly egyházi intézethez tartozó javakra cselekvő és 
szenvedő kinevezési jogra vonatkoznak, akár a' birtokot 
akár a' kérvényt illessék, a' polgári törvényhatóságnak 
vettetnek alá. 3. cz. Az egyháziak ugy mint minden egyéb 
polgárok az állami büntető törvényeknek alávetvék. Az e' 
törvények alá eső tettek az eljárási törvényekben megálla-
pított mód szerint fognak a' világi törvényszékek által Ítél-
tetni, a' büntétek, vétségek és kihágások közötti különbség 
nélkül. 4, cz. Az állami törvények által megállapított bün-
tetéseket csak a' polgári törvényszékek alkalmazhatják, 
fentartván mégis az egyházi hatóságnak lelki jogainak 
gyakorlatát, papi büntetések alkalmazása végett az egyházi 
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törvények' értelmében. 5. ez. Az illetőségnek a' fenálló 
törvények által megállapított átalános szabályai meg fognak 
tartatni ezentúl az előbbi négy czikkben érintett valamint 
azon ügyekre nézve i s , mellyek, egyházi személy vagy 
tárgy' tekintetéből, mindjárt a' felebbviteli hatóságok' 
Ítélete alá terjesztettek. Azonban a' felebbviteli hatósá-
gok visszatartandják Ítélethozatalra azon ügyeket, mellyek 
a' jelen törvény' kihirdetésekor már náluk találtatnának. 
6. cz. Minden személy, kinek elfogatására lépések teendők, 
azonnal letartóztattatik, ha mindjárt templomokba vagy 
bármelly más helyekre, mellyek eddig menhelyekül tekin-
tettek , menekülne is , 's az elfogott egyén át fog adatni a' 
törvényhatóságnak a' pernek gyors és szabályszerű elin-
tézést! végett, a'bünhesztő eljárási törvénykönyv által meg-
állapított szabályok szerint. Az elfogatásnál azonban meg-
kell tartani a' hely követelte kíméletet,'s a' szükséges óva-
tosságot, hogy az isteni-tisztelet'gyakorlata általa meg ne 
háborittassék, 'a azonkívül ez tüstént azon egyház' plébá-
nosa- vagy igazgatójánakis tudtul adandó, mellyben az elfo-
gatás véghezvitetik. — Ugyanezen rendeletek fognak akkor 
is alkalmaztatni, ha ugyanazon helyeken kutatások vagy 
birói zártétel lennének eszközlendők. 7. cz. A' király' kor-
mánya megbizatik egy törvényjavaslatnak a' parlament 
elébei terjesztésével, mellynek feladata : a' házassági 
szerződést a' polgári törvényhezi viszonyaiban, a' szerző-
dők' képességét 's az érintett szerződés' alakját és fogana-
tát szabályozni. 

Pol i t ikai S z e m l e . 
Míg Ausztria Németbon' fejedelmi képviselőit Frank-

furtba hívja , a' porosz király á' német szövetséges feje-
delmeket Berlinben gyűjti maga körül össze. A' porosz 
kabinet' ebbeli lépése némellyeket bizalommal, másokat 
aggodalommal tölt el. Azon veszélyek ellenében, mellyek 
Némethon' habozó állapotánál fogva, külről és belülről is 
fenyegetődznek, az apróbb fejedelmek többé nem kétel-
kedhetnek, miszerint csak ugy menthetik meg létüket, ha 
az egyik vagy másik nagy hatalomhoz csatlakoznak. Kik 
Berlinben megjelentek, nem tagadhatják, miszerint Porosz-
hon' karjai közé veték magukat. De mindezek nem igen 
nagy nyomatékot adhatnak a' berlini congressusnak, mert 
a' jelentékenyebbek elmaradtak. A'nagyobb államok clma-
radandnak, a' szász és hannoverai királyok meg nem jele-
nendnek, a' hesseni nagyherczeg és a' nassaui herczeg 
szinte nem jövend , a' kasseli választó fejedelem vonako-
dik, ugy, hogy mindeddig Badent kivéve, melly hálával 
tartozik Poroszhonnak, és Oldenburgot, csak az apróbb 
államok követik Poroszhon' politikáját. Tagadhatlan, hogy 
ezek a' porosz kabinet' előterjesztései ellen nem igen te-
endnek kifogást, — és igy , ha a' király, kinek személyes 
tekintélye félreismerhetlenül nagy, az egybegyűlt fejedel-
mektől az erfurti gyűlés' sanctióját kicsikarandja, az anv-
nyira óhajtott unió helyett Némethonban a' szakadás és 
egyenetlenség' magva fog elvettetni . . . Az egybehívó 
levél' hangulata igen vallásos ; szövege szerint igen ked-
vező előjelnek tekintendő, miként a' nagy mü épen az Ur-
nák mennybemenetele' napján kezdődik, ki egyedül képes 
a' sziveket szeretetre és alázatra, és ezek által az egyes-
ségre indítani. Tán a' mennyei dicsőülés' egy sugára alá-
szálland ezen patriotikus műre, melly, mint a' kir. körle-
vél mondja, most még nem tekinthető ugyan valami való-
ban bevégzett nagynak, hanem mint szerény törekedés 

méltó az cg' áldására, hogy alapja lehessen Némethon' 
egységének és ezt követendő nagyságának . . . Azonban az 
áhitatteljes szövegből utóbb mégis kiri Poroszhon' szándé-
ka , melly bármiként takartassék i s , nem egyéb mint óvás 
Ausztria ellen, melly Poroszhon' kedve ellenére, praesi-
dialis jogaival élve, az összes németszövetség' képviselőit 
Frankfurtban gyűjti össze. Milly sikere leend ezen tettleges 
óvásnak, csak hamar meglátandjuk . . . 

Francziaországban jelenleg csak egy kérdés foglal-
koztatja kizárólag az elméket : — a' választási törvénynek 
módosítása. A' demokrat és socialista lapok minden erejö-
ket megfeszítik , hogy elhitessék a' franczia néppel, miként 
azon módosítási kísérlet árulás a' népfölség és alkotmány 
ellen. A' nép azonban már lassankint elfárad hitelt adni az 
efféle lármának. Rendezni a' szavazatjogot nem annyit tesz, 
mint az alkotmányt veszélyeztetni akarni, sőt ellenkezőleg 
az épen annak biztosítására és szilárdítására szükséges. Ki 
az , ki az eddig történtek után nem kivánna módosítást 
a' szavazatjogban ? Maga L a m a r t i n e , ki mindig a' 
köztársaság' alapitói szomorú előnynyel dicsekszik, legkö-
zelebb kibocsátott iratkában a' szavazatjog' módosításának 
szükségét minden kétségen kivül helyezi. A' köztársaság-
nak szerinte minden egyéb kormányformánál inkább van 
garantiákra szüksége, mit az eddigi szavazat körüli törvé-
nyek nem nyújtanak. Az államnak joga van mindazokhoz, 
kik a' szavazatjog' gyakorlatát igénybe veszik, körül-belül 
a' következő kérdéseket intézni : Franczia vagy-e ? Polgár 
vagy-e ? Szabad vagy-e ? Polgári jogaidat és kötelességei-
det ismered-e ? Állandó lakhelyed van-e Francziaország-
ban? Nem üzesz-e becstelen mesterséget? Nem vagy-e 
koldus restséged miatt ? Nem vagy-e valamelly törvényes 
Ítélet által a' világ előtt megbélyegezve? 'stb. Valljon 
hányan voksoltak már eddig Francziaországban, kik ezen 
kérdésekre felelni nem tudtak volna. A' legújabb telegraph-
közlések szerint e' tárgy nem sokára szőnyegre kerülend ; 
a' kérdés a' bankra kedvezőleg hatott , de nem a' socialis-
tákra , kik ezt jelül veendik a' harezra. 

Egyike azon bajoknak, mellyeket Francziaországban 
a' forradalom vont maga után, kétségkívül a' törvénytelen 
gyermekeknek naponkinti szaporodása is. T o c q u e v i l l e 
remek röpiratában statistikailag mutatja meg, mikép Fran-
cziaországban jelenleg 900,000 illy szerencsétlen egyén 
létezik, kik igen kevés kivétellel egyebet nem tesznek, 
minthogy a' proletariusok' számát szaporítják. Egy tervet 
közöl a' szerző e' baj' enyhítésére, hogy t. i. ezen szeren-
csétlenek , kikerülve az intézetből, az algíri gyarmatokba 
szállíttassanak, hol munkát , és munka által becsületes 
kenyeret lelendnek. Mig Francziaország el van öntve tétlen, 
sokszor veszedelmes karokkal: Algeria munkára és jóllétre 
hívja föl őket. Mig ők Francziaországban folytonos forron-
gásoknak okai : Álgirban nyugodt polgárokká válnának. 
A' terv olly ügyesen kiszámított, mint nemes . . . 

B e a u mont. Gusztáv' jelentéséből a' romai had-
járat' költségeinek pótlékául még megkívánt 2,629,910 
franknyi rendkívüli hitel fölött, a' következőket emeljük 
ki : Mellőzve az átalános, a' nemzetgyűlésben már az 
olaszhoni interventio' alkalmával tárgyalt kérdéseket, a ' j e -
lentést tevő egyedül a' seregek' állása, 's a'Francziaország' 
által viselendő hadjárati költségek' pontos, 's rövid kimu-
tatására szorítkozott. A' seregek' a' romai harcz előtt 's 
után tanúsított bámulatos magaviselete, mind a' parancs-
nokok mind a' legénység' kitűnő' dicséretére ragadta Beau-
mont u ra t , mellyben az egész bizottmány osztozott. Hiva-
talos adatok' nyomán az expeditionalis hadtest, melly a' 
mult évi november' végével körülbelül 31,000 főből állott 
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lassankint 27-, majd ismét 17 ezerre olvadott le , 's jelen-
leg a' 15,000-et nem haladja meg. Roma' ostroma alatt, 
az april' 30-ki első csatától kezdve junius' 30-kig, elesett 
192 franczia katona, 1055 megsebesült, 825 a' kórházak-
ban meghalt. A' költség 13 millió frank. A'legbiztosabb 's 
leghitelesebb adatokból bebizonyította a' jelentő, miszerint 
Roma' ostromlása alatt, csak kevés emlékek sérültek meg, 
's azokból is több az ostromlottak, mint a' franczia seregek 
által. A' harcz' folytán elpusztított mindennemű romai épü-
letek 2,321,900 frankra becsültettek, miből 1,781,550 fr. 
egyenesen az ostromlottaknak tulaj donitható, mig az os-
tromlókra csak 540,350 frank esik. Ezek' kimutatása után 
Beaumont ur a' romai expeditio' elleneihez ezen lelkes sza-
vakat intézte : ,Olaszhoni hadjáratunk' ellenei nem régiben 
még a' nemzet-gyülés' szószékéről is hirdették, miszerint a' 
sz. atya vissza nem térend Romába, mig az franczia sere-
gek' tanyája leend. Azonban e' perezben, mellyben e' so-
rokat ir juk, a' sz. atya már elhagyta Portiéit, átkelt a' 
nápolyi határszéleken, államainak földjén áll, egyenesen 
Romának tart, 's mig néhány nap , talán csak néhány óra, 
's sz. Péter' utódját fogadandják az örök város' lakói. 
Uraim ! üdvezelj ük a'franczia köztársaság' kormányát ezen 
eseményért, melly reánk nézve, több mint győzelem, 's 
melly az egész kath. világ' örömének tárgya. Bármit mond-
janak is némellyek, nagyszerű és dicső eszme vezette ka-
tonáinkat Roma' falai alá, t. i. megvédeni veszélyeztetett 
személyét, 's félreismert hatalmát azon szelid pápának, 
kit kevéssel előbb örömtapsokkal üdvezle a' kath. egyház, 
's kiben személyesítve valának Olaszhon'minden reményei. 
Illy tett különösen méltó Francziaországhoz, mellynek 
minden más nemzetnél inkább jogában áll, fölérzékenyülni 
a' sz. atya' tekintélye ellen irányzott megtámadásokon, 
mert mindeneknél katholikusabb, mind benső meggyőző-
dését , mind átalánosságát tekintve. Uraim ! Midőn Fran-
cziaországban némellyek csak azért feledik hadjáratunk' 
jelentőségét 's nagyszerű érdemét, hogy azt azon oldalról 
tekinthessék, mellyről legkönnyebben megtámadható, 's 
ócsárolható ; az alatt a' külföld azt átalánosabban, 's ha-
tározottabban helyesli, 's nagyobb méltánylattal van irán-
tunk , mint a' mellyel mi viseltetünk önmagunk iránt. A' 
romai expeditio nekünk a' külföld' tiszteletét nyeré meg, 's 
büszkén tekintenek reánk 's önmagukra a' katholikus nem-
zetek , vállalatunkat sajátjuknak vallván. A' keresztény 
világ' gondolkozásában a' katholicismus már hosszú idő óta 
azonosittatik Francziaországgal, de napjainkban igazsággal 
állithatjuk, hogy a' világ' minden országaiban, bírjanak 
bármilly kormánynyal, tartozzanak bármelly éghajlathoz 
vagy fajhoz, ha azokban csak egy katholikus is találtatik, 
franczia érzelem is található, t. i. hála-érzelem Franczia-
ország iránt, melly a' hivők' közős atyjának eltiprott hatal-
mát visszaállitá. Ez érzelem, Europa' közérzelme, melly 
a' legrokonérzelmübb szavakban nagyszerűen nyilatkozik. 
Ilarczosaink' vitézségét nem annyira bámulják, mint in-
kább folytonosan csudálják, 's nem kevesbbé dicséretes 
azokra nézve, kik mondják, mint amazokra, kiket illet, 
azon méltányos elismerés : miként, daczára az idők, érde-
kek , 's a' harcz közötti különbségeknek, mi sem szakit-
hatá szét a' hőstettek és dicsőség' azon lánczolatát, melly 
hadseregünket a' császárság 's a' forradalom' veterán har-
czosaival összefűzi. Igen, uraim ! egész Europa' szemei füg-
gesztvék azon rettenthetlen franczia seregre, melly harcz-
ban mindenkor ugyan az , mellynek táborozásaiban meg-
őrzött fegye, nélkülözéseiben tanúsított tüielme, szelid 

erkölcsei, 's szigorú jogérzete, becsülésére ragadják az-
okat, kik azt hős szellemeért különben tisztelik. Ezek azon 
érzelemnyilatkozatok, mellyeket, Romának seregeink á l -
tali elfoglalása előidézett. Sajnáljuk-e tehát honunk' érde-
kében azon eseményt, melly a' hála, tisztelet 's elismerés' 
illyen tanúságaival találkozik ? Igaz volna-e, hogy Fran-
cziaországban erre nézve a' vélemények különbözhessenek ? 
Uraim ! Mi azt nem hiszszük. Az idő sok hibát tesz jóvá, 
sok indulatot lecsillapít. Mi nem mondatott Roma' kirabol-
tatása-, emlékeinek feldulásáról a' francziák által, kik 
barbárokká bélyegeztettek ? Milly iszonyú nagyra nem té-
tetett a' hareztéren elesett, vagy betegségek által tizedelt 
katonáink, vagy azon millióknak száma, mellyekkel az 
expeditio pénzűgyeinket terhelendné ? 'S végre, milly élénk 
színekkel nem ecseteltetett csak minap i s a z o n rettenetes 
reactio, mellyet a' pápai hatalom' visszaállítása mind Ro-
mában , mind a' tartományokban elő fogna idézni. A' köz-
vélemény kimondá ítéletét mindazon tulvitt nagyitások 
fölött ; 's önök' bizottmánya kötelességének hiszi azon 
hamis vádak ellenében, a' valódi, ezentúl kétségbevon-
hatlan tények' igazságával föllépni.' 'S miután a' jelentést 
tevő a' pápa' jelleme-, szelídsége-, 's türelméről szólott, 's 
a' baloldalhoz fordultan, bátran kérdezte volna: hogy, hol 
és mikor volt egy erőszakos forradalom, mellyre restaura-
ratio következett, melly ugy, mint a' IX. Piusé, egyet-
len-egy birtokelkobozás, 's az igazság' vérpadán kiontott 
minden csepvér nélkül megtörtént volna, — a' pápa világi 
hatalmának jövendője, 's a' romai államoknak engedendő 
institutiok felől ekként nyilatkozik. ("Vege köv.) 

V e g y e s e k . 
P e s t , m á j u s ' 12. Az ajtatos tanitó rendiek ma ünne-

pelték fényes szertartással(a' pápa ő szentségének Romá-
bai szerencsés visszaérkezéseérti ,Te Deum'-ot. A' rend' 
főt. ideigl. kormányzója teljes segédlet mellett mutatá be 
a' Magasságbelinek a' hálaáldozatot; a' tanuló ifjúság és 
mindké: nembeli számos, az egyház által be sem fogad-
hatott hivők épületes áhítattal vettek részt e' hálaünne-
pélyben, könyörögvén, hogy a' mennyei jegyest, romai 
anyaszentegyházunkat, minden baj- 's veszélytől az egek' 
Ura kegyelmesen megóvja. 

Junius' vége felé Esztergomban a' primás ő herczeg-
sége' elnöklete alatt, püspöki tanácskozmány fog tartatni. 
A' tanácskozmány' tárgyául eleve 8 pontok vannak kitűz-
ve , u. m. a' papnöveldék ; a' vallásalap ; a' kegyuri-jog ; 
a' plébánosok' illetménye ; a' káptalanok' jövedelmeinek 
rendezése ; a' horváth-szlavoniai püspökségeknek a' magyar 
egyháztóli czélbavett elszakasztása ; a'görög egyesült püs-
pökségek' szaporítása; 's a' gymnasialis tanodákban a' 
vallástan' mikénti előadása. 

Belgiumban a' kormány által a' kamaráknak előter-
jesztett törvényjavaslat a' középtanodai oktatást illetőleg, 
május' 5-én 72 szóval 25 ellen elfogadtatott. Az ágostai 
köz. újság gúnyosan megjegyzi, miszerint a' klerikális 
párt eget és földet megmozgatott, hogy a' javaslatot meg-
buktassa. Örvendjen, ha neki ugy tetszik, a' szabadelvű 
párt; diadalma tartós lenni nem fog. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

A' vizár által károsultak' felsegélésere, nt. V a j g e t h 
Mihály ipolysághi plébános 7 frtot p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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TARTALOM : Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése Ausztriában. (Folyt.) — A' vallás- és oktatásügyi ministernek, 
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ban. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Politikai Szemle. — Vegyesek. 

Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése 

Ausztriában. (Folyt.) 

Mondatott tovább,hogy,a'püspöki curiák, mely-
lyek szabadságot akarnak önrészökre, absolutismust 
gyakorolnak alattvalóikra nézve.' Csudálatos egy el-
lenvetés ! Látszik, hogy az olasz, a' kitől eredett, nem 
igen tanulta Perronét. Lehet-e a' kath. egyházban az 
egyházi főnökök' szabadságát a' hivek' szabadságától 
elválasztani? Nem képezünk-e mindnyájan egy my-
sticus, egy erkölcsi testet, egygyékötve a' hit és sze-
retet által, és felépítve Krisztus és általa az aposto-
tolok' alapján ? Mondhatjátok-e az igy egyet tevő or-
ganicus testben a' főnek : Te szabad vagy, a' nélkül, 
hogy e' szabadságban minden egyes tagok ne része-
süljenek '? Adhattok-e életet a' lőnek, a' nélkül, hogy 
az abból kiömlő élvsugár az egész testet át ne villa-
nyozza ? És megköthetitek-e a' főt, a' nélkül, hogy a' 
reá rakott bilincseknek terhét vele együtt minden e-
gyes tagok ne viseljék V Megkötheted-e a' napból ki-
ömlő fénycsomót, a' nélkül, hogy az egész naprend-
szerben éjszaka ne legyen , 's a' setétség' sorvasztó 
méhében minden élő lények el ne satnyuljanak'? És 
megoldhatod-e a' napnak szárnyait, a' nélkül, hogy a' 
tenyésztő melegség mindeneket életre ne keltsen, 's a' 
szinek' dicsősége az ő egész pompájában egy harmo-
nictis világpanorámában újra föl ne tűnjék ? — Abso-
lutismust gyakorolnak a' püspökök? Legyen, de olly 
absolutismust, mellynek mindenekelőtt ők magok is alá-
vetvék, Krisztus' akaratjának, az Isten' törvényeinek, 
a' szent kánonoknak absolutismusát ! Nem tehetnek 
semmit, mi ezekkel ellenkezik ; nem tehetnek semmit 
a' hitágazatok ellen, nem tehetnek semmit az erkölcsi 
törvények ellen, nem tehetnek semmit az egyház' ká-
nonai, egyetemesen bevett szokásai és azon tradi-
tionalis szellem ellen, melly az egyház' tanai-, in-
tézkedései- és gyakorlataiban minden századokban olly 
íélreismerhetlenül nyilatkozik. Olly körülirt, olly any-
nyira korlátolt ezen állítólagos püspöki absolutismus, 

1. Félév. 

miszerint egy alapos jogtudós katholikus 100-at fo-
gadhat egyre, miszerint ismerve a' kérdés' mivoltát 
1 0 0 esetben 99-szer eleve csalhatatlanulkitalálandja, 
hogy mint fog ítélni a'pápa. A'kik tehát a'pápa és püs-
pökök' absolutismusától félnek, félnek a' hitágazatok-
tól, félnek a' kath. moráltól, félnek az egyházi káno-
noktól, félnek a' kath. egyház' szellemirányától ! Sze-
ressétek csak először mindezeket, 's rá fogtok jönni, 
miszerint félelmetek alaptalan vo l t , 's a' püspökök 
iránti minden bizalmatlanságtok nem vala egyéb, 
mint a' mindnyájunkban élő ,stimulus carnis, qui re-
calcitrat adversus spiritum.' Ti olly rémitőnek, olly 
szívtelennek, olly despotikusnak festitek ezen püspöki 
kormányt! Pedig én azt mondom néktek, hogy ha ezen 
püspöki kormányt ti igazgatnátok , azon perczben, 
mellyben ezt tenni elkezdenétek, ezen kormány iránti 
bizalomnak legutolsó szikrája is kioltatnék a' népben, 
's különösen a' gyóntató székeket bizvást akár mind is 
máglyára rakathatnátok. Ki fogná keble' legrejtettebb 
titkait annak kebelébe kiönteni, kinek személyével 
lármás 's természetöknél fogva megtorlásra hajlandó 
többségek szeszélyeik szerint rendelkeznek? Ám kür-
töljétek ezen püspöki kormányt bármilly zsarnokinak : 
mi azt mondjuk nektek, miszerint hit- és lelkisme-
ret' dolgában minden egyesnek irántai bizalma, le-
gyen ezen egyes aztán akár demokrata akár aristo-
krata, épen a' hatalom' azon függetlenségében rejlik, 
mellynél fogva minden hozzáfolyamodó tudja, hogy 
szivével, lelkismeretével semminemű többségek és ha-
talmasságok valamint nem rendelkezhetnek, ugy ah-
hoz hozzá sem férhetnek. Ti absolutistikns vádjaitok-
kal egész tömegeket lázithattok fel ellenem, megenge-
dem ; de ha eljött a' pillanat, mellyben ezen tömeg 
felebaráti segélyre rászorult, 's az élet' szükségeitől 
szoríttatván oda gyűlt a' nagyvárosok' egyik piaczára, 
vagy elfoglalta az utak' széleit , az első elmenő utast, 
kiből még irgalmat vél kiolvashatni, egy-egy fillérért 
megszólítandó, 's ezen első elmenő esetleg egy papi 
köntöst viselő absolutista és egy ismeretes divatos 
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népboldogító volt : 's én életemet teszem rá, hogy ezen 
éhező, ezen rongyos, ezen kiaszott tömeg sokkal na-
gyobb bizalommal járuland a' paphoz, kit előbb ül-
dözött, kit előbb szidalmazott, ki ellen tán gyilkos 
kezét felemelé, mivel absolutista zsarnoknak tartotta, 
mint az észcharta azon szónokához, ki neki népjóllétről, 
népfölségről, testvériségről és földi paradicsomról, annyi 
sok és czifra dolgot összebeszélt. És miért? mert a'nép 
tudja, hogy ezen pap a' Krisztusnak papja, ki még az 
ellenséget is szeretni parancsolta, 's a' jótékonyságot 
erkölcsi kötelességgé emelte. Ezen törvény, ezen tu-
dás neki nagyobb biztositék arra, miszerint itt irgal-
mat, könyörületet, bocsánatot találand, minden virá-
gos Ígéretek- 's fitogtatásoknál. Epen igy vagyunk 
az egyházi kormánynyal is. Nagyobb biztositéka van 
a' hivő népnek, ha az magára hagyatik, 's ker. szive' 
sugallatát szabadon követheti, egy püspöknek Isten' 
törvénye által szabályozott és megkötött lelkismereté-
ben. mint a' mindenkit felelősségre szorítani kívánó, de 
magukban senkinek sem felelős, vagus elvek- meg ér-
zelmekkel biró, lelkisineretileg öszpontosithatlan, tehát 
az Isten előtti felelősségérzetnek csak igen kétes zálogán 
nyújtó többségek' bárminemű uralkodásában ! 

Azonban ti mindamellett azt mondjátok : A' 
püspökök és pápák visszaéltek hatalmukkal, 's ki 
áll értté jót , hogy azzal ezentúl is nem élendnek 
vissza ? .Azon szabadság, mellyet a' püspökség köve-
tel, végre oda megy ki, hogy ellenőrség nélkül igaz-
gassa a' megyét' (placetum mellett igazgatni és el-
lenőrség mellett igazgatni nem egyet jelent; la-
punk, teszem , előleges placetum , vagyis censura nél-
kül jelenik meg, de azért nincs ellenőrség nélkül), a' 
nélkül , hogy az álladalom abba avatkozhassék, 's a' 
visszaéléseket mérsékelhesse.' Mindenekelőtt sajnála-
tunkat kell itt kifejeznünk a' négy kath. hatalmassá-
gok' vaksága fölött, kik a' pápát, a' rend' barátinak 
valláskülönbség nélkül egész Európában viharzó tap-
sai között, székébe visszahelyezték, csak azért, mert 
kell. hogy ő , mint a' kath. lelkismcretek' birája és 
igazgatója, szabad- és független legyen. Szegények-
nek . nem volt annyi eszök, mint egy olasz jour-
nalistának, hogy belássák , miszerint ezen követelt 
szabadság és függetlenség nem egyéb, mint hogy 
a' pápa ellenőrködés nélkül igazgassa a' kath. világot, 
a' nélkül, hogy az álladalmak abba avatkozhassanak, 
's a' visszaéléseket mérsékelhessék!! A' kath. hatal-
masságok , illy ünnepélyesen kimondva az elvet, mi-
szerint a' katholikusok meg nem engedhetik, hogy a' 
pápa bárinelly földi hatalmasságnak is alattvalója le-
gyen, mivel tőle azon gyanú' még csak árnyékának is 
távol kell lennie , mintha lelkismeretében valakitől 
függne, — egyszersmind a' legünnepélyesebben be-
vallották, miszerint a' kath. egyházi hatalom saját kö-
rében souverain, és ellenében semminemű tetszvényi 

jog nem létezik. Avagy miért kellene annyira a' pápa' 
függetlenségéhez ragaszkodni, ha az ő rendeletei mind-
addig érvénynyel nem birnak, és lelkismeretben kit 
sem köteleznek, mig azokat az álladalom' jóváhagyá-
sával nem szentesitette? Nem volna-e a' legnevetsé-
gesebb anomalia, egy részről azt mondani , miszerint 
a' pápának világi souverainnek is kellene lennie, csak 
azért, hogy egyházilag független legyen, és annak is 
látszassék • más részről pedig azt vitatni , hogy az 
egyházi hatalom saját körében nem souverain, és an-
nak gyakorlatában a' világi hatalom' beegyezéséhez 
vagyon kötve ? Ha pedig az egyház saját körében sou-
verain, mit mondanátok, ha ő mint illyen az állada-
lomhoz fordulva, azt mondaná : te sokszor hoztál olly 
rendeleteket , mellyek az egyházat üdves hatásában 
akadályoztatták, sőt veszélyeztették ; követelem tehát, 
hogy azok kihirdetésök előtt, jóváhagyás végett előrn-
be is terjesztessenek ? A' két souverain hatalom nem 
azért van , hogy egymást controlirozza, 's a' lehető 
visszaélések' megelőzésére egymásnak karját korlátoló 
rendszabályokkal megzsibbaszsza, hanem hogy egy-
más' jó szándoka- és szükségességéről kölcsönösen 
meggyőződvén, egymást támogassák, 's az álladalom 
ugyan a' rendnek aegise alatt minél háborítatlanabb 
inunkálkodási tért biztosítson az egyháznak ; az egy-
ház pedig az ő lelkismeretekrei hatásával a' rendnek 
azon támaszát nyújtsa, melly a' jogok és törvények' 
belső inegszentelés által eszközlött tiszteletében rejlik. 
Igy fölfogva a' két hatalom az egymás közötti viszonyt, 
törvényhozásában soha sem induland ki azon feltevésből, 
mintha az egyik fél a' másiknak és viszont megkáro-
sításán törekednék, mert hiszen az illyen bizalmatlan-
ság 's az ennek folytán alkalmazott előleges rendsza-
bályok mindkettőnek üdves hatását és ennek sikerét 
csak csökkentenék ; hanem igenis azon meggyőződés-
től vezéreltetve, miszerint saját körében az emberiség' 
rendeltetésének mivelésében mindegyik nélkülözhetlen 
tényező, 's mint illyen csak jót akar , és jóra törek-
szik, azon jóra, melly egymással soha sem cllenkezhe-
tik, az lévén a' gyakorlati téren, a' mi az igazság az 
elméletiben, — teljes megnyugvással tekintend egyik a' 
másiknak működéseire ; 's ha az átalán emberi fogyat-
kozásoknál fogva megtörténnék, miszerint az egyik 
fél a' másiknak körébe vágott, vagy rendeleteket ho-
zott, mellyek az ő általa valósítandó czélt veszélyez-
tethetnék, vagy arra káros befolyást gyakorolhatná-
nak, mint két barát bizalommal forduland egymáshoz, 
's egymást rábeszélés, capacitatio. okos eszmecsere ál-
tal a' fenforgő rendelet' módosítása- vagy visszavéte-
lére reá birni iparkodandik. Ha illy uton sent lehetne 
óhajtott eredményhez jutni : ez kétségkívül megsira-
tandó szerencsétlenség volna, de a' peres feleket a 
ő természetes , 's Istentől positiv kijelentés által is 
megszabott határaik' áthágására, nevezetesen az áha-
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dalmat az ököljog' használatára, az egyházat pedig 
a' jobbágyi hűségnek megszegésére vagy feloldásá-
ra soha fel nem hatalmazná. Különösen a' kath. egy-
ház' részérőli visszaélések' meggátolásának tekinteté-
ből , a' placetum' alkalmazását tökéletesen czéltalan-
nak kell kinyilatkoztatnunk, miután, föltéve egyszer 
a' visszaélési akaratot, a' pápa és püspökök' rendeletei 
a' placetum' megtagadásának esetében is kinyomattat-
ván és köröztetvén, a' hivek' tudomására jönnének, 's 
a' lelkismereteket mindennek daczára köteleznék, kö-
vetkezésképen a' contlictusnak a' placetum által esz-
közölni kellett elháritását illetőleg csak ott volnánk, 
a' hol placetum nélkül is voltunk volna, tudnillik a' 
kölcsönös egyezkedés és capacitatio' terén. Mig tehát, 
a' mint maga a' minister is észreveszi, a' placetum 
rendes esetekben alkalmazva, csak az egyház' tekin-
télyének és munkásságának csökkentésére szolgál, a' 
két hatalom közti bizalmatlanságot ápolja, a' hivatal-
nokok és egyházi szolgák közti gyűlöletes ujhuzások-
ra ad alkalmat : az alatt az azon esetekben, hol feltéve, 
visszaélési rossz akarat van a' játékban, tökéletesen 
sikeretlen eszköznek mutatkozik. 

Visszaélések mindenütt lehetségesek. Ha vissza-
élés jogot ád , a' jognak megszüntetésére : ugy minden 
természeti és történeti jogokat kellene egymásután 
megszüntetni, mivel a' visszaélés mindnyájokkal le-
hetséges ; meg kellene nevezetesen szüntetni a' place-
tumot,, ha mindjárt elvitázhatlan álladalmi jog volna 
i s , miután bizonyos, hogy ezen ugy nevezett joggal 
is visszaélés történt. Maga az Era nuova is vallja: , Az 
egyház éberkedjék gondosan a' kezébe letett hit fe-
lett' (N1Î. ezen hitben az van kifejezve, hogy az egy-
házi hatalom a' lelkiekben független , 's annak egész 
telje a' pápa- és püspököknek adatott), hirdesse a' 
szent igét , szolgáltassa ki a' szentségeket, mellyeket 
Alapitójától öröklött' (a' törvényhozói független hatal-
mat is tőle öröklötté, értetik a' lelkiekben); e z e k -
h e z n i n c s j o g a a z á l l a d a l o m n a k . ' Igy az 
Era nuova. De valljon nem ellenkezik-e maga magával, 
midőn az egyház' törvényhozói hatalmának független-
ségét megtámadj a azon oknál fogva , mivel az egyház 
törvényhozói szabadságával vissza is élhet ? Nem él-
hetnek-e vissza már nem az egyház, hanem az egye-
sek a' hithirdetés és szentségkiszolgáltatás' szabadsá-
gával i s? Nem kellene-e ezen elvnél fogva álladalmi-
lag elrendelni azt i s , hogy az egyháznak nem szabad 
hitágazati határozatokat hozni, mielőtt a' status' be-
egyezése hivatalosan nem eszközöltetett? Nem kelle-
ne-e megparancsolni, hogy minden lelkész egyházi 
beszédjét, mielőtt azt szószékre felvigye, előbb az 
egyházi hatóságnak bemutassa? Nem kellene-e külö-
nösen minden egyes gyóntató székhez egy rendőrt 
íandelni, ki a'gyónónak lelkismerete'ömledezéseit's az 
ezekhez alkalmazott papi tanácsokat füllel tartsa? 

Lássák önök, hogy azon o k , melly következetesen 
keresztül vive, absurdumba vezet, és kivihetetlen, meg 
nem állhat. 

,Mindegyik egyház visszaélhet hatalmával, 's 
pedig nem csak aristokratikus, hanem demokratikus 
alkotmányával i s , ' — ezt olvastuk minap a' Lloyd-
ból a' Pesti Naplóban. Valljon tehát mit mondaná-
nak rá protestáns atyánkfiai, ha valaki ellenökben 
azon módon okoskodnék : A' szabadság, mellyre olly 
büszkék és olly féltékenyek vagytok, nem egyéb, mint 
ellenőrködéstől ment egyházigazgatás, a' nélkül,hogy 
az álladalom abba avatkozhassék, 's a' visszaéléseket 
mérsékelhesse, — ' s azért csak elé azokkal az egyházi 
rendeletekkel, azok érvénytelenek, ha csak az én elő-
leges jóváhagyásomat meg nem nyerték? Pedig ugy 
hiszszük, a' status biztosabb egy olly egyház' vissza-
élései ellenében, mellyben az igazgatást, a' törvényho-
zói hatalommal egyetemben, egyes éltes és érett (hoz-
záadjuk általa nevezett) főnökök viszik, mint egy oly-
lyanéinak ellenében, mellyben a' tömegek uralkodnak. 
Sokkal könnyebben állhat az állam minden tulkapási 
viszketegnek ellent ott , hol egyes főnökökkel van 
dolga, mint a' hol ellenében a' sokaság' szeszélye, ér-
dekei és szenvedélyei állnak szemközt. Ha pedig az 
egyes hivőket tekintjük : ezek' polgári jogai az állam 
által biztositva vannak : az egyház kitsem foszthat 
meg tulajdonától, családjától, választói, választhatási, 
hivatal- és birtokképességétől, szólás-, sajtó- és egye-
sületi szabadságától, szóval semminemű jogtól, mely-
lyet az állam'minden egyéb, nem kath. polgárai is él-
veznek. — Mi pedig az egyeseken elkövethető egyházi 
sérelmeket illeti, vannak ezek' orvoslására az egyház-
ban fölebbviteli törvényszékek, mellyek Ítéleteikben az 
isteni kinyilatkoztatott tanok- és zsinatilag megálla-
pított kánonokhoz kötvék, 's azokat lelkismeretesen 
alkalmazni kötelesek. 'S ha esetleg az állitólagosan 
igazságos ügy itt sem nyerne érdemes kihallgattatást, 
az engedelmességnek fájdalmas de legnemesebb áldo-
zata, mellyet ki az egyház' oltárára, a' rajta elköve-
tett igazságtalanság' érzetének daczára is hozott, csak 
annál nagyobb érdemül szolgáland neki annak trónja 
előtt, ki Ítéleteiben csalhatatlan, 's kiben a' világi 
bíróságok által igazságtalanul elitéltek is helyezik az 
ő reményöket, és keresnek lelki vigasztalást. — A' 
gyarlóság, hibázhatni az Ítéletekben , minden, egy-
házi és világi törvényszékekkel közös. Valamint tehát 
nem lehet a' világi törvénykezés' függetlenségét két-
ségbehozni azért, mivel az emberi gyarlóság' folytán az 
igazsággal nem egyező Ítéletet is hozhat : ugy nem 
lehet az egyházinak függetlenségét sem. Ugyanezt kell 
mondanunk, a' bevett és jogérvényes formák közt gya-
korolt törvényhozói hatalmat illetőleg is. 

Elleneink nem volnának ellene a' placetum' 
eltörlésének, ha az által az egyházi kormányzó hata-
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lom minden hivek- és presbyterekkel közössé tétet-
nék. *) De valljon, meg is engedve, a' mit katholice 
megengedni nem lehet, nein volnának-e lehetségesek 
a' visszaélések akkor i s , ha a* kath. egyházi hatalom 
csakugyan közössé tétetnék ? Tehát a' protestáns egy-
házakban nem történt soha semmi visszaélés? Lám a' 
spanyol inquisitio' kegyetlenségeit több pápák egyházi 
átokkal sújtották, 's a' nép meg az álladalom meg-
tapsolá. A' párisi vérmennvegzőt a' liga megünnepelte, 
a' püspökök nem helyeselték, egyikök nyilvánosan is 
kárhoztatá. IIa már visszaélési recriminatiokkal kell 
előállani, a' demokratia és népkormányok kétségkívül 
a' legrövidebbet fogják húzni. 

A' mi már a' visszaéléseket ,in specifico', neve-
zetesen ,a' fejedelmeket letevő, eskü és hűség alól fel-
oldozó, bucsut áruló, egyházi bűntényekre pénzbünte-
téseket rovó romai bullákat' illeti : mennyire iga-
zaknak találtatnának, fájlalhatjuk azokat, de meg nem 
engedhetjük soha, hogy azok' következtében valakinek 
jog adatott volna, az egyházat a' világi hatalomnak 
alávetni 's ő t , mint igen szépen fejezi ki egy valaki 
magát, a' szabadságnak azon chartajától, mellyet a' 
kereszten függő Krisztus híveinek adott, 's mintegy 
saját vérével irt, megfosztani. (Gotfridus Vindocinen-
sis, in opus. ad Callist. pap.) Avagy nem vétkeztek-e 
az egyház ellen soha is a' népek, a' fejedelmek, a' ha-
talmasságok ? Nent üzték-e el székeikből a' pápákat, 
nem hurczolák-e a' tiszteletreméltó főpapokat fogságra, 
nem itéltették-e lelkismeretbeli dolgok miatt számta-
lanszor halálra , nein akarák-e őket erőszakolni té-
nyekre , mellyek szent hitök- és lelkismeretökkel el-
lenkeztek? Ki írhatja le azon sérelmeket, mellyeket 
az egyház a' legújabb időkben szenvedett, a' nélkül, 
hogy részéről valamelly tul kapási viszketegnek csak 
árnyéka is mutatkozott volna? Mi következik innen? 
A z - e , hogy a' világi hatalmat az egyházinak és vi-
szont kelljen alávetni? Nem; hanem hogy tisztelve a' 
jogot, tartózkodjék mind a' két hatalom saját körén 
belül, 's a1 vegyes ügyeket, a' helyett, hogy egymás-
ra erőszakolják, közösen döntsék el. Jól mondja Zac-

Elleneink szabadságról beszéltek, de mi ezen szabad-
ságot másra nem vehetjük, mint jogra , a7 kormány-
zásba befolyhatni. Pedig a' szabadságközössége és 
hatalomközö3sége nem egy. Megtörténhetik, hogy 
monarchiákban, mellyekben minden hatalom a' feje-
delem' kezeiben központosul, nagyobb egyéni, családi, 
testületi és municipalis szabadság létezzék, mint a' 
demokratikus köztársaságokban, hol ezen hatalom az 
összes néppel közös. Lehetnek az emberek magokban 
a' legszabadabbak, a' nélkül, hogy kormányozzanak. 
A' legtöbb baj onnan van , hogy e' két dolog : Sza-
badság és hatalomközösség összezavartattak. A' kor-
mányzás , nem szabadság, de teher. Mit tekintve, a' 
szabadságból lehozott ellenvetés az egyházi kormány' 
ab3olutismusa ellen, magától megszűnik. 

carias : ,Haec uti ecclesiae romanae non sunt, ita nec 
curiae pravitates; vitia hominis sunt; ejusmodi gene-
ris multa etiam in terrenorum principum sanctionibus 
occurrunt. etc. (In Antif. Vind. I. Diss. 1. C . IV.n . 12 . ) 
Valamint pedig a' világi hatalom' illyetén visszaélé-
seire nézve Theodosius és Valentinianus császárok 
kimondották : ,Rescripta contra jus elicita ab omni-
bus judicibus refutari praecipimus' (Cod. 1. 1. t. 19 . ) : 
ugy sz. Hilarius pápa is szabályul tette : ,Nihil ad-
versum venerandos canones valeat, quidquid obreptum 
nobis esse constiterit.' (Ep. IV.) 'S ezzel ugy hiszszük. 
az ezen visszaélésék okozta nehézség, tekintettel azokra 
is, a 'mel lyeket csak fönebb mondottunk, j o g i l a g 
el volna oszlatva. Ámde mi az illy érzékenyen sértő 
reminiscentiák' fölfrissitésénél a' történetnek is tarto-
zunk azon igazsággal, hogy apáinkat ne engedjük ó~ 
csárolni azon mértéken tul. a' mellyben bűnösek. Ál l -
jon tehát még itt egy-két észrevétel. 

Mindenek előtt tagadjuk, hogy léteznék romai 
bulla, mellyben a' bucsu áruba bocsáttatott volna. A' 
bucsuk változhatlan- és elenged hetleniil, örök min-
denkorra azon elmaradhatlan feltétel alatt adatnak, 
hogy az, a' ki azokban részesülni akar. meggyónjon, 
bűneit megbánja és m e g t é r j e n . Ulyenről pedig 
irva van : hogy az Isten nent akarja a' bűnösnek ha-
lálát, h a n e m h o g y m e g t é r j e n é s é l j e n : és 
hogy n a g y o b b ö r ö m v a n m e n n y b e n e g y 
b ű n ö s n e k m e g t é r t é n , mint 9 9 igazak felett, 
a' kik nem vétkeztek.Ha tehát az igy m e g t é r t n e k 
az egyház mondja : line' azon hatalomteljnél fogva, 
mellyet nekem az Ur adott, mondván : .A'miket meg-
kötöztök a' földön , meg lesznek kötve a' mennyben 
is, és a' miket megoldotok a' földön, ineg lesznek old-
va a' mennyben is', — én megbocsátom a' te bűneidet és 
azok'büntetéseit ; azonban részint elégtételül, részint há-
lául is illv nagy jótéteményért,Isten' dicsőségének vagy 
felebarátid'javának előmozdítására köteles vagy valami 
keveset, a' mi tőled te l ik , pár krajezárt vagy fillért, 
áldozatul hozni : ha mondom az egyház azt mondja 
a' m e g t é r t bűnösnek, valljon ki fogja őt e' mi-
att a' bucsuk' áruba bocsátásáról vádolhatni? Az 
egyház itt kegyelemengedésével jótékonysági köteles-
séget köt össze, mellyet föloldási hatalmának gyakor-
latával mindig összeköthet, miután az ugy nevezett 
elégtételi jó cselekedetek imádságból, böjtből és a l a -
m i z s n á b ó l állanak. Nézetünk szerint a' bucsuk 
azon esetre bocsáttattak volna áruba, ha az egyház az 
igy feloldozandó bűnöstől, a' feloldás' clengedhetlen 
feltételét, a' m e g b á n á s t é s m e gja v u 1 á s t , elen-
gedte volna pénzért. Erre pedig nincsen példa, és 
nem is lesz soha ! A' szivökben megtörődött, lelkök-
ben megvigasztalt, egész lényökben megtért vezeklők' 
ajtatos fillérén épültek hajdan az óriási domok, egye-
temek. és azon számtalan jétékony-intézetek. mellyek-
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nek keletkeztét a' mai törpevilág meg se tudja fogni ; 
a' szegény gyalázott búcsúsok' Péterfdléréből kerül-
nek ki sokszor a' költségek, mellyekkel az európai 
nemzetek , a' keleti barbarok ellen bitókért, hazájok-
ért , függetlenségükért századokon keresztül vivott 
harczaik' kiadásait fedezték ; az ajtatos zarándokok' 
ezen vallási kegyelet sugallta adakozásaiból építtettek 
nem egyszer hidak. szabályoztattak a' folyók, szárit-
tattak ki a' tavak, kiirtattak az erdőségek, terüle-
tök emberek' lakhelyévé átalakíttatván. Ez nem volt 
egyéb mint a l a m i z s n a , mellyet az egyház a'bűnbánat 
és megjobbulás' feltétele alatt rendesen feloldozott bű-
nösnek is tesz kötelességeül, 's mellyet elhagyva mi 
egyebet sein eszközlött, vagy nyert, mint hogy a' ker. 
jótékonyságnak egyik legtisztább alkalmát elmulasz-
totta. — 

Mondatott nem egyszer, hogy az illy bucsuiillé-
rek a' pápák' aranyszomjának csillapítására szolgáltak. 
Azonban jó lélekkel állíthatjuk, miszerint az ezen, 
valamint minden egyéb, egykor szokásban volt és 
részben most is szokásban lévő módon és utakon az 
egész kath. világból befolyt pénzösszeg sohasem téte-
tett Je a' pápai pénztárba, hanem az ugy nevezett 
szent épület' pénztárába (banco montis pietatis), hon-
nan aztán a' szükségek szerint az egész világra, tem-
plomokra, egyetemekre, kolostorokra, jótékony inté-
zetekre, rabszolgák és foglyok' kiváltására, hadi költ-
ségekre 'stb. dispensáltatott. Z a c c a r i a s hivatalos 
tabellákból mutatta k i , miszerint az annyi keserves 
panaszokat hangoztatott Németország 2 7 6 esztendők 
alatt, onnan 1 4 4 9 - t ő l egész 1 7 2 4 - i g , ezen pénztárba 
nem többet, mint 1 , 5 6 0 , 9 0 0 forintot szolgáltatott, 
melly összegből egy évre körül-belül 5 , 6 5 5 forint 
esik; holott a' pápák XIII. Gergely' idejétől fogva 
XIV. Benedek koráig csak a' fuldai. dilingi, bécsi, 
olmützi, prágai 'stb. papneveldékre tizeitek évenkint 
8 , 8 9 7 seudit; 's az európai fejedelmeknek különösen, 
elvonva más jótékony czéloktól, 1655 - tő l egész 
1 7 2 7 - i g 6 , 1 9 9 , 7 9 2 seudit szolgáltattak, mellybőlaz 
egy Németországnak 1 . 4 3 0 , 8 9 7 scudi jutott. Jól mon-
dotta de Luca bibornok az 1682-d ik évről: .Pronun-
tiare hoc anno possumus, quod illud aurum, quod a 
partibus ultramontanis, vel ultramarinis ad urbem et 
curiam romanam obvenit . . . . adeo magnilicatuin a 
malignis, vel ab indoctis, et non informatis, i m p o r -
t é t p a u c a s g u t t a s c o m p a r a t i o n e f l u m i -
n u m a u r i per sedem et cameram apostolicam pro-
fusi. et transmissi ad easdem regiones ultramontanas 
et ultramarinas.' (De oiîic. Venal. Cur. rom. cap. 6.) 
Pedig meg kell gondolni, hogy a' világegyház' kor-
mányzása szinte nagy költségbe kerül, 's nem volna 
épen igazságtalanság, ha ennek fejében a' romai pá-
pák évenkint bizonyos, kölcsönösen megállapítandó 
összeget követelnének. 

Az egyházi bűntényekre rótt pénzbüntetéseket 
illetőleg, megjegyezzük, miszerint miután az egyházi 
büntetések, az egyház' l á t h a t ó egyesület lévén, külki-
hatásuak is lehetnek.'s a' pénzbírság nem épen immorális 
büntetés : nem látjuk által. miért nem szabhatott lé-
gyen az egyházi hatóság is illy büntetéseket. Napja-
inkban már nincsenek divatban : azon első századok-
ban pedig. mellyekre hivatkozni szeretünk. foglyok 
vagy rabszolgák' kiváltására, szegények' felsegélésére, 
templomok' építésére 'stb. fordíttattak. (L. Walter, 
Lehrbuch des Kirchenrechts, §. 191 . ) 

A' mi végre ,a' fejedelmeket letevő, hűség 's 
eskü alól feloldozó romai bullákat' illeti : egyenesen 
bevalljuk, miszerint erre sem a' pápa sem az egyház, 
mint i l lyen, mi joggal sem birnak. De a' középkor-
ban ez politikai szükség vo l t , és a' nemzetek' akkori 
közjogán alapult, mellyet maguk a' fejedelmek is alá-
irtak. Az 1 2 1 5 - b e n tartott IV. laterani zsinaton, 
mellyben a' pápa' ebbeli joga inegállapittatott, a' nyu-
goti és keleti császárok, a' franczia, angol, arragoniai 
'stb királyok részint személyesen, részint felhatalma-
zottjaik által voltak jelen. Ezen pápai jogra a' feje-
delmeknek akkoron sziikségök volt a' hatalmaskodó 
vasallusok' megfékezésére, a' népeknek pedig az elnyo-
mó és zsarnok fejedelmek' korlátozására. ,A' status 
ment be az ecclesiába, és nem az ecclesia a' statusba. 
A' ki világi erőkkel nem birt, sohasem gondolkozott 
volna világi hatalomról, ha ezen gondolat nem önkényt 
merült volna fel a' történetekből. Azon sokféle és sok-
felől nem beköltözött, de berohant népnek , melly a' 
romai birtokokat egymásután meglepte, elmulhatlan 
szüksége volt egy olly középpontra, melly által bizo-
nyos meghatározott pályába szorittassék, mint a' pla-
néták a' nap által. 'S ez a' pont a' hierarchia lön. 
Azon sokféle rajnak, azon söpredékesen összefolyt 
bárdolatlan, de erővel teljes generationak elmulhatlan 
szüksége volt egy olly felülegre, melly alatt magát a' 
kívánt tisztulásig kiforrhassa, a' nélkül , hogy az idő 
előtt széjjelpattanjon. 'S ez a' felüleg a' hierarchia 
volt.' Ezek körülbelül Kölcsey' szavai. — Ma midőn 
Europa' ezen közjoga változott, 's ezen politikai szük-
ség is elmúlt, az egyház hivatását teljesiti , midőn ta-
nításában hirdeti, miszerint a' maga körében függet-
len világi hatalom azon Istentől van , a' kitől ő maga, 
mellyet tehát tisztelni, rendelkezéseit,mint Isten'aka-
ratját, fogadni minden ember köteles. Fájdalom az uj 
pogányság a' középkori ezen közjognak helyébe egy 
másikat, már nem fentartót és fékezőt, hanem rombo-
lót és feloszlatót állított : t. i. az erőszakos forradalom' 
jogát. (Folyt, köv.) 
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A' val lás- és oktatásügyi ministernek, Thun 

grófnak, legalázatosabb előterjesztése a'kath. 

egyháznak a' kozoktatáshozi viszonyai' 

tárgyában. ( V é g e . ) 

A' n é p i s k o l á k r a nézve a' püspöki gyüleke-
zet' benyujtványa következőleg nyilatkozik : 

,A' kath. egyház a' kath. ifjúságra nézve nem 
egyedül a' vallásoktatást veszi igénybe. Ö az Isten 
által rendeltetett arra, hogy az emberi-nemet az örök 
életre nevelje, 's ugyanazért joga és hivatása arról 
gondoskodni, hogy az ifjúság a' hitben 's szeretetben 
kiképeztessék. A' népiskolák eredetöket a' kath. egy-
háznak köszönik, 's ha ettől elszakittatnak, a' felforgató 
propagandának körmei közé jutnak. Az európai tár-
sadalom' jövője fátyollal van fedve, mellyen csak a' 
Mindenlátónak szemei láthatnak keresztül. Egy bizo-
nyos : IIa az európai társadalom a' feloszlástól meg 
fog mentetni, csak a' vallás által mentetik meg. Te-
hát nem csak az egyház- , de az álladalomra nézve 
is szükséges , hogy a' kath. egyháznak vezér befo-
lyása a' kath. népiskolákra nézve ineghagyassék. 
Kétségkivül az álladalomnak is nem csak joga-, de 
érdekében van a' népiskolákra felügyelni. Az eddigi 
tanodai rendszernél fogva, az egyház- és álladalom-
nak az iskolákrai kölcsönös igényei méltányoltat-
tak. Tehát azon rendeletek, mellyek az eddigi ta-
nodai rendszer által a' népiskolák' vezetése- és felü-
gyeletére nézve felállíttattak, ezután is fentartandók.' 

,Miután a' kath. vallásoktatásnak vezérlete a' 
kath. egyházat illeti: tehát a' hittani könyvek' megál-
lapítása egyedül az egyházi hatalomtól eredhet. Hogy 
a' népiskolákban használandó egyéb tankönyvek szint-
úgy a' valódi keresztény népmiveltség' átalános kivá-
ratának, mint szinte a' tartomány és nép' különös 
szükségcinek megfeleljenek , minden koronatartomány' 
püspökeinek megengedhető, hogy e' tankönyveket, 
egyetértve a' tartományi hatósággal, állapítsák meg.' 

,Az európai népek' jelen iniveltségi viszonyainál 
fogva az iskolatanitók nélkülözhetlenek, 's ha ők hi-
vatásuknak megfelelnek, üdves sikerrel működhetnek ; 
azonban az ezzel összekapcsolt nehézségeket nem le-
het eltitkolni. Egy részről nekik abban, a' mit taní-
tanak, alapos ismeretekkel kell birni ; más részről az 
ő állásukra nézve csekély ismeretek kívántatnak, 's 
egy kiterjedt tudományos képzettséggel biró egyénnek 
elviselhetlen teher lenne, minden erejét arra szentelni, 
hogy a' falusi ifjúságnak az emberi ismeretek' első és 
legegyszerűbb alapvonalait adja elő. De mindenek 
előtt az iskolatanitónak az érzelem' Lazon állandósá-
gára és tisztaságára van szüksége, mellyet egyedül 
csak a' vallásnak szent forrásából lehet meríteni. Ta-

gadhatlanul hat hónapi időszak nem elég a' néptanító' 
képzésére, vagy csak azon esetben elegendő, ha azt 
czélszerü vezérlet alatti hosszabb gyakorlat mege-
lőzte. De a' mennyiben az álladalom' néptanítói ké-
pezdéket akarna alapítani, azoknak szervezete bölcs 
előrelátással lenne megfontolandó, szintúgy a' sok 
mint kevés gondosan elkerülendő, 's azoknak erkölcsi 
és vallási képeztetésére különös figyelem fordítandó. 
Olly egyének, kik felületes és hiányos képzettség 
mellett, nagy igényekkel állanak elő 's ingadozó er-
kölcsi viseletet tanúsítanak, mindenhol veszélyesek, 
különösen pedig a' népiskolában , honnan ők egész 
községekben kárhozatos magot vethetnek el.' 

,A' tevékeny, ravasz és terv szerint működő föl-
forgató párt jobb eszközöket alig kívánhat. Tehát a' 
néptanító képezdék az egyházzal összeköttetésbe ho-
zassanak,'s megyei intézeteknek tekintetvén, reájuk a' 
püspök, egyetértve a' polgári hatalommal, ügyeljen és 
felvigyázzon.' 

,A' kath. néptanoda nem virágozhatik, ha csak 
a' néptanító a' hivatására szükséges ismeretekkel va-
lódi kath. érzelmet nem egyesit. A' püspökök nem en-
gedhetik meg, hogy olly egyén, kinek vallása és er-
kölcsisége nein mocsok nélküli, legyen tanítója a'kath. 
ifjúságnak, ők tehát a' néptanítók' alkalmazására néz-
ve eldöntő befolyást igényelnek magoknak. E' mellett 
meg kell még említeni, hogy az iskolai alapítványnak 
nagyobb része, a' szerzeteknek elfoglalt vagyonából, 
tehát papi javakból á l l , 's azon néptanítókra nézve, 
kik az egyház' javaiból fizettetnek, a' kinevezési jogot 
is igényelhetik a' püspökök.' 

,Sok néptanító és segéd olly szegénységben él, 
mellytől a' legbensőbb szánakozást megtagadni nem 
lehet. Nagy számuknál fogva, az ő állapotuk' javítá-
sának akadályok gördülnek ellene, mellyeknek súlyát 
a' gondolkodónak el kell ismerni. Azonban a' forró 
óhajtást kell kifejezni, hogy a' lehetőség szerint ele-
gendő jövedelem biztosittassék számukra , hogy szol-
gálati tehetetlenségűk' esetére tartásukról, 's özve-
gyeikről is annak módja szerint gondoskodva legyen.' 

A' mély tisztelettel alólirt bátorkodik erre nézve 
következőket megjegyezni : 

A' kath. népiskolákban a' vallásoktatás' ellátá-
sának joga az 1 8 4 9 - d i k évi martius'4-diki legfelsőbb 
patens' 4-dik §-ánál fogva az egyház' részére bizto-
síttatott. Felséged' kormánya azon meggyőződéstől ve-
zéreltetik , hogy ezen oktatás, miszerint a' legalsóbb 
miveltségi fokon is üdvesen hasson, 's az ottan külö-
nösen eszközlendő czélját a' nevelésnek előmozdítsa, 
az egyéb tárgyakbani oktatástól szét nem választatha-
tik, 's hogy a' népiskolát legkevesebbé szabad ellen-
kező életnézetek' küzdhelyévé tenni. 

Ellenben a' püspökök elismerik az álladalomnak 
is jogát és érdekét, a' népiskolákra felügyelőleg hatni, 
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's ugy látják , hogy azon igények , mellyeket egyház 
és álladalom az iskolák' irányában magoknak támasz-
tanak, az eddigi iskolai rendszerben méltányos tekin-
tetbe vannak véve. 

A' jobbágyi alázatu vallás- és oktatásügyi mi-
nister érzi annak kötelességét , hogy a' népiskolák' 
körében is javításokra törekedjék. Mindazáltal a'benső 
összefüggés, mellyben a' népiskolaügy egyéb, egészen 
átalakulásban levő intézményekkel áll, szükségessé te-
szi, ez ügynek szabályozását, a' mennyire a' fenálló 
szervezet' részletes megváltoztatásáról van szó, további 
tárgyalásra halasztani, a' mellynél egyébiránt korán 
sem szándékoltatik azon befolyásnak megszoritása, 
mellyet az egyház idáig a' népiskolákra gyakorolt. 

Tekintettel az ezen legalázatosabb előterjesztés-
ben kifejtett nézetekre, bátorkodik a' mély tisztelettel 
alólirt a' jobbágyi alázata ministertanács' nevében a' 
kath. egyháznak a' közoktatáshozi viszonyai' szabá-
lyozása tárgyában az ide csatolt rendeletjavaslatot 
legfelsőbb jóváhagyás alá terjeszteni, 's mély alázattal 
kérni felségedet : méltóztatnék jóváhagyni : 

1-ször : Hogy azon határozatok' teljes fogana-
tosítása, mellyek a' püspöki gyülekezet által a' hittani 
megyei- és zárdaintézetek'szervezetére nézve hozattak, 
semmi akadályra ne találjon, azon feltétel alatt, hogy a" 
kormánvnyali értekezés nélkül semmi változás ne té-
tessék azokon, ellenben pedig ottan , hol a' megyei és 
zárda-intézetek e' határozatokat zsinórmértékül el nem 
fogadnák, az eddigi rend tartassék meg. 

2-szor : Hogy ottan. hol jövőre hittani kar fog 
létezni, egyszersmind megyei intézet létesíttessék. 

3-szor : Hogv a' hittanárok' alkalmazásánál ál-
ladalmi gymnasiumokban és egyéb középtanodákban 
az előadott mód tartassék meg. 

4-szer : Hogy egyetemeknél, hol még nem vol-
na, hitszónok alkalmaztassék, 's annak megválasztása 
a' püspökre bizassék. 

Végre méltóztassék felséged 5-ször helybenhagy-
ni, hogy a' bölcsészeti karoknál eddig rendszeresítve 
volt hittani székek megszűnjenek, ellenben a'jobbágyi 
alázatu vallás- és oktatásügyi minister felhatalmaz-
tassék olly egyéneknek, kik a' keresztény meggyőző-
désnek bölcsészeti karoknál tudományos képviselésére 
különös képességgel birnak, ha ollyanok a' püspökök 
által kijelöltetnének, illendő dijt utalványozni. Bécs-
ben, april 13-án, 1 8 5 0 . T h u n . 

Ez előterjesztvénvre következő legfelsőbb ren-
delet érkezett : 

Az 1849-d ik évi martius' 4-diki patens 2 - , 3 -
és 4-dik §§. értelmében, vallás- és közoktatásügyi minis-
terem-, és ministertanácsomnak előterjesztésére mind-
azon koronatartományokra nézve, mellyekre a' neve-
zett patens szól, következő rendeleteket hagyok jóvá : 

1. Alsóbb vagy felsőbb köztanodákban kath. 

vallásoktató vagy hittanár senki sem lehet azon püs-
pöktől nyert felhatalmazás nélkül, kinek megyéjében 
az intézet létezik. 

2. §. A' püspök az adott felhatalmazást minden-
kor visszaveheti : azonban a' felhatalmazásnak vissza-
vétele a' kormány által nevezett tanárt nyugpénzrei 
törvényes igényétől nem fosztja meg. 

3. §. A' kormány' gondjai közé tartozik, olly 
egyéneket, kik a' püspöktől a' hittan' előadására fel-
hatalmazást nyertek, a' hittani karoknál tanároknak 
kinevezni, vagy mint magántanítókat alkalmazni, 's 
akkor ezek hivatalaikat az akadémiai törvények sze-
rint kezelik. 

4. §. A' püspöknek szabadságában áll, a'papnö-
vendékek' számára az előadásokat, mellyeket az e-
gyetemnél hallgassanak, 's azok' sorozatát meghatá-
rozni, és őket azon tanulmányokból saját növeldéjé-
ben visgálat alá vetni. 

5. §. A' hittani tudorságot elnyerni óhajtók' szi-
gorlataira a' püspök a' visgálő biztosok' felét olly e-
gyénekből nevezi, kik hittani tudorságot már magok 
is nyertek. 

6. §. A' hittani tudorságot senki nem nyerheti 
el, ki a' püspök, vagy annak meghatalmazottja előtt 
a' tridenti hitvallást le nem tette. 

E' rendeletek' foganatosításával vallás- és okta-
tásügyi ministerem bizatik meg. 

Továbbá a' jelen előterjesztvényben tett ajánla-
tokat is jóváhagyom, 's vallás- és oktatásügyi minis-
teremet azoknak foganatosítására felhatalmazom. — 
Bécsben, april' 2 3 - á n , 1 8 5 0 . Ferencz-József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyar l ion . 
P é c s , május' 12-én. Székesegyházunkban egy ün-

nepélyes szertartásnak voltunk tanúi, melly nálunk keve-
sektől , 's helyben tán soha sem láttatva mind ritkasága, 
mind nagyszerűsége által mindnyájunkra meglepő "s épü-
letes hatással volt. — Ugyanis ma kenettettek föl főméit, 
lierczeg-primásunk által, ki f. hó' 3-án körünkbe érkezett, 
püspökökké mélt. K a r n e r Antal győri, 's R a n o l d e r 
János veszprémi kegyelmesen kinevezett püspök urak. —• 
Emiitett győri püspök ő méltósága e' f. hó' 7-én már, mélt. 
D e á k y Zsigmond 's G i r k György, mint a 'consecra-
tionál segédszolgálatot teendő fölszentelt püspökök' kísé-
retében városunkba érkezett, de a' pápai bullák' késedel-
mezése miatt a' fölszentelés csak ma történhetett meg. — 
Góth ízlésű egyházunk pompásan földiszesitve, 's oltár-
oszlopzatai szőnyegekkel bevonva, meglepő 's szivemelő 
hatást kölcsönöztek a'különben is nagyszerű szertartásnak. 
Leglélekemelőbb volt a' fő 's kezek' megkenetése, 's az 
áldásadás. mellyet az u j fölszentelt méltóságok, a' tem-
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plomban vcgig menve, az cgybesereglett liiveknek oszto-
gattak. Számosan gyülekeztek össze a' vidékbeli papság, 's 
a' város' miveltebb osztálya közül, mert az ünnepély' érde-
két nevelte az , hogy R a n o 1 d e r János ő méltósága hely-
ben születvén, itt is kenettetett föl püspökké. A' szertartás 
10 órakor kezdődvén, fél egyre végződött , 's a'jelenlevő 
előkelőbb egyházi és világi urakat lierczeg-primásunk szo-
kott vendégszeretettel fogadta asztalánál. Adja az ég' Ura, 
hogy az u j fölszentelt püspök ő méltóságuk megyéikbe 
szerencsésen érkezvén, az egyház' sebeit, mellyeket a' mult 
idő okozott, a' leghatályosabban 's sikeresen orvosolhas-
sák! Mint halljuk veszprémi püspök ő méltósága már Pün-
kösd napján fogja ünnepélyes beigtatását tartani. K. F. 

K e c s k e m é t r ő l . Örömérzettel olvastuk az eszter-
gom fő-megyében, nevezetesen a' fővárosban tartott , 's 
minden egyházi lapokban velünk közlött buzgalomteljes 
jubilaeumi ajtatosság' mikénti ünneplését ; örültünk, mert 
lá t tuk , hogy Sionnak kezei el nem lankadtak a' fárasztó 
munka után. — Azon örömünket sem titkolhatjuk el mind-
azonáltal, mellyben Jeruzsálem' leánya e' kellemes idő-
ben és üdvesség' napjain bennünket is részesitett. 

Az árva Váczmegye' egyházi kormányának rendelete 
szerint, aprilhó' 27-ke előestvéjén a' Szentlélek' segítségül 
hívásával kezdettük meg a' jubilaeumi ajtatosságot. Milly 
forrón óhajták ez időt a' kecskeméti hivek, bizonyságát 
vettük már ez nap, mellyben nagyszerű templomunk töm-
ve vala , és hangzottak szivinditó énekek ; 's melly ismét 
néma csendbe borult, midőn ama' valóban szivemelö, 's 
vigasznyujtó könyörgések elmondattak. Már ez nap tétetett 
le keblünkbe azon nyugtató remény, hogy jubilaeumi aj-
tatosságunk fényes és üdvhozó leend. Nem is csalt meg a' 
remény, — nálunk naponkint ünnep volt, melly esti-ajta-
tosságainkban fejezte ki érzetét, számtalanok' szemeiből 
keservkönyek gördültek , mert megemlékeztek nyomorúsá-
guk' napjairól . . . . és vétkeikről, mellyekben voltak a' 
régi napoktól fogva. — A' jubilaeumi vasárnapokban sze-
relmesek lettek az erők' Urának hajléki, inert azokban la-
kott a' nép, és dicsérte őtet. (Zsoltár 83.) April' 28-kán 
a' sz. menet a' sz. ferencziek' templomába vezettetett, hol 
St. E. helybeli káplán szónokolt Jerem. Siralm. 5, 1. sza-
vai fölött : ,Ur Isten, emlékezzél meg, mi történt velünk, 
nézz és figyelmezz nyomoruságinkra!'Élénken emlékezvén, 
és bennünket is emlékeztetvén azon napokra, mellyekben 
a' szolgák uralkodtak rajtunk , nem lévén , a' ki megsza-
badított volna azoknak kezéből, — Jerem. 5. r. — Május' 
5-kén a'piaristák' templomában D. J.káplán buzditáerélye-
sen a' híveket bűnbánatra's a'megbántott Istenhez való té-
résre. — Május' 12-kén összegyülekeztek a' hivek a' sz. 
ferencziek' templomában, honnan a' sz. menet a' plébániai 
templomba vezettetett; hol is Kecskemét város' buzgó lel-
kipásztora, főt. H o f f m a n n János prépost lépett a' szó-
székre, kitűnő szónoklatával valóban atyailag intvén az 
összesereglett nyájat , hogy azon kincset, mellyet e' jubi-
laeumi időben az anyaszentegyház' malasztdus tárából 
nyerének, híven megőrizzék, vezér-eszméül használván 
sz. Lukács' szavait : ,Teremtsétek a' poenitentiának méltó 
gyümölcseit' 3, 8. 

A' sz. menetekre, ö herczegsége Magyarország' prí-
másának , és főt. püspöki helyettesünknek buzgó kivánata 
szerint, nálunk teméntelen sokaság jelent meg ; nem csa-
lódunk, ha 8—10 ezerre teszszük azoknak számát, kik 
vasárnapi nyilvános ajtatosságinkban részesültek, érezvén 
az isteni kegyelem- 's vigasztalásnak szükségét. Jelen vol-
tak a' szülők gyermekeikkel, a' gazdák cselédjeikkel, min-
den rendű tanitók tanítványaikkal, egyesült szivvel dicsőit-

vén az Urat. — Szivemelö volt látni e' napokban számta-
lanokat , kik különféle akadályozó körülményeik miatt a' 
nyilvános ajtatosságokra meg nem jelenhettek, mint láto-
gatták a' kitűzött templomokat, magán ajtatosságukban 
lefedett fővel, összecsuklott kezekkel imádván a' termé-
szet' Urát. — Ezek valának azon napok, mellyeket az Ur 
szerzett, hogy örvendezzünk és vigadjunk azokon. 

K o p i c h I g n á c z . 
(Öt százados ünnep Gácsfalván.) Folyó év' april' 

28-dik napja mind jelentősége- mind ünnepélyességére 
nézve magasztos emlékű marad Gácsfalu' lakosai előtt ; e' 
napon nemcsak egyházunk' pártfogójának sz. Györgynek, 
hanem öt százados fönlétének ünnepét is , mélt. F o r -
g á c h Jenő és József grófok , érdemteljes kegyuraink, az 
egész nógrád-hegyi kerület' plébánosai, 's temérdek nép^ 
ség' jelenlétében, ajtatos egyházi körmenet-, szent miseál-
dozat- és jeles egyházi szónoklattal ültük meg. A' két 
elsőt főt. L i p t á k György cz. kan., alesperes és helybeli 
plébános, az utolsót nt. M a t t a v o v s z k y József divén-
oroszi plébános végezte. Érdekessé és meghatóbbá tette 
az egyházi szertartásokat egy 55 évi házasságban, az élet' 
derűs és borús napjait hiv szeretettel együtt töltött párnak, 
a' 79 éves S z e l e c z k y Lukács és 70 éves B e r e z e l -
l e s Katalinnak aranymennyegzője, kik a' testi és lelki 
fény tulajdonaival mindenkit elbájoló F o r g á c h Francisca 
gróf kisasszony' vezérlete mellett térdeltek az oltár elébe, 
elfogadni a' felettök elmondandó isteni áldást. Nem volt 
szem, mellyben az öröm' könyüi ne csillogtak, nem volt 
kebel, mellyből hálafohászok ne emelkedtek volna ! Az 
isteni szolgálat' befejezése után a' helybeli plébános és 
alesperes, főt. L i p t a k György cz. kanonok ur magyar 
szívességgel látta el gazdag asztalánál számos vendégeit, 
hol fejedelmünk-, egyházi főnökeink-, 's kegyurainkért 
hódolat- és tiszteletet bizonyító áldomások történtek. Hisz-
szük, hogy az ötszázados egyháznak futólag lerajzolandó 
régiségeit és viszontagságait kedvesen veendik mindazok, 
kik honi történetünk' akármelly pontocskája iránt csak 
némi kegyelettel is viseltetnek. A' gácsfalvi legnagyobb, 10 
mázsányi harangon , gótli-betükkel e' három kitételü kör-
irat olvasható : ,o reX gLorlae VenI CUM paCe ;' e' szerint 
1272-ben IV. Béla alatt öntetvén, 578 .éves; a' harang' 
belkörnyezete két szemközti oldalán annyira elkopott már, 
hogy azt inegrepedéstől megovandók, ütőjét más oldalra 
kellett csavartatni. Maga az egyház 1350-ben vette kezde-
tét, miként ezt az oltár' melletti kőfalon, lágy kőben, veres 
góth-betükkel e' következő fölirás bizonyítja : ,Anno Do-
mini 1350 pâtre Thoma fdio primo Josepho, fdio secundo 
alias (Dionysio) de genere Tomaj, haec sacra strui coepit 
Ecclesia' ; tehát Mariaczell 's a' gácsfalvi egyház egy ki-
rály, t. i. I. Lajos alatt épültek, ha nem is ugyanazon évben. 
Oklevelek' nyomán kitűnik, hogy ezen egyház' híveiből, 
Rákóczy legdühösb üldözései közt is, Jézus, a' jó pásztor' 
aklát senki el nem hagyta, melly hüségök még napjaink-
ban is szép például ragyoghat másoknak. Említést érdemel 
méga'338. éves mise-könyv, melly 1512-ben Velenczében 
nyomatott, előbb a' kassai szent Erzsébetről nevezett egy-
házhoz tartozott, két század óta pedig a' mi tulajdonunk; 
végtére az 1712-ben készült szentség-mutató, miért és ki-
nek bőkezűségéből? azt a' rajta olvasható fölirás mutatja: 

Peste Deo vovens en Gács mea colloco vota . 
Peste, fame et bellis libera nos Domine 1 

Hány ember lett e' mirigynek áldozatja, nem tudhatjuk, 
mert épen legszörnyebb dühöngése közt találjuk a' halot-
tak' könyvét félbeszakasztva; meglehet, hogy maga a' 
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lelkész is áldozatul hullott. 100 esztendő alatt (1750— 
i 850-ig) születtek a'gácsfalvi egyházban 10,313-an, meg-
haltak 7,723-an ; a' szaporodás tehát — 2237. f . 

(A' jő és olcső könyvkiadó társulat' ügykezelési sza-
bályai. Folyt.) 3. §. Az ügykezelő alvála3ztmány' teendői-
ről. Az ügykezelő albizottmány kizárólag a' társulat 'anya-
gi érdekeivel foglalkozik. Tagjai a' választmány által erre 
különösen kiszemelt, 's megkért választmányi, vagy más 
egyéb társulati részvényes tagok, a ' társulal i főpénztár-
nok, az egyesületi ügyvéd, könyvárus, az alkalmilag meg-
hívott nyomdász, 's mint toll vivő az egyesületi titoknok. 
Ez is , ugy mint a' szerkesztő bizottmány minden hónak 
második 's negyedik hetében rendes ülést tart az egyik 
igazgatónak elnöklete alatt. Ebben a' szerkesztői albizott-
mány , vagy pedig az igazgató választmány által neki 
nyomatás és szétküldés, vagy csak puszta eladás végett 
átadott munkálatoknak milly formában, mi betűkkel, képek-
kel , külboritékkal 's más megkedveltető csinnal történendő 
nyomatásáról gondoskodik; ha a' dolog sürgetős, jóváha-
gyás végett azonnal az igazgatósággal, ha halasztható, a" 
már előre elkészített költségvetéssel, 's jövedelmezési re-
ménylettel együtt a' legközelebbi választm. ülésnek bemu-
ta t j a , 's annak végrehajtására költségi utalványt kér. A' 
munkák nyomatására, 's szétküldésére szükséges költsé-
geket a' választmány' utalványára az ügykezelés' elején a" 
főpénztár előlegezi ; mit a' fiók-pénztár félévenkint a' fő-
pénztárnak visszatéritend. Ezen ügykezelő h a t külön 
rendbeli protocollumot vezetend, úgymint 1-ször : egy 
b i z o m á n y o s i k ö n y v e t , mellybe mindannyi vidéki 
bizományosok, könyvárusok,könyvkötők , 's egyházmegyei 
hivatalok' nevei külön rovatban feljegyezve ; ugy szinte az 
országszerte elágazott postahivatalok a' nekik járó ujság-
példányok' számával együtt rovatonkint beirva legyenek ; 
a' mindegyiknek számadására küldött nyomtatványpéldá-
nyok, szám 's érték szerinti megjegyzésével, a' már kézbe-
sített pénzösszeggel, vagy még hátralévő tartozással együtt 
minden órában meglátható evidentiában tartassanak. 2-szor: 
egy s z á l l í t v á n y i k ö n y v e t , mellyben a' szállítónak 
saját kezével fel legyen jegyezve kitől '? miféle ? 's hány 
példány nyomtatványt vett át a' vidékbei szállítás végett, 
's mellyeknek a' kijelelt lielyekrei sérelmetlen eljuttatá-
sáról a' szállító kezeskedik, ugy szinte itt a'szállitási költ-
ségrovat is benfoglaltassék. Az efféle szállitványoknak kellő 
biztosság' tekintetéből mindig kettős, t. i. feladási, 's át-
vételi téritvény mellett kell történniek. 3-szor : egy n y o m -
d a k ö n y v e t , mellybe a ' nyomda-igazgatónak ismét sa-
ját keze' írásával a' könyv' fejezetén a' minden egyes 
nyomtatvány iránt kötött szerződés, alku, határidő, papir-
's betü-minőség, és az alkudott példányszám benfoglal-
tassék , az időnkint e' munkáért eleve fizetett pénzösszeg-
gel együtt; 's az illy alkukötés minden egyes munkánál a' 
példányok' hiánytalan átadásakor végképen befejeztessék, 
ugy , hogy a' felett többé soha szó se történjék. 4-szer : 
Kettős könyvviteli modorban szerkesztett átalános b e v é-
t e l ' s k i a d á s i könyvet, mellyben minden a' társulat' 
anyagi oldalát illető bármi néven nevezendő jövedelmek, 
's költségek folyó számokkal ellátott hiteles okmányokkal 
erősítve, naponkint bejegyezve legyenek. E' főkönyvnek 
három külön fejezetének kell lennie, egynek t. i. az ujság-
lapok, a' másiknak a' kor. naptár , a' harmadiknak egyéb 
nyomtatványok' számára, 's az efféle nyomtatványokból 
eredett bevételek 's kiadások külön rovatokban, 's olly 
evidentiában vitessenek, hogy egyszerű összeadás és ki-
vonás által mindig tisztán kitessék a' társulat' miképeni 
állása. 5-ször : Egy p o s t a k ö n y v e t , mellyben e g y -

f e l ő l külön rovatban a'postán érkezett előfizetők' név» 
jegyzéke, lakhelye az utolsó posta-állomással, a' megren-
delt példányok' száma, 's a' társulat' pénztárába innen be-
folyt pénz'mennyisége tisztán feljegyeztessék; m á s f e -
1 ő 1 pedig a' postára feladott ujságnyalábok 's példányok' 
száma, ha lehet, a' postatiszt által is aláírva, a' külön 
posták' egyes megnevezésével bejegyeztessék ; ugy nem 
különben a' társulathoz posta utján érkezett levelek , kéz-
iratok , vagy más nyalábok számára, valamint más részről 
a' társulat által postán küldendő levelek, 's más szállitvá-
nyoknak is egy külön függelék postakönyvecske tartassék. 
fi-szor : Egy vegyes tartalmú megrendelési, megbízási, le-
velezési , 's más efféle egyveleg szükségekre tett apróbb 
költségek, 's jövődelmeket tartalmazó k é z i k ö n y v e t 
vagy naplót. Mindezen könyveket természetesen az ügy-
kezelő maga vezetendi, 's az abban foglaltakért is egyedül 
csak ő felelős. (Vége köv.) 

Ausztria. 
B é c s , maj. 5. A' nyilvános közfigyelem' azon nagy 

mértéke , melly az egyházi kérdésre legújabban, fordittatik, 
igen világosan mutatja annak fontosságát, 's mélyen ható 
jelentőségét.Ha azonban az egyház'ellenei egy, az <> értel-
műkben kész, bevégzett nyilvános közvéleményt hoznak 
föl ; lia ők azt erősítik, hogy az uj rendszabályok' elveté-
sére mindenek' szavai egyesülnek, 's a' kormánynak alig 
volna gyorsabb teendője, mint a' p á t e r p e c c a v i - t 
elmondani, 's a' kath. egyháznak nyújtott drága enyhitalt, 
az utólagos fölvilágosító rendeletek és megszorítások' kellő 
adagával megvizezni : akkor bizonyára az igazság iránti 
kötelesség parancsolja, hogy az illyetén állitások ellen 
fölvértezetten a' küzdhomokra kilépjünk. A' kormány' te-
kintélye nem különben mint az egyház' becsülete, forognak 
itt a' koczkán. Mind a' kettő pedig olly kipótolhatlan jó, 
mellyeket minden áron megmenteni kell. 

A' kérdések, mellyek mindenek előtt megfejtendők, 
ezek : igaz-e, hogy a' kath. egyház1 lényege az álladalomra 
nézve veszélyes V Szükséges-e, érdemli-e az egyház, hogy 
tovább is rendőri felügyelés alá maradjon helyezve ? Vall-
jon a' péterhit valóban rosszabb, veszélyesebb a" zsidó-
ságnál , mellynek emancipatioja az ellenséges lapok által 
minden alkalommal, mint mulaszthatlan szent kötelesség 
proclamáltatik a' legünnepélyesebben, 's magasztaltatik 
nem csak az alkotmány' betűjének, hanem a' korszellem' 
nyilatkozatainak ellenére is. 

Ezen tér az , mellyen mi elleneinket elvárjuk. Szálja-
nak le itészetök' világával a' katholicismus' mélyeibe, mu-
tassák meg elvek szerint, hogy a' szabad kath. egyház, az 
ő fanjainak nyilt, kényszerittetlen kifejtésével, a' szabad 
alkotmányos álladalom mellett meg nem állhat. Csak a' 
kath. egyház' tanainak összevetése azon maximákkal, 
mellyeken az igazán szabad, igazán alkotmányos, vagyis 
tartósan megállapított álladalom nyugszik, vezethet itt 
helyes belátásra. Fölületes idézetek a' történelemből igen 
keveset vagy épen semmit sem bizonyítanak az egyház 
ellenes párt' részére; mert a' ki fáradságot vesz magának, 
az örök egyház' történelmét az ő tiszteletreméltó egész 
voltában fölfogni, ez uton is csak azon elismerésre jutand, 
mellyet a' kath. tan' elemzése szükségkép szül. 

Igaz, hogy bizonyos igen lényeges pontban, az egy-
ház' tanja elválik a' mostani politika' rendszeréétől, melly 
az álladalmat csak fejek és teljesen egyenjogositott poten-

* 
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ziák' halmazának, s az agy nevezett többség' uralmát 
tartja az egyedül hivatott- és érvényesnek. Hogy az illye-
tén nézet, és a' tan között, melly ezen állítást tartja : 
,minden hatalom Istentói jó', 'a a' szigorúság' kötelmeit ön-
maga iránt , s mindenek előtt az alázatosságot és meghő-
dolást ajánlja : benső összehangzás nem lehet, nehezen 
kell bebizonyítani. Egyébiránt a' fölszabadult franczia cle-
rus" viselete a' legszembetűnőbben mutatja, hogy az egyház 
még akkor sem szűnik meg tisztelni és pártolni a' kor-
mányt , ha az a legfonákabb alapokra állitá föl magát ; 
mert hatalom, tehát Istentől jő , s csak Isten' intézkedése 
által döntethetik meg. Így tesz az egyház az ujabb időben, 
a' századok' tapasztalásai nem lebbentek el fölötte nyom-
talanul; a' régi tapadék- és salaktól 0 0 tisztán szolgál az 
álladalomnak és átalános jó rendnek. mint annak leghí-
vebb és biztosabb támasza. 

Milly mezőn működik elleneink taktikája ? Talán az 
elv és észszerű lehozásén ? Korán sem. Csupán csak arra 
szorítkozik, hogy a' rendőrség és egyház között támadható 
összeütközéseket számítgatja : a" midőn egyúttal, melléke-
sen legyen mondva, előlegesen is és föltétlenül az elsőnek 
ad igazságot, mintha azon eset nem is adhatná magát elő, 
hogy bureaukratikus kezek az egyház" lomha és méltatlan 
szolgáját legyezzék sinecurája' élvezetében, a' hivő lelkek" 
hitérzelmének valódi gunyjára. Valljon illyen lehető ösz-
szeütközések és kellemetlenségek" fölszámlálgatása ele-
gendő ok legyen-e ar ra , hogy az egyházat a' neki alkot-
mányilag biztosított jogtól megfoszszuk ? Minden, az egy-
házi rendelvények ellen szőrt okok egyetlen pontból indul-
nak ki , t. i. az egyháznak hallgatagon eleve föltett veszé-
lyességéből, mellyet azonban elébb megmutatni kellene. 
Kár a' dialektika- és sophistikaért, mellyel elleneink a" 
harcztéíre szállnak , nekünk legalább ugy tetszik , ekkép 
a' bebizonyítás lehetetlen. 

Egy vallás , egy egyház sem veszélyes az államra és 
rendjére nézve, sőt inkább mindenik hasznos és kívánatos 
rá nézve , csakhogy természetesen ama' szabadközséges-
kedési hitvallás' popánczainak kizárásával, melly a' sze-
mélyes Istent, a" személyes folyton élő szellemet tagadja, 's 
Jézust csupán convenientiáből mint valamelly kiválasztott 
fegy- és mintaembert eltűri. Ezen nem-religio, ezen való-
ságos pantheismus , szögletes ellentéte minden vallásnak. 
Mi látjuk, miként pöffeszkedik egy idő óta a' korlátolt phi-
liszter-értelem' eme korcsszülöttje közöttünk. Ebből azon-
ban az egyháznak nem lesz kára, mert egy száraz, vigasz 
és reménynélküli tan soha sem fogja az emberiség' érzel-
mét kielégíteni, áthatni, fölbuzditani és föntartani. 

Előttünk az illy mozgalmak legfölebb politikai tekin-
tetben tetszenek figyelemreméltó jeleneteknek. mint a' 
fölbomlasztó és tagadó szellem' manifestatioi, melly a' val-
lási téren mükedvelősködik, mert a' radikal politika' meze-
jén szorongva érzi magát. 

A" mi czikkiink' tárgyát illeti : kijelentjük, hogy mi 
a' közvélemény' hatalmát félre nem becsüljük; de azok 
mellett , mik több mint két év óta ledönthetlen axiómák 
gyanánt érvényeitettek, s mik most az eszmehajótörés 
után, mellyet a" legkivibetőbb politikai és társadalmi rend-
szerek szenvedtek, jelenleg tények által egészen elmellőz-
tetve és elerőtlenedve látszanak , — túlságos fontosságot 
sem tulajdonithatunk neki. 

Az álladalomnak legfőbb kötelessége : igazságosság ; 
és azt gyakorolta, midőn a" kath. egyházat szabaddá tevé. 
Ha tehát elleneink, csakugyan a' túlnyomó közvélemény' 
tolmácsai volnának is, mit mi semmi esetre meg nem enge-
dünk : még akkor sem kételkednénk, hogy azt az esemé-

nyek' fénye lény egesen fölvilágositandja és raegigazitandja, 
kivált ha további fölvigyázás mellett kitünendik, hogy az 
állam az ő felügyeleti jogát komolyan és hatályosan tudja 
megőrzeni és gyakorolni. (Oest. Corr.) 

Politikai Szemle-
F r e i b u r g b ó l az ,Ami de la Religion'-nak í r j á k : 

Miután a' sz. Bernardhegyi atyáknak a' franczia törvény-
hozó gyűléshez beadott kérelme a' schweizi ügyek feletti 
vitára okvetlen alkalmat fog szolgáltatni, nagyon óhaj-
tandó volna, hogy ottan fájdalmaink' egész nagysága nyil-
vánosságra hozassék. Mi reményijük, hogy önöknek nagy 
szónokai megfelelendenek a' felvállalt hivatásnak, misze-
rint t. i. a' képmutatást leálarezozni, s a' gonoszok' tetteit 
a' közutálatnak dobni, el nem mulasztandják. Montalembert 
ur' számára ez ügyben gyönyörű küzdtér mutatkozik. 

ö volt az első, ki Francziaországban a' külön szö-
vetség' elnyomatása után a' vészharangot meghúzta, midőn 
a' pairek' kamarájában e' jós szavakat mondá : ,En a" 
meggyőzött, meggyőzőitekhez szólok!' Ő összefogja szedni 
minden ékesszólását, hogy a' világnak feltárja azon em-
berek' igaztalanságai- és üldözéseinek bünsorát, kiknek 
hatalomra léptét úgyis elhomályosította. 

Reméljük, hogy Thiers u r , a' tények és azok' követ-
kezései iránt jobban felvilágosittatván , szinte segélyünkre 
lesz. Ez előtt ő könnyen csalódhatott, de ez már ma alig 
lehetséges. 

Nem a' liberalismus, hanem a' radikalismus győzött 
Schweizban, hogy győzelmeit folytassa Paris-, Bécs-, Ber-
linben, és egész Olaszországban. Thiers ur örvendett a' 
különszövetség' elnyomatásának, mert azt hitte, hogy 
Francziaország' barátai győzedelmeskedtek. De nem : 
D r u e y ur és társai Francziaországnak nem barátai, ha-
nem barátai Cabet-, Proudhon- és Considerant-nak,kit ők 
Lausanneba hívtak meg 184(i-ban, hogy a'socialismusból 
nekik leczkéket adjon. Thiers ur jelenleg ugy tekintetik 
Schweizban, mint oda haza a' vörösek által. 

A' szövetségi tanácsnak könnyű csúszni mászni a' 
franczia és európai diplomatia előtt, nevezetesebb tagjai-
nak érzelmei eléggé ismeretesek. Schweiz majdnem minden 
jelenlegi kormányai a' demagógiának gyümölcsei, a' de-
magógiának vannak zsebében, 's a" propaganda' legben-
sőbb titkaiba avatottak. Csak olvasni kell a' ,Confédéré de 
Fribourg' 1848-diki januari számait, látni lehet abból, 
hogy az ő szemeikben minden trón rothadt, szuette, 's a" 
legelső alkalommali összedülésre van kárhoztatva. Egy 
szóval, meg lehet ott találni a" bizonyosságot az iránt, hogy 
azon lap nagy tervekbe volt beavatva, mellyek néhány 
héttel később törtek ki. Mi a' dolgot komolylyá teszi, az, 
hogy a' nevezett lap a' kormánynak közlönye. Az álladal-
mi tanács" elnöke köz tudomásra, e' lap' szerkesztőségi bi-
zottmányának is elnöke. 

Vadt Cantonban máskép állanak a' dolgok. Itten a' 
socialismust a' kormány' tagjai nyíltan vallják. Ottan szün-
telen a' munkarendezésről beszélnek, Druey urnák mun-
kája ,Constitution de l'échelle' czim alatt a'munkajogot védi. 
Delaraguez u r . egy különös jós , a' vadti államtanácsnak 
jelenlegi elnöke, több hivataltársaival együtt a' socialis-
musnak nyilvános nevendéke, és avatottja : 's ez jelen per-
ezekben még jóváhagyja a' szövetségi tanács' körülmények 
és szükség kivánta politikáját. A' genfi államtanács' elnöke, 
F a z y ur , szinte ismeretes egyén. O Mazzininak és min-
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den forradalmiaknak csontjából való csont, és húsából 
való hus. 

Bernben még különben mennek a dolgok ; mert fo-
konkint megyünk előre, 's mindig magasabb lépcsőzetre 
érünk. Ottan az uralkodik, mit nassaui dynastiának nevez-
nek ; azután Snell u r , a' németországi illuminatusok' feje ; 
továbbá Stoemplliur, az elsőbbinek veje, államtanácsi 
elnök, 's végre Noeggeli ur , szinte veje, a' nagy tanács' 
elnöke. Tovább is folytathatnók e' statistikai adatokat; de 
ez is elég. Tehát ezek Francziaország' baráti ? Thiers ur 
ezeket magáénak ismeri ? Francziaország, ugy, mint Thiers 
akarja , számolhat hasonló szövetségesekre ? 

Megmutattuk, hogy a'radikalismus'győzelme Schweiz-
ban a' különszöv etség felett, nem lehetett Francziaország-
nak érdekében, 's az egyedül csak az európai demagógiá-
nak volt hasznára. Ebből következik, hogy a' rend' pártja 
Franeziaországban ne hagyja magát elszédittetni azon 
egyének jelenlegi demonstratioi által, kik a' körülmények 
előtt meghajolni tudnak, 's mihelyt biztosan tehetik . régi 
érzelmeikkel ismét előállandanak. 

Czélunk az, hogy jelenleg a' törvényhozó gyűlés fi-
gyelmét különösen felhívjuk ama' nyomatásokra, melly 
Schweiznak több cantonaira. Francziaország' régi szövet-
ségeseire nehezkedik. 

A' katholikusok' legyőzetesének első eredménye lön, 
hogy a' nép' nagy többségének nem tetsző ellenséges és 
gyűlöletes kormányok tolattak fel : a' mi csak ugy történ-
hetett meg, hogy a' választások meghamisittattak, szö-
vetségi szuronyok' befolyása alat t , 's olly törvények által, 
mellyek a' conservativeknek lehetlenné teszik pártfeleik-
nek megválasztatását, ha csak a' legkisebb radikal elein 
van is a' választó gyülekezetben. Egy keverék néptömeg 
közepette, kézfelemeléssel történnék a' szavazás. Arról 
sző sem volt, hogy a' voksok megszámittassanak, vagy a' 
pártok különválasztassanak: ez által nagyon is kitiint 
volna a' demokraták' kisebbsége. Egy két demagog a' ka-
lapokkal hadarászott, 's a" prefectus, a' kormány' eszköze, 
tüstént kikiáltotta a' maga által ajánlott jelöltnek nevét, 
ha az őt ebben meg nem előzte. Ehhez járult még a' neve-
zetesebb férfiak' bebörtönöztetése, kik ez alkalommal a" 
népnek iránvadókul szolgálhattak volna. 

Ez az alapja a'kiilönszövetség legtöbb cantonai'ujabb 
hatóságainak, Valais, Zug, Luzern és különösen Frei-
burgban; az alap elég hiányos, melly ellen szavukat kell 
emelni a' nemzeti gyűlés" rend- és igazságot szerető tag-
jainak. 

IIa egyszer a' választási elv meg van hamisítva, 
könnyű előrelátni a ' következményeket, "s nem is kell soká 
azokra várakozni; millyenek : a' szerzetes rendek' kiker-
getése, a' régi tisztviselőknek száműzetése és kifosztása, a' 
papság' leigázása , javainak elkobzása, a' püspökök' be-
börtönöztetése és száműzetés. 

Francziaország, fegyverei által, Komát a' pápa iránti 
engedelmességre visszatérítette. Szigorú rosszalás a' gyű-
lés' főbb szónokaitól elég lenne Marilley urat megyéjének 
visszaadni. A' protestáns népség már belátja a' kormányok 
által elkövetett hibát ez ügyben, 's annak következéseitől 
fél. Vadt kantonban csak nem régiben, midőn kül beütés-
től tartottak , nyilván mondották : .Miért zárták be a' frei-
burgi püspököt? Nem lehetett volna vele csendességben 
élni, 's őtet békével hagyni, mint ő se bántott minket.' ,A' 
forrongás megvan, a' mint láthatni. Még csak egy csapás 
kívántatik , melly ezen üldözési munkát megszüntesse. Ezt 
mi Montalembert és Thiers uraktól várnők. 

De nem ebből áll minden ; mçrt a' mi elnyomóink a' 

zsarnokság törvény könyvéből egy fejezetet sem feledtek ki. 
Ók a' jelenben parancsoltak , tehát a jövőt is kellett biz-
tositaniok az által, hogy lánczainkat megszorították ; ők a ' 
választói jogok' gyakorlatára nézve hitletételt kívántak. 
Senki nem bocsáttatik a' választói gyülekezetekbe^ ha csak 
az alkotmányra, az egyházi hatóság által kárhoztatott es-
küt nem tette le. Mi történik ebből ? A' dolgok'uj rendének 
pártolói teszik le csak az esküt, kik nem igen lelkisniere-
tesek illy dologban ; igy tehát ellenzőjök nem akad. s ám-
bár alig észrevehető kisebbségben vannak, az országnak 
urai maradnak mindaddig, mig e' dolgok meg nem változ-
nak. — E' nevezetes ügyben alig várjuk a" vitatkozásokat, 
mellyeket a' sz. Bernárdhegyi atyák' kérelme idézend elő : 
a' vitatkozást a' felett, a' megszabadulás és szabadság' 
napjának hajnala gyanánt tekintendjük. 

A' luzerni nagytanács' egykori tagjai fölött a' feltör-
vényszék által az elmarasztaló itélet hosszas habozás után 
kimondatott. 

( B e a u m o n t ' j e l e n t é s e . Vége.) A' pápa' tekin-
télyét , miután ő Romába visszatért, szintúgy kell bizto-
sítani, mint függetlenségét. Arra ismét kettő kívántatik. A' 
pápai kormánynak elegendő katonai erőre, a' romai álla-
mok' lakosságának pedig jó intézményekre van szüksége. 
Soha és sehol sem biznak a'rend' tartósságában, lia az de-
rék fegyveres erőre nem támaszkodik. Áll az különösen olly 
országokról. hol az egymást követő forradalmak' követ-
keztében megzavartattak a' lelkismeretek, meghasonlottak 
a' szellemek ; s mindenek előtt áll Olaszlionról, hol az 
eszme indulat, hol a' mint látszik, semmi határ sem vá-
lasztja el a'gondolatot, melly kitűz valamit, a' föltett [szán« 
dóktól, melly azt valósítja. De jelenben még nem létezik 
azon erő, mellyre a' sz. széknek szüksége van. Annak lé-
tesítése a' romai kormány' sürgetős érdekeinek egyike, 
melly kapcsolatban áll egy más érdekkel, mellytől ismét a? 

fegyveres erő' létesítése függ, 's ez a' jól rendezett pénz-
ügy , melly nélkül az állam' semmiféle szükségei sem fe-
deztethetnek. Azon nézőpontból kiindulva bátorkodik 
kimondania' bizottmány, miszerint a' köztársaság' kormá-
nya jó szolgálatot tett a' sz.-széknek, midőn a' pápai 
kormány" kölcsönszerződését elősegité, mert az neki a' ki-
vitel' első s legnélkülözhetlenebb eszközeit nyújtja. Most 
már csak a' sz. atya' kormányától függ, meghatározni, 
honnét, 's micsoda feltételek mellett állittassék, s rendez-
tessék a' szükségelt közerő. — A' pápai állam' számára 
megalapítandó institutiokra nézve uraim , azt hiszi önök' 
bizottmánya, miszerint azok méltók leendnek IX. Piushoz, 
's népének társadalmi, 's politikai állapotához alkalma-
zottak. A' bizottmány e b b e l i b i z a l m á t azon kétség-
kívül igazságos befolyásra alapítja, mellyet a' sz. atya' 
lelkületére 's a' romai udvarra gyakorolhatnak Franczia-
országnak érzelmei, kivánatai s kéréseinek szünetlen elő-
terjesztése , akár azok a' végrehajtó hatalom' tetteiben je-
lentkeztek , akár a' nemzetgyűlés' tárgyalásaiban, akár 
pedig diplomatikus ügynökeink által nyilváníttattak. Va-
lóban a' franczia kormány soha sem mulasztá el a' sz. 
atyának bevallani azon mély meggyőződését, miszerint 
Romában a' rend' tökéletes visszaállítását csak jó kor-
mány, 's a' közügyek' jó kezelése eszközölheti; 's nem 
szűnt meg a' sz. atya' figyelmébe ajánlani azon intéz-
ményeket , mellyek véleménye szerint a' rend' fentartására 
s tartományainak állandó megnyugtatására alkalmatosak. 

A' mit a' franczia kormány eddig te t t , azt végső perczeig 
folytatandja : különben azt mulasztaná el, mire lelkisme-
retében köteleztetik, s a' mi napról-napra sürgetősbbé 
válik. Miképen lehetnénk közönyösek azon veszélyek iránt, 
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Imellyek' következése volna , a' tőlünk helyreállított hata-
lom' megrázkódtatása, nem csak Olaszhonban, hanem 
egész Európában is : Francziaország tisztán látja azon ve-
szélyeket; 's lehetséges-e, hogy hallgasson, midőn látni 
véli az elleneszközöket is ? Tisztelettel emelte szavát ez 
<5ráig, tisztelettel emelendi azt mindenkor, de meggyőző-
dése szerint 's folytonosan. Valóban, miként önök' bizott-
mánya kimondá, már csak a' tanácsai' előterjesztésében 
követett, 's követendő szilárdság is feljogosíthatná Fran-
ciaországot azon reményre, miként a' sz. atya államaiban 
olly institutiókat alapitand, mint a' millyeneknek létesítése 
kívánatosnak látszik. Azonban legkevesbbé sem kételkedik 
kijelenteni ugyanazon bizottmány, miszerint reményei 
más, előtte sokkal fontosabb 's biztosabb alapon nyug-
szanak , 's azon alap maga IX. Pius' jelleme. — Kétség-
kívüli tény az , miszerint a' sz. atya' visszatérése , már is 
egy intézménynyel felér. Puszta jelenlétére a' kormány-
nak sok nehézségei eltűnnek, sok vészfelleg szétoszlik, 
sok viszály kiegyenlittetik , 's még azon esetre is , ha né-
melly hibákat követne el kormánya, a' fejedelmi pápa' vi-
lági hatalma jövőben inkább fog tiszteltetni, mert az fön-
ségesebb leend, fényesebb és közvetlenebb. És mivel nem 
egyedül a' pápa, hanem IX. Pius az, ki visszatér Romába, 
önök' bizottmányának meggyőződése abban központosul, 
miként IX. Pius nem emeltethetnék ismét székébe, a' nél-
kül , hogy szive' érzelmeinek hatalma vissza ne adassék. 
IX. Pius nem leend független s souverain, a' nélkül, hogy 
nagylelkű, 's kegyes ne legyen, llogy az legyen, minőnek 
Olaszhon kivánja, nem kell egyéb, csakhogy az marad-
jon , a' ki ő most. '8 valóban, micsoda reformokat lehetne 
még kivánni Olaszhonra nézve, mellyeket September' 8-ki 
motu propriojában már meg nem szentesitett volna, niely-
lyeknek alapelveit első vonalaikban magába nem zárná 
ezen, a'sz. atya' szabad akaratából folyt okmány ? 'S meg-
engedve azt is , miszerint az igért institutiok' érdeme azon 
organicus törvények' jóvoltától függ, mellyek' czélja ama-
zok' valósítása, mi okoknál fogva tehetnők föl azt, miként 
a' közel kihirdetendő organikus törvények nem leendnek 
méltók, sem alkotójukhoz, sem az azokat váró néphez ? 
Igen, uraim, kétséget nem szenved, miszerint a' sz. atyá-
nak teljes hatalmával, tökéletes függetlenségét is meg kell 
őriznie, 's Francziaország távol van attól, hogy azt meg-
támadja ; semmit sem hord inkább szivén, mint hogy az 
egész világ, mint ő, tisztelje ezen függetlenségét. Vélemé-
nye szerint, Romára talán az leendne a' legüdvesb befolyás, 
ha reá semmiféle befolyás nem gyakoroltatnék , 's a' mint 
látszik, a' leghasznosb beavatkozás szinte az volna, arra 
törekedni, hogy illyennek helye se lehessen. Ismerjük 
el uraim ! Az egyházi és világi független fejedelmi pápa 
megszűnnék az lenni, ha olly állami újításokra kénysze-
ríttethetnék , mellyeket veszedelmeseknek tart. Hasonló-
képen, mivel fejedelem, szükséges, hogy szabad akaratá-
tól függjön , újításokhoz nyúlni, mellyeknek ő jóságáról 
meggyőződött ; 's ha igaz, hogy függetlenségének megsér-
tése nélkül nem kényszeríttethetik ollyasmire , a' mit nem 
akar : el kell ismerni azt is, hogy őt a' jó- 's üdvescknek 
vélt rendszabályok' kivitelében gátolni annyi, mint fejedel-
mi jogait megtámadni. A' mit Francziaország óhajt, a' 
mire törekszik , a' mit joggal kívánhat, az nem egyéb, mint 
absolut tiszteltetése a' sz. atya' függetlenségének, melly 
természetes forrásként árasztand igazságot 's kegyelmet, 
hozand rendet 's szabadságot. 

V e g y e s e k . 
A' P. N. május' lC-dikai számában a' lapunk' utolsó 

számában elősorolt feltételeket, a' presbyterek és világiak" 
egyházi befolyását illetőleg, azon kikötéssel irta alá, ha 
azoknak teljesítésében maga a' hierarchia ismenend jó pél-
dával elő, 's erre reményét fejezte ki, hogy az ö ezen felté-
tele is elfogadtatván, közte és köztünk a' concordatum 
megköttetett. Mi ezen concordatumhoz annál készségeseb-
ben járulunk, minél nagyobb nehezünkre esett eddigelé is, 
hogy épen a' P. N. ellen valánk kénytelenek, a' kath. egy-
házi ügyekben egy, általunk nem keresett polémiát folytatni. 
Az egyház' regeneratiojának jelen nagyszerű pillanatában, 
midőn különösen egy jó, és Isten lelke szerinti papságnak 
fölnevelésére kell az első gondot fordítani, nyújtson a' P. N. 
a' hierarchiának segédkezet, a' helyett, hogy e' müvét aka-
dályoztassa , 's meg fogja látni, hogy a' kath. clerusban 
nem elleneket, hanem meleg keblű barátokat fog találni. 
Iligyje el, ha rajtunk állna, ma inkább mint holnap, a' kövek-
ből is teremtenénk Abrahamfiakat... Kérjük t. olvasóinkat, 
főczikkeinket ne tekintsék ezentúl a' P. N. ellen intézett 
polémiának, haneni inkább korszerű elmélkedésnek egy olly 
tárgyra vonatkozó 's felmerült nehézségekről, mellyeket ki-
meritőleg eloszlatni, különben is kötelességünkben állandóit. 

Nem hiában, hogy május van, a' cserebogarak ugyan 
csak előbújtak; mig a' ,Magyar Hirlap' irodalmi kertjében 
is dongnak. Minek is lehetne egyébnek, mint politikus 
cserebogár' dongásának nevezni azon nyomorúságos be-
szédet, mellyet az emiitett lap' 155-dik száma' ,Fővárosi 
napló' rovatában, lapunkra vonatkozólag tartalmaz. Egy 
úriember azt mondja ott, hogy a',Religio' (tisztelen-
dő Danielik folyóiratát érti ; és tulajdonkép ez volna a' 
witz, mellynek nevetni kellene,) a' Pesti Naplóval folyvást 
egymás' hajában vannak, 's dulakodás közben a' keresz-
tény szeretetről megfeledkező ,Religio' olly idétlen ránga-
tódzásokat tesz , hogy e' szent nevet a' publikanusok (a' 
pharisaeus nevet, ugy látszik, magának tartotta fön, mert 
érzi, mennyire megilleti,) sem állították volna olly rossz 
szinbe, mint a' tiltott könyvekről .értekező Religio. Fele-
baráti szeretet és jó tanácsadás helyett gyűlölködik, 'stb. 
És ezt a' Magy. Hirlap mondja a' Religionak, azon hir-
lap, melly nem rég épen Cs. Fer. ellen olly piszkos czik-
ket hozott, 's egész a' legapróbb részletességig kiterjedt 
személyességekre vetemült, hogy az ember nem tudta, 
az iró állat' butaságát, vagy dühét bámulja-e inkább. 
Ezen lap mer még másoknak illedéki leczkét tartani, 
melly ugyanazon számában drágalátos párisi levelében 
Baroche-ról, a 'franczia belügyministerről, kit fővadász-
mesternek titulál, azt i r ja , hogy az ,lelkismeretlensé-
gének szilva pálinkájából iddogál kurázsit' ; — Dupint, a' 
franczia törvényhozó gyűlés' elnökét, főpecz érnek (sintér-
nek), Bedau-t helyettes peczérnek, a' rend' barátait a' meg-
romlottság' arczátlan embereinek nevezi ! — Ehhez mégis 
csak jókora adag szemtelenség kívántatik. Az illyenekre 
vetemülő iró csakugyan bizik abban, hogy a' szemét' ron-
gyaiból készült papír nem szégyelli el magát. ,A' ,Religio' 
lehet heves és csipős, de aljas és neveletlen soha. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 
A' dunavizár által károsultak' fölsegélésére a' rosnyói 
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Mit tart a' kath. irodalom a' presbyterek" 
düntö szavazatjogáról a' megyei zsinatokon. *) 

Nihil apud veteres et recentiores 
Theologos frequentius, quam in Episcopo 
totani eminentiam et plenitudinem spi-
rituális potestatis residere. 

F e b r o n i u s . 

A' közös döntő kormány-rendszernek vitatói tudo-
mányos tekintélyű nevekre hivatkoztak. E' téren te-
hát szinte szükséges a' tájékozás. Mielőtt azonban az 
irodalom' terén velők találkoznánk , legyen szabad 
megjegyeznünk, 's egyszersmind vezérelvül kimonda-
nunk , mikép szerintünk a' tudomány átalán, annál 
inkább midőn a' kath. egyháznak hitágazatáról van 
s z ó , csak annyira nyomhat a' latban, a' mennyire a' 
katholicitas' jellemét megőrzi. Mert a' katholika egy-
házban a' tudomány- és tudományosságnak is katho-
likának kell lenni ; nemcsak azért, mert, mikép már 
Tertullian megjegyzé, az ember' lelke természeténél 
fogva keresztény (anima humana est naturaliter chri-
. tiana) : de azért is, mert Krisztus egyháza' tanrend-
szeréről a' világ' minden tudományossága és szabad 
gondolkozása' irányában is örökre kell állani annak : 
,nec portae scientiarum praevalebunt adversus earn.' 
Szabad ugyan, sőt feladata a' tudománynak azt, mit 
a' tanulatlan tömeg a' tanultságnak irányábani termé-
szetes előnyénél fogva jó hiszemben igaznak tart, és 
az egyház' szavára hinni kész, 's hiszen i s , felfejteni, 
felvilágosítani, megvitatni, uj rendszerbe önteni, uj 
védvekkel indokolni, a' megtámadások ellen védel-
mezni 'stb., hogy sz. Péter' intése szerint a' tudomány 
képes legyen a' tanulatlanok és tekintélynek hivők' 
hite- és reményéről számot adni : (I. 3 , 15) de más 
alapot vetni, mint a' minő vetve van, a' tudományos-
ság' örve alatt minden időkre tilos marad. ,Nove, sed 

*) Záradékul a' ,Tájékozások a' püspöki és presbyteri 
kormányhatóság' terén' czimü czikkekhez. 
I. Félév. 

non nova' ez azon iránytű, mellyet a' tudománynak 
a' kath. egyházban soha téveszteni nem szabad. Szó-
val : Szerintünk a' valódi tudomány itt nem lehet 
más, mint az egyház' tanainak indokolt commentárja. 

E' szerint minden további nyomozás és vitatkozás 
nélkül jogosan mellőzhetnők mindazon tudományos te-
kintélyű neveket, mellyekre a' döntő szavazatnak pár-
tolói hivatkoztak ; mert a' tudományosság' nimbusába 
burkolt tévely, a' kath. egyház előnkbe adta igazság' 
ellenében, mindenkor csak tudományos tévely mara-
dand. Bossuet mondhatni világszerü lángész és főran-
gú tudományos tekintély vol t . . . azért még sem volt 
képes a' gallicanismus' tévelyeit igazsággá varázsolni. 
Mindazáltal nehogy a' tudomány' tekintélyétől tartani 
látszassunk, nem vonakodunk a' keztyüt ezen küzd-
homokon is felvenni; mit sem kételkedvén, mikép itt 
Is ugyanazon eredményekre jutandunk, mellyeket, ha 
nem csalódunk, fönérintett czikkeinkben felmutatnunk 
sikerült. (L. Rel. és Nev. 1 8 4 8 . II. és 1 8 4 9 . 1 . ) 

Nincs az egyháznak olly tana, mellyet az ugy 
nevezett tudományos tekintélyek meg nem támadtak 
volna : de ő azért csak egyetlen-egyet sem adott fel, 
soha sem is fog feladni; mert szilárd és rendületlen 
meggyőződése, hogy valamint Verulami Baco szerint: 
,Philosophia obiter delibata abducit a' D e o ; penitus 
exhausta adducit ad Deum' : ugy a' valódi tudomá-
nyosságnak, mellynek természetes feladata és vég-
czélja, az igazságot kinyomozni, előbb-utóbb az egy-
ház' szellemi diadalának kivivására kell akaratlanul 
is közremunkálni. Semper Veritas ventillata plus 
rutilât. 

Igy a' szóban forgó közös döntő kormányrend-
szernek is voltak a' tudomány' mezején előharczosai : 
de tudtunkra nem azok, kikre annak uj védnökei hi-
vatkoztak, nem is azon értelem- és mértékben, melly-
ben ezek megkísértették ; mert a' püspöki absolutis-
mus és zsarnokság' szörnyeit (?) meg tudták külön-
böztetni az episcopatusnak veleszületet t , elidegenit-
hetlen isteni eredetű jogaitól ; nem is épen akkor lép-
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tek fel uj theoriáikkal, midőn a' forradalom nemcsak 
minden kormányoknak, de maga az emberi társulat-
nak megdöntésére is összeesküdött. 

Ezeket előreboesátva lássuk már : kik által és 
miképen volt képviselve a' presbyterek' közös döntő 
szavazati joga a' tudomány' terén? Ha száraz és az 
idézetek miatt töredékes lesz nyomozásunk, és olva-
sóinkat netalán untatni fogja; tulajdonítsuk ezt a' 
tárgy' természetének. 

Ha nem csalódunk, a' döntő szavazatnak theori-
ája, mert praxisba eddigelé sehol sem jött, a' franczia 
egyház, a' jansenismusból fejlett 's ugy nevezett sza-
badságainak elveiből merült fel. Az isteni gondviselés 
t. i. megengedte, hogy miután a' frankhoni püspökök 
az ismeretes ,libertates ecclesiae gallicanae' elveinél 
fogva, magukat a' pápától függetlenebbiteni töreked-
tek : a' presbyterek e' függetlenebbitésnek logikáját 
a' paritate principii magukra is alkalmazhatónak vél-
ték. Ez volt azon nemesisek' egyike, mellyek által az 
Isten észrehozni kivánta a' pápa' primatusi jogainak 
csorbitásán működő, vagy abba hallgatagon beleegye-
ző franczia püspököket; mert csakugyan ugy látszik, 
hogy franczia theologusok és nem theologusok voltak 
az elsők, kik a' presbyterek' döntő szavazatát vitatni 
kezdék. Ezeknek élén G i b er t Jánossal*2) találko-
zunk , ki széles olvasottságot, és az őskorban nagy 
járatosságot tanusitó terjedelmességgel vitatja a' pres-
byteriumnak a' megyei zsinat' határozataiba való be-
folyását, kit azért XIV. Benedek pápa is de Synodo 
dioecesana irott munkájában figyelemre méltatott.*3) 
Azonban Gibert maga is megvallja előszavában, hogy 
nem találhatott törvényt, melly világosan meghatá-
rozná a' presbyteriumnak a' megyei zsinaton a' püs-
pök' irányábani állását (monitum volumus lectorem, 
nullám reperiri legem, quae clare determinaverit, quae 
esse debeat secundi ordinis in synodo dioecesana au-
thoritas) ; azért meg is vallja, mikép nem szándéka 
,invicte' állítani, hogy a' presbyterek döntő szavazat-
tal birnak, mert világos tanúságok, clara testimonia, 
hiányában csak per conjecturas vitathatja állítását ; az-
ért használja az efféle kifejezéseket is : conjicere li-
ceat ; eredi, inferri posse, fuisse vel debuisse esse par-
ticipes; sőt nem is meri világosan szóba hozni a'döntő 
— decisivum — szavazatot, többnyire csak az aueto-
ritas szóval, 's illyféle kifejezésekkel élvén : ,aliquam 
tantum partem auctoritatis, aliquam exercuisse aucto-
ritatem, aliqua gaudebant auctoritate, certa videtur 
praesumptio eos, quos consuluit episcopus indicendo 
synodum, consilium quoque de statutis etc. participem fu-
isse, vel saltem concurrere debuisse, suo suffragio sive 

* a) Corpus Juris Canonici Lugdani 1737.T. I.Parte 1. 
Tit. XVIII. 

*3) Libr. XHI. c. 1. Nr. 1. 

deliberativo, sive consultativo, saltem suo consilio, 
etc. Mik igy lévén, feleslegesnek tartjuk indokainak 
bővebb felsorolása- és czáfolatába bocsátkozni. 

Egy másik határozottabb védnöke a' döntő sza-
vazatnak M a u l t r o t Gábor, szül. 1 7 1 4 . f . 1 8 0 3 . , a z 
irodalom' terén is nevezetes párisi ügyvéd ; kit azon-
ban az első franczia forradalom kiábránditott, olly 
annyira, hogy utóbb egyike lön a' püspöki jogok' leg-
buz^óbb védnökeinek. A' langresi püspök egyszers-
mind luezerni bibornok mindazáltal, minthogy Maul-
trot idevonatkozó többrendü irományai még sokáig 
kézen forogtak, és kellőleg megezáfolva még nem va-
lának , roppant olvasottság és tudomány' kincseivel 
terhelt, 5 7 folio ivre terjedő munkát irt ellene, kétség-
kívül a' legalaposabbat és legkimeritőbbet e' tárgyban, 
mellyet abbé Migne, birtokába jutván a' nagybecsű 
kéziratnak, eredeti franczia nyelven először ismertetett 
meg a' tudós világgal e' czim alatt : ,Dissert, sur les 
Droits et Devoir respectifs des Éveques et des Prê-
tres dans 1' Eglise. Paris 1 8 4 4 . ' 

A' döntő szavazat' pártolói közé tartozik továb-
bá Berard *4), a'turini athenaeum' egykori tanára ; azon-
ban mit kelljen tartani ebbeli állítása' alaposságáról, 
Ítélje meg az olvasó saját szavaiból : ,Interprétés di-
stinxerunt' úgymond ,inter consilium et consensum; 
consilium dicentes sulïragia capituli, quibus esset ab 
episcopo non necessario adhaerendum. Mihi vero ,non 
placet' ista consensus eteonsilii differentia, quasi con-
sensus potior esset, cum potius ,consilium sit consen-
sus quidam praestantior (?) praestitus praehabita de-
liberatione;' melly állításának indokolására Ciceróra 
hivatkozik, de inventione, hozzá vetvén : ,olim popu-
lus dabat consensum, clerus vero consilium, quod certe 
potius erat.' (?) Továbbá felidézi c. 52 . causae 12 . 
qu. 2 . — Cap. 3 . de suppl. neglig. Praelat. in VI. és 
cap. 18 . De Eebus eccl. non alien, és cap. 2. De Do-
nation. , hol a' consilium és consensus szavak mint 
egyértelműek felcseréltetnek (természetesen, mert ali-
enatio- és donatioról van szó), az egészből azon ered-
ményt következtetvén : ,Episcopos teneri in rebus 
administrandis capitularium consilium exquirere, et 
juxta maioris seu sanioris (?) partis vota concludere, 
prout Concil. Trident. Sess. 2 5 - a c. 6 . definivit.' — 
Nem szükség megjegyeznünk, mikép a' ,non piacet' 
vagyis ,stat pro ratione voluntas', de Cicero' tekinté-
lye, meg a' consilium és consensus fogalmának, ugy 
látszik, mintha szándékos összezavarása sem döntheti 
a' kérdést Berard' részére, ki ügyetlen indokolás által 
többet ártott, mint használt a' döntő szavazatnak. Azt 
azonban szó nélkül nem hagyhatjuk, hogy az idézett 
tridenti zsinat' 25-dik ülése 6-dik fejezetében a' ma-
joris, seu sanioris partis votumáról egy szó sem for-

*4) Com. in Jus Eccles. Universum. Aug. Taurin. 1766. 
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dill elő , hanem az illető szavak igy állanak : ,Qui 
(episcopi) si aliquid canonicis ad deliberandum propo-
nant, nec de re ad suum (episcopi) vel suorum com-
rnodum spectante agatur (canonica visitatióról van szó), 
episcopi ipsi capitulum convocent, vota exquirant, et 
,iuxta ea' concludant;' itt pedig azonfelül hogy nem 
a' megye'kormányáról, hanem a' káptalani ügyek'tár-
gyalásáról van szó, nem hogy a' káptalannak 's vele, 
mikép követeltetik, az összes megyei presbyteriumnak 
tulajdoníttatnék a' püspök' ellenében döntő szavazat, 
hanem inkább a' püspöknek tulajdoníttatik elnökleti 
jog a' káptalanban. 

Mindazáltal Dr. O n y m u s würzburgi kanonok 
,Presbyterium eiusque partes in regimine ecclesiae. 
1 8 2 4 . ' czimü munkájában Berard felsorolt indokait 
olly nyomósoknak találta, hogy szerintök a' consilium 
és consensus közötti különbséget ő is tagadva, a' káp-
talannak — nem az összes megyei presbyteriumnak 
— mindenben döntő szavazatot igényel. Ugyan igy 
vélekedik Wessenberg az ismeretes szabadelmü iró 
,Die Bisthums-Synode. Stuttgart 1 8 4 9 . ' czimü mun-
kájában 5 8 — 6 1 . lap. : ,Es wäre' úgymond ,traurig, 
wenn der Seelsorgerstand noch irgendwo auf der tiefen 
Stufen sich befände, auf der man ihn vor drei Jahr-
hunderten gesehen.' Erős indok ! 

A' döntő szavazat ' pártolói közé tartozik továb-
bá T a m b u r i n i , *5) ki noha annyira megyen , hogy 
még a ' szerzeteseknek is döntő szavazatot tulajdonit , 
a' consensus és consilium közötti megkülönböztetést 
merő sophismának bélyegezvén, (§. 10) egyébiránt 
pedig a' püspöki kormányhatalmat a' demokrat ia ' leg-
tágabb mintájára r ámázván , a' 11-d ik §-ban mégis 
azt mondja, hogy ő a' tárgyat csak felületesen érin-
tette, mellyet más terjedelmesebb munkák* 0 ) bőveb-
ben megfejtettek és megvitattak. Csak az kár , hogy 
szerzőjök' nevét nem vélte tanácsosnak napvilágra 
ju t ta tn i , sőt még a 'nyomdát sem,mellyből kikerültek. 

A' legújabb irodalmi tünemények k ö z t , a' me-
nyire azok, ismeretére ju thatánk. kilencz a' megyei 
zsinatról értekező kisebb nagyobb terjedelmű munka 
közü l , kettő hajl ik a' döntő szavazatra , mindazáltal , 
olly megszorítással, hogy az egyháznak idevágó tana, 
kellő tiszteletben tar tat ik, a' döntő szavazat csak in-
ditványoztatván inkább, mint követeltetvén. Ezek ' 
egyike Dr . F . H a i z , kanonoké, *7) ki R i c h a r d r a 

*5) Vraie Idée du Saint Siège en deuxParties. Paris 1819. 

*®) Institution divine des curés et leur droit au gouver-
nement général de l'Eglise 1778. Le droit de second 
ordre defendu contre les apologistes de la domination 
episcop. 1799. Les pretros juges de la foi dans les 
conciles avec les éveques. 1780. Maultrot müvei. 

* 7 ) Das kirchliche Synodal-Institut u. s. w. v. Domka-
pitular Dr. F. Ilaiz. Freiburg im Breisgau 1849. Az 
indexbe tétetett. Később visszavonta állítását. 

(Analysis conciliorum 1 7 7 8 . c. 7. T. I.) támaszkod-
va*0) nézetét odanyilvánitja, miszerint a'megyei pap-
ságnak joga lenne nem csak követeket választani a' 
megyei zsinatra , hanem abban döntő szavazattal is 
élni ; ugy mindazáltal, hogy a' püspöknek vétója le-
gyen , mellytől csak a' felsőbb instantiák úgymint, 
tartományi, nemzeti, vagy közönséges zsinatra tör-
ténhessék hivatkozás. Azonban a' szerző olly tiszte-
lettel viseltetik az egyház iránt, hogy zárszavában 
magán nézeteit az ő Ítéletének alárendeli : ,Ich habe, 
úgymond, in diesen Sätzen theils das positive Kir-
chenrecht, theils meine Privatansicht ausgesprochen. 
Sollte Letztere eine irrige sein, so , macht die gute 
Absicht, deren ich mir bewusst bin, es mir zur Pflicht, 
sie dem Urtheile der Kirche zu unterwerfen.' A' má-
sodik H i r s c h e r , ki .Kirchliche Zustände' czimü a' 
tiltott könyvek' lajstromába sorolt röpiratában a'töb-
bi közt szinte döntő szavazatot igényel a' presbyte-
rium' számára ; a' püspöki vetőt azonban ő is fentar-
tatni kivánván. *9) 

íme igy van, mennyire kitanulhattuk, a' döntő 
szavazat az irodalom' terén tudományos tekintélyek 
által képviselve. Valóban ,rari nantes in gurgite vasto. 

Azonban az ellenvéleményüek, mi elég feltűnő, 
ezen irodalmi tekintélyeket mellőzik, és más nevekre 
hivatkoznak, u. m. Fleury, Natalis, Phillips 'stb. Épen 
azért szükséges e' téren is a' tájékozás, nehogy a' fé-
nyes nevek után indulók tévútra vezettessenek, 's mi-
dőn dicsőnek hiszik ez vagy amaz tudományos tekin-
télyre hivatkozhatni, a' tudományos világ előtt álve-
zéreikkel együtt szégyent és kudarezot ne valljanak. 
Lássuk tehát, mit tartanak a' döntő szavazatról az an-
nak támaszolására felhívott tekintélyek. Natalis iránt 
kellő felvilágosítást adott e' lapok' szerkesztője 1 8 4 8 -
diki II. félévi 3 7 . számban 3 0 1 — 2 . lapon 5 9 . alatt. 
Fleury és Phillips iránt azonnal látni fogjuk, hogyan 
áll a' dolog. 

* * 

Egy röpiratot olvastunk, melly Fleuryre hivat-
kozva többi közt igy okoskodik. ,Ugy kellene tehát 
módosítani a' törvényt, ha illyen léteznék i s , misze-
rint ama' czéloknak megfelelhessen, azaz : miután a' 
földnépével csaknem mindenütt megosztattak az em-
beri jogok, a' presbytereknek is önmagok egyházi 
körükben a' döntő szavazatot meg kell adni.' Tehát 
még nincsen megadva. Ez igen őszinte vallomás. Mi 
azonban annál őszintébb köszönetet szavazunk az in-
dítvány' demokratikus indokolásaért, mert nyíltan 

* s ) Haiz azonban nem vette észre, vagy talán nem akarta 
észrevenni Richard' megjegyzését: Neque enim, de 
Conciliis dioecesanis, Synodorum nomine, quod iisdem 
remansit, notis, hic agitur. 

*°) Szinte az indexbe tétetett ; de állításait hasonlólag 
visszavonta. 
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marad a' kérdés : hát ha a' föld' népével meg nem 
osztattak volna az emberi jogok, akkor nemde a'pres-
bytereknek sem járna a' döntő szavazat? és hát a'hol 
a' néppel még nem történt meg ezen jogmegosztás?-
És hátha ismét megszorittatnék az előbbi bőkezűség? 
Az idő forgandó. Köszöni a' presbyterium az illy jog-
alapot, mellyet csak nemzeti gyűlések 's holmi con-
ventféle legislatiók törvényesíthetnek. Ezt csak mu-
tatványul hoztuk fe l , 's kellő tájékozásul az ellenfél' 
szellemirányára nézve. Most lássuk, mit tart Fleury, 
kinek szavait szerző eredetiben is idézi, a' döntő sza-
vazatról. Az idézett szavakat ugyan megtaláltuk 
Fleurynél (Institution du droit Ecclésiastique. Paris 
1 7 5 3 . T. 2 . pag. 1 6 . ) , de kár volt azokat a' szöveg-
ből kiszakasztani. Ugyanis az idézett szavak után, 
mellyek azt mondják, hogy a' püspök (bíráskodási) 
joghatósága (a' gyakorlatban, vagy is végrehajtásban) 
szereteten alapult, és alázatossággal volt mérsékelve 
(fondé sur la charité et temperé par l'humilité), ezek 
következnek : Les jugemens ecclesiastiques s' exercoi-
ent donc alors ainsi : L' évéque ctoit assis au milieu 
dés prêtres, comme un magistrat assiste de ses conseil-
lers; les diacres étoient debout comme des appari-
teurs, ou ministres de justice ; les parties etc.' ; azaz : 
akkoriban az egyházi Ítéletek vagy bíráskodások ek-
kép gyakoroltattak. A' püspök papjai közepett ült, 
mint tanácsnokai által környezett főbiró ; a' diakonok 
állva maradtak, mint az igazságnak végrehajtói; a' 
részek 'stb. Ezekből világos a) hogy itt nem legisla-
tioról, hanem bíráskodásról van szó. b) A' presbyterek 
a' püspök' tanácsnokaiképen mutattatnak be, 's azok-
nak neveztetnek is. c) A' döntő szavazatnak semmi 
nyoma; sőt nyomban alább igy szól Fleury : ha fon-
tosabb volt az ügy, a' püspök be nem érte vele, hogy 
csak a' rend szerint székvárosában lakó papság' taná-
csát kikérte (de consulter), hanem a' távolabb esőket is 
összehívta, 's ezen rendkívüli gyülekezet (assemblée 
extraordinaire) vala az, mit ma megyei zsinatnak ne-
vezünk. Hol van itt a' döntő szavazat? mellynek 
hogy Fleury semmikép sem volt barátja, ime szavai is 
bizonyítják : A' püspökség (mint rend, ordo) kútfeje 
a' papi hatalom' egész teljének (tout la plenitude) 
azaz : azon lelki hatalomnak, mellyet Jézus Krisztus 
apostolainak adott egyháza' kormányzására (pour le 
gouvernement de son église. Tom. 1. pag. 37.) . Mi 
marad tehát fen a' presbyterek' számára, ha a' püspö-
kök az egyháznak minden kormányhatalmát egy ma-
guk birják? A' 1 2 6 . lapon pedig ezeket olvassuk : 
A' püspök egy maga (évéque est le seul) rendszerinti 
és természetes (naturel) elbírálója minden vallási ü-
gyeknek. Ó hozzá tartozik az egyházi fegyelmet ren-
dezni , és e' czélra mindennemű rendeleteket, paran-
csokat, mellyeket szükségeseknek itél,csak az egyház' 
közönséges fegyelmével (nem mondja : a' megyei pap-

ság' döntő szavazatával, vagy csak tanácsával is) és 
a' status' törvényeivel ne ellenkezzenek, kibocsátani; 
és kevéssel alább : a' papságra nézve teljes joga van 
(a' püspöknek), mindennemű legcsekélyebb kihágásai-
kat is megbüntetni, mert ők neki teljes engedelmes-
séggel tartoznak (car ils lui doivent une obeissance 
entière) ; mellyel csakugyan nehéz lenne a' döntő sza-
vazatot Fleury szerint is kiegyenlíteni, ki a' másod-
rendű papságról azt tartja, hogy ők segédtársai a'püs-
pöknek, mikép Áronnak fiai, mikép az apostolok az 
Isten' fiainak segédei valának. (Tom. 1. pag. 88 . ) És 
mégis Fleury ugy van bemutatva szerző által, mint a' 
döntő szavazat' embere ; sőt ezen röpirattal a' bibliai 
társulatok' módjára valóságos propaganda űzetett, a' 
döntő szavazat' kivívására. Exempla sunt odiosa. Hogy 
Migne Encyclopédie Theologique Droit Canon-jában 
Paris 1 8 4 6 . Fleuryvel tart, nem szükség megjegyez-
nünk. (Vége köv.) C s a j á g h y S á n d o r . 

Nyilt l e v e l e z é s . 
B é c s , maj. 17. Sietünk e ' lapok ' t. cz. olvasóinak 

fővárosunk' kikiáltott mozgalmairól lehetőleg kimerítő 'a 
kétségtelen tudósítást adni. — A' forradalmat titokban 
szitó lapok' irányát, utait ismervén, az egyház' önállósá-
gát jogszerűn visszaadó kormányi intézmény elleni harezuk 
minket legkevesbbé sem lepett meg, minthogy tudva van előt-
tök, mikép az egyház a' rend' anyja és föntartója ; 's igy a' 
fölséges ifjú fejedelemnek az egyház iránt mutatott kegye-
lete és jogérzete után mi volt egyéb teendőjük, mint egy-
részről a' fejedelmi intézményt népszerütleniteni, más rész-
ről az egyháztól a' kebleket elidegenítve, ennek hatását 
csökkenteni. Cselekvési körük a' nép' a l ja , a' társadalom' 
söpredéke. Itt igyekeztek a' kebleket fölzaklatni, mozgásba 
hozni. Az ő jelszavuk : ,Nulla dies sine linea.' Azaz : egy 
nap se koholmány, egy nap se izgatás nélkül. Ha ez sike-
rül , ők czéljukat érték, ők mindent nyertek, mert a' tor-
laszok' hősei, a' souverain nép markukban lévén, kedvező 
alkalomkor kitörhetnek. Belvárosunk csendes, a' vallás' 
ürügye alatt vitt demokratico-socialis izgatások csak a' két 
W i e d e n , két M a r i a - h l l f , leginkább pedig S c h o t -
t e n f e l d és G u m p e n d o r f külvárosokban és a' lineán 
kivüli helységekben folynak. Tapasztalás és meggyőződés' 
okáért a' hely' szinére mentünk, a' lelkipásztorok- és má-
sokkal , kiknek vallásosan erkölcsös lelkületöket ismertük, 
beszéltünk, 's tudakolásunk' eredménye lett : hogy a' szent 
Károly'templomi parochiában egy férfi, Wiedenben három, 
Gumpendorfban ö t , Schottenfeldben kettő jelentette magát 
az áttérésre, nem is az ágostai vagy helvét vallásra, ha-
nem átalánosan a' p r o t e s t a n t i s m u s r a , 's miér t : 
mert ők szabadok akarnak lenni ! 'S minden előterjeszté-
sek 's felvilágosítások'daczára, ők s z a b a d o k a k a r n a k 
l e n n i . A' vallási oktatásban elhanyagolt, az erkölcste-
lenség' örvényébe merült nép' egy töredéke az, melly nem 
önmagától, de pénzzel megrontva, ígéretekkel elámítva, 
teszi e' lépést. E' tizenegy egyén tehát ama' kikiáltott tö-
meges áttérés, és pedig az egyház' függetlensége, szabad-
sága , önállósága miatt. J 
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Azonban t. cz. olvasóink' figyelmét nem akarjuk el-
vonni az örvény' belforrongásától, melly a' külvárosok' e' 
néposztályának keblében dul , 's az egyházat a' legtöme-
gesb kilépéssel fenyegeti. A' forradalmi propaganda, melly 
fővárosunkban fészket vert , e' néposztály' indulatát meg-
nyerni törekedvén, küldöttjeit egy gyárból a' másikba, 
sőt házról-házra is küldi aláírási ivekkel, az egyház' keb-
lébőli kilépésre csábítgatva. Milly magasra hágott eddigelé 
az imigy aláirottak' száma, tudnunk nem lehet, mivel 
idáig az titokban, önmagok közt történt; de jellemzése' 
okáért megemlítjük, hogy a' mozgalom' feje valami B a y e r 
nevü takács , küldöttei pedig nagyobbrészt izraeliták , az 
aláirottak pedig felső Német- és Csehország' ide vándor-
lottai. 

Mit rejt méhében a' jövő, azt csak a' szivek- és ve-
séket visgáló Isten tudja; ha sejtelmünk nem csal, csak 
aggodalommal nézhetünk elébe. Azonban jöjjön bármilly 
nagyszerű roskadás , jöjjön, mit az isteni gondviselés mu-
lasztásaink' ostorául ránk mért, mi azt atyai kezéből meg-
nyugvással fogjuk fogadni ; de mig a' Jónástól hirdetett 
40 napok tartanak, a' társadalom' megmentésére mindent 
megteszünk. Azon lapoknak pedig, mellyek e' mozgal-
makra szerelmes pillantásokkal kacsingatnak, csak egy 
mondani valónk van : kettő közül kell választanunk ; vagy 
kigyógyítani nehéz sebeiből az álladalmi szerkezetet, pedig 
ezt az egyház- és tőle hirdetett igazságok 's kiosztott 
szent malasztok által; vagy pedig engedni, hogy az egész 
álladalmi rend összeomoljon, 's mindnyájunkat romjai alá 
temessen ; tőlünk függ, ha valljon Europa' szabaditói vagy 
Kainjai akarunk-e lenni. Mi bennünket illet, szent köte-
lességünknek tar t juk, megrovólag fölemlíteni mindazt, mi 
az egyház ellenes lapokban véleményünk szerint ártalmas 
és vészthozó,'s mindenkor örömmel üdvezeljük azon lapo-
kat , mellyek a' társadalom és egyház' érdekében velünk 
küzdendők, a' sikra szállanak, vagy keresztény szellemű 
önmegtagadással a' kiengesztelés- és békés együttmunká-
lásra férfias jobbot nyújtanak. ) ( . 

czélnak. — Szivemelő vala látni, mint gyülekeztek a' bel-
's külvárosi hivek kijelelt templomaikba. D. 

F é l e g y h á z a , május' 12. A' ,Veni Sancte Spiritus' 
elzengésével, egész ünnepélylyel és szent buzgalommal 
kezdtük április' 27-én a' jubilaeumi ajtatosságot ; 's ma 
május' 12-én ,Te Deum'-mai rekesztők be. A' közben eső 
vasárnapokon három különböző helyekre a' szeles idők 
daczára is szent körmenetek tartattak, több ezrekre menő 
igaz hivők' kíséretében. Lehetetlen hün ecsetelni azon szi-
vet átható mély lelkesedést, és szent buzgalmat, melly a' 
közrendű népet átlengé ; örömmel és áhítattal sietett az a' 
szentegyház' harangjának megkondulására Isten'házába,bű-
neiért az elégtct" méltó adóját leróni ; fölbuzdultak az ember 
keblében a' szent érzetek, 's önkénytelen imát rebegtek a j -
kai; de fájdalmas szivvel kelle egyszersmind azt is ta-
pasztalni, hogy a' főbb rangúak, egy két nőt kivéve, igen 
gyéren mutatkozának, körmenetekre pedig ugy szólván 
meg sem jelentek; már pedig azt hiszem, hogy példával 
a' köznép előtt nekik kellett volna előljárni : ,ut videant 
opera vestra bona.' Mellőzhetlenül meg kell itt emiitnem 
főtisztelendő M ü l l e r Mihály prépost urnák ernyedetlen 
buzgalmát, mellyet e' napokban tanúsított; ő igazi atyai 
szivén hordozza szeretett híveinek lelki üdvét, ki a' 15 
napig tartó jubilaeumi ajtatosságot maga személyesen 
végzé, 's naponkint, a' szent litania és Oltáriszentség' ki-
tétele előtt, alkalmas egyházi oktatásokat, ugy szinte a' 
vasárnapi szent beszédeket is ő tartotta. — A' gymnasiu-
mi és elemi iskolai tanuló ifjúság is, kik meglehetős szám-
mal vannak, mind a' három jubilaeumi körmenetben részt 
vett, meggyónt és áldozott. — Egyébiránt városunk' népe 
a 'csendes béke- ' s nyugalomnak örvend, 's ugy látszik, 
mintha most már a' mindenféle koholt hírekre sem igen 
sokat adna. Nagyszerűen folynak a' személy-, vagyon- és 
jószágösszeírások. — A' városunkban elszaporodott dühös 
ebek' marásainak, néhány szerencsétlen embertársaink is 
estek már áldozaiul, azonban ennek meggátlására a' világi 
hatóság, kinek ernyedetlen szorgalmát nem lehet eléggé 
dicsérni, eleve gondoskodott. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

T e m e s v á r , május' 12. Megyénkben ma végződtek 
a' kiengesztelő jubilaeumi bucsu' napjai , mellyek még a' 
mult hó' 26-án a' belvárosi plebán.-templomba összegyü-
lekezett főtiszt, káptalan, egész papság és számos hívek-
nek ajtatoskodásával, a' Szentlélek segélyül hívásával, iin-
nepélyteljesen vették kezdetöket. A' kiengesztelésnek mind 
ezen napjai alatt délig nyitva valának az ajtatoskodók' 
számára a' székes-, papneveidei 's plébániai templomok ; 
mellyekben is húsvét utáni 4- és 5-dik vasárnapon mélt. 
F á b ry Ignácz vál. bosoni püspök 's káptalani helynök, 
húsvét utáni hatodik vasárnapon pedig főtiszt. G á b r i e l 
József czim. prépost 's kanonok urak ünnepélyes segédlet 
mellett tárták a'jubilaeumi ajtatosságot;részesítvén mind-
annyiszor számosb híveket a' lélektápláló mennyei eledel-
ben. A' belvárosi plebánia-templom , hol minden péntek-, 
szombat- és vasárnapon délesti 6 órakor az Oltáriszentség' 
kitétele, és rövid elmélkedés' előbocsátása mellett a' szo-
kott ajtatosság tartatott, különösen örvendett a' kitűzött 

Olaszl iou. 
T u r i n , május' 7-én. Minden lapok az érsek' befo-

gatásával foglalkoznak, 's az ezen alkalommal történt rész-
leteket közlik. Május' 4-kén délutáni 1 órakor az érseki 
palotában a' karahélyosoktól egy tiszt 's egy altiszt jelen-
tek meg, felkérvén az érseket, hogy a' vett parancsnál 
fogva, őket a' fellegvárba követné. Az érsek csupán mele-
gebb ruhákba öltözködvén, teljes nyugalommal követte 
őket. A' ,Concordia' lap azt adja hozzá, miszerint az ér-
sek azt mondotta volna, hogy a' fogság őtet épen nem bú-
sítja, miután VII. Pius is fogva volt. Az ,Armonia' szerint, 
ugyanazon este a' székeskáptalantól követség ment a' fel-
legvárba, az érsek iránti részvétét kifejezendő. Tegnap a' 
főváros' minden egyházaiban az érsekért imák tartattak, 'a 
minden miséhez az egyház által megállapított ima ,pro 
episcopo constituto in carcere' hozzáadatott. 

Az ,Armonia' következő két iratot közöl, mellyeknek 
kicserélése az érsek' befogatását megelőzte. 

I. Kegyelmes ur ! Miután az okokat be nem látom, 
mellyekkel kegyelmességed indokolni kívánja azt , hogy az 
idézésnek eleget nem tehet , miután továbbá kegyelmessé-
ged mai iratában kijelentett kérelmét nem teljesíthetem, 
kénytelennek érzem magamat, kegyelmességednek tudtára 
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adni , hogy azon esetre, ha kegyelmességed az idézésnek 
még ma eleget tenni nem fog, ügye a' törvénynek további 
utjára fog utasíttatni. Különös tisztelettel maradok. Turin, 
april' 29-kén, 1850. Excellentiádnak alázatos szolgája 
S a l v i , visgáló bird. 

II. Különösen tisztelt ur ! Önhöz ma intézett első le-
velemben kimagyaráztam, miszerint lelkismeretem nem 
engedi meg, hogy előleges pápai felhatalmazás nélkül, 
mellyet kieszközleni késznek nyilatkoztam, világi törvény-
szék előtt jelenjek meg. Tisztelt uraságod, válaszában azt 
adja tudtomra, hogy okaimat nem méltányolhatja, 's ké-
relmemet nem támogathatja, 's hogy az ügy a' maga ren-
des utján fog haladni, ha az idézésnek ma engedni vona-
kodnám. Miután lelkismereti dologról van sző, reám nézve 
nem marad egyéb hát ra , mint sz. Péterrel felkiáltani : Si 
justum est , vos potius audire, quam Deum, judicate, — 's 
azt ismételni, hogy én , bármellyek legyenek is meg nem 
jelenésemnek következései, az idézésnek egyátalában nem 
engedelmeskedhetem. Az Isten ellen elkövetett vétkek, 's 
a' büntetések, mellyeket azok magok után vonhatnak, job-
ban keserítenek engem, mint az irányomban tanusitott 
rossz bánásmód, 's ekképen maradok. Turinban, april' 29-
én , 1850. Tisztelt uraságodnak köteles szolgája L a j o s , 
érsek. 

Május' 6-kán Turinnak minden templomain következő 
hirdetés volt felragasztva : .Miután ő kegyelmessége F r a n-
z o n i érsek a' fellegvárban fogva tartatik, tehát az áldás-
nál és mise közben, hol a' szertartás azt megengedi, to-
vábbi rendeletig a' következő toldalék fog hozzátétetni : 
,Deus, qui beatum Petrum apostolum a vinculis abso-
lutum,' etc. 

A' vádló tőrvényszék az érsek' perét ma fogja meg-
kezdeni. — Turinban több püspökök is váratnak, 's hir 
szerint közülök öten az érsek' sorsában osztozandanak. 

A' ,Campana' lapon kívül még az ,Armonia', ,Frusta ' 
és ,Smascheriatore' czimü lapoknak is néhány számai letil-
tattak. 

Mindezekből láthatni, miszerint az érseknek székvá-
rosábóli eltávozásáról közölt hirek alaptalanok voltak. 

S p a n y o l o r s z á g . 
S e v i l l a , april' 24-kén 1850. A' progressista pár -

tot Spanyolországban sokkal inkább lehetne késleltető 
pártnak nevezni, mert még a' mult század' végének voltai-
reianismusával van bemocskolva. Vallásos színezettel, irga-
lom és szünet nélkül megtámad minden nagyot és nemeset, 
mi még a' vallás' nevéhez kötve van. Jelenleg az ő becs-
mérlő és bosszúálló politikájának két tárgy válik félelmessé: 
a' némelly ajtatos nők'számára nagy nehezen megnyitott zár-
dák , kikre nézve a' világ csak számkivetés ; — és a'szent-
séges pápa' védelmére tett önkénytes ajánlkozások. Az első 
rendszabályban minden köz szabadságnak végromlását 
tekinti ! IIa a' lelkismeretre hagyatik olly életnem' válasz -
t ása , melly a' lélek' halhatatlan rendeltetésével szorosabb 
viszonyban van, ezt zsarnokságnak nevezi. A' szabadság, 
— a' valódi és egyedüli szabadság szerinte az lenne, ha az 
élet' állapotaira való hivatás erőszakoltatnék, 's a' szívnek 
legtisztább érzelmei lebilincseltetnének ; e' párt nem ismer, 
nem fogad el egyéb szabadságot, csak ezt. 

Szerencsétlenségre, e' párt hatalmas számra és cse-
lekvőségre nézve. Mint a' forradalmi szennyek' örököse 
azon töri fejét , mikép utánozhassa francziaországi szülőit, 

és példányait : mint ezek, ugy ez is meghamisította az 
emberi nyelvet, a' rosszat jónak, a' jót pedig rossznak ne-
vezvén. Mint azok, ez is az újonnan alkotandó társadalom' 
programmját két szóba foglalja : ,Dicsőség az embernek, 
le az Istennel.' Ez már a' kereszténység' ellentéte, az ész-
nek kifiezamodása, 's a' dolgok örök rendének legtökélete-
sebb és legszemtelenebb tagadása. A' jelen körülmények-
ben, igen szenvedélyes okokhoz folyamodik, hogy a' nép 
ingadozó ne legyen ; hat hírlapjainak segedelmével minden 
reggel azt kürtöli :,Vigyázzatok, ha a' szerzetesek vissza-
állíttatnak, a' zavar átalános lesz : mert a' nemzeti java-
ka t , mellyeket olly dicső harczokban szereztünk, majd 
vissza kell adni régi tulajdonosaiknak.' Maga e' sző ,visz-
szaadni'kellemetlenül hat a ' j avak ' ujabbi vevőire, azon 
emberekre, kiket B a l mé s nem igen szigorún vélt jelle-
mezni , azt mondván : ,Ezek fukar tőzsérek, erkölcstelen 
nyerészkedők, kemény szivü pénz-aristokraták.' Tehát olly 
hatályos ellenzéket képeznek, 's érdekeiket olly fenyege-
tőleg védik, miszerint a' kormány mind inkább halogatja 
nyilvánulni kezdett vallásos szándokainak teljesítését. Nem 
tudhatni még világosan, hogy fog mindez végződni. 

A' sevillai érsek, országos törvényre hivatkozva, 
hosszú emlékiratot adott ki a' szerzetesek' ügyében. Csak 
egy régi zárdalakó nőnek Isabella királynéhoz beadott 
folyamodásából akarok egy szivrehatő helyet idézni, ki 
1835-től kezdve minden vagyonát ajándékba a d t a , ' s k i 
egyedüli élelmi forrásainak megszüntetését látván, tizenöt 
év óta az apácza ruhának felvehetéseért esedezik : f e l s é -
ged maga i s , elnyomatva a' korona' terhétől, melly fen-
séges homlokát ékiti , valljon nem tapasztalta-e több izben 
magán a' forró vágyat, lemondani a' kormányról, hogy 
csendes magányba vonulhasson, hová az udvarnak zaja el 
nem hathat ? Felséges asszonyom, ámbár csekélyebb mér-
tékben , de alalattvalóival is ugyan ez történik. Vannak 
egyének, kik a' világ' gyönyöreit hajhászva, örömmel fo-
gadják azokat a' társadalom' kezéből ; de vannak ismét 
mások, kikre nézve szerencse ezekről lemondani, 's zár-
dába vonni meg magukat a' hitnek szárnyai alatt, és egye-
dül a' legfőbb alkotónak szentelni fel életöket. Valamint 
nem volna igazságos az előbbieket szenvedélyeikkel felha-
gyásra kényszeríteni, hogy a' zárda' setéiébe temetvén 
magokat, kétségbeesés közt töltsék el életöket ; szintúgy 
tiszteletben kell tartani azoknak akaratját i s , kik a' világ' 
zajló tengerét odahagyva, a' magányt választák lakásul, 
's nem kényszeríteni őket ennek elhagyására.' 

A' hirlap, melly a' levelet közli, szózatot intéz a' 
kormányhoz, mellynek utolsó §-a következő : ,Reméljük, 
hogy kérésünk meghallgattatik, 's hogy megadhatjuk a' 
vigasztalást egy elkeseredett nőnek, kinek könyei napon-
kint tanúsítják a' fájdalmat, melly őt tizenöt év óta emész-
ti. ' Kétségkívül az erőszakolt hivatásról, 's a' zárdai zsar-
nokság' áldozatairól fognak majd nekünk beszélni ! 

A' városi harangok' zúgása már két óra lefolyta óta 
hirdeti a' szentatyának Romába visszatértét, mint bevég-
zett tényt. A' mi progressistáink csalfa örömöt színlelnek ; 
ők sokat is tapsoltak Mazzini' pillanatnyi diadalának, sem 
hogy nekik jelenleg hinni lehetne. 

Mondottam már , hogy a' kath. hadsereg' alakítása 
őket bosszontja. Hasonló intézmény mellett egy u j no-
vember' I6-kának lehetősége (Romában), jóformán el-
hárittatni fog. 

,Mi bennünket illet' — mondja a',Madridi Nacion' — 
,nem tudjuk, mit bámuljunk jobban ez ügyben, valljon a ' 
kormány' viseletét, melly a' mi méltóságunk- és szokásink-
kal ellenkező illynemü kerítést (!) megenged, vagy pedig 
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azoknak vakságát, kik azt hiszik, hogy a' félszigeten nem 
mondom tiz ezer, de csak tiz tuczat egyént is fognak t a -
lálni , kik képesek lennének vérüket idegen és érdekeinkkel 
ellenkező ügy' szolgálatára feláldozni.' Ezután következik 
a' mézes és színlett mondás : ,A' keresztény erények' gya-
korlása egyedül, biztosithatja isteni vallásunknak örökké-
tart<5 uralmát.' Valóban. ugy látszhatik , mintha IX. Pius-
nak erényei és nagylelkűsége a' demagógia' orgyilkosai-
nak karjait visszatartaná! 

Tehát odajutottak már a' keresztények, hogy a' sz. 
atya' ügyét idegennek tekintsék, ellenséges ügynek, melly-
nek védelme egy nemzet' méltóságára nézve lealacsonyító! 
'S ez emberek a' katb. Spanyolország, szent Ferdinand,a' 
kath. Isabella, V. Károly és II. Fülöp' országa nevében 
beszélnek ! 

Ok annyi bizalmatlanságot szórtak e l , annyi gyűlöl-
séget támasztottak , 's annyi álokoskodást használtak fel, 
miszerint a' pápa' részérei toborzás, csak lassan, 's nagy 
bajjal halad azon Spanyolországban, mplly minden nem-
zetnél jobban élvezi a' keresztes hadak' lelki szabadalmait. 

Mult inartius' 26-kán kezdé meg a' kormány a' pap-
ság iránti pénzbeli kötelmeinek teljesítését az 1850-dik év' 
első negyedére. Az elmúlt harmadfél évi kárpótlás szóba se 
hozatik. Forradalmi kormányaink igen jól értik az adósság' 
nem fizetés' módját. Végre is e'méltányos rendszabály igen 
nagy kedvezés'gyanánt fogadtatott, annyira iszonyú volt 
már a' papok' insége. Legalább azt reméljük, hogy jövőre 
nem fognak olly könnyen a' legszentebb jogok feledékeny-
ségnek adatni. 

— A' sevillai székegyház a' világnak első emlékmüvei 
közé tartozik. Ott minden nagyszerű, nemes, pompás és 
csudálatos, főleg a' nagyhéti processiók' alkalmával. Mint-
egy 12,0U0 idegen özönlötte el a' várost az idén virágva-
sárnap előtti szombaton. Emlékezetet haladó idő óta lé-
teznek itt számos szerzettársulatok, mellyek csak a' nagy-
héten gyűlnek össze, és jelennek meg. Mindegyik a' kín-
szenvedés titkainak egyik nevét veszi fel. Egyenruhájok 
egyenlő, kivéve a' szint, melly fekete és fejér között válto-
zik. Hosszú papi öltönyök' uszályát karukon hordják, ká-
kaszalma-övök a" deréktői a' vállakig é r , fejőkön 4 lábnyi 
magasságú hegyes kalap , mellyről széles selyemálarcz 
száll le. Mindnyájan nazareusoknak neveztetnek. Régi 
szokás szerint, a' társulatok' mindegyike a' nagyhét' egyik 
napját foglalja e l , mellyen ünnepélyesen indul a' székegy-
házba , lengedező lobogóival 's kitárt czimereivel, az az : 
paso - j áva l . A' p a s o gyaloghintó, vagy mozgékony ház, 
mellynek hossza 2 0 , szélessége 10 — 15 láb. Ebben ter-
mészetfölötti nagyságú szobrok ábrázolják a' társulat' tit-
kát. Ez , a ' tárgy' természete szerint, majd gyertyák' ten-
gerében usző oltár, majd fa- és virágdus ker t , majd tör-
vényszék, majd kalvária hegye. 16 ember, elrejtve a' föl-
dig érő függönyök mögött, teljesitik a' láthatlan teherhor-
dók'tisztét. A ' p a s o mintegy bűvészet által halad előre 
számtalan sokaság, 's komoly és szomorteljes zene' kísére-
tében. — Virágvasárnapon, .délutáni 4 órakor a' J e r u -
z s a l e m b e i b e m e n e t társulata kiindult szent Mihály' 
templomából Notre-Dameba menendő. Öt lovas dragonyos 
ment előre, titánok a' zászlót támogatók karingben.Ezeket 
követték gyermekek égő viaszgyertyákkal, 24 áldozár kar-
ingben, kik közöl tizenketten gyertyát 's tizenketten afrikai 
pálmaágat vittek. Ekkor jelent meg a' p a s o , mellyben 
látható volt egy természetes palmafa, diadalív és Krisztus 
szamáron ülve : előtte több zsidó, fejér ruhában, földre 
borulva, 's utána hosszú fekete ruhában sz. Péter , Jakab 
és János apostolok. Száz nazareus választja el ezen első 

ábrázolatot a' másodiktól. Ez egy nagyszerű Krisztus fából 
faragva, fáklyáktól körülvéve, 's a' kereszt' lábán egy pe-
likán, melly saját vérével táplálja fiatal családját. Végre 
jön egy roppant oltár ezüst gyertyatartókkal 's virágedé-
nyekkel : ez az ö r ö m ' S z ü z e , fiának diadalma fölötti 
elmélkedésében térdelve , nagyszerű mennyezet alatt, 
aranycsillagokkal himzett 's 12 platinatüvel ékesített kék-
bársony öltönyben. A' koronán és mellékszeren mintegy 
200,000 franknyi értékű gyémánt van. Milly nagy lehetett 
a' nép' áhítata, melly olly nagylelküleg ajándékozta meg 
védasszonya' képét ! A' menetet bezárta egy gyalog-zász-
lóalj ; a' dobok peregtek felváltva a' zenével. — Szerdán 
reggel a' kínszenvedés eléneklésekor, midőn e' szavak han-
goznak : ,et velum templi scissum est in duas partes', a' 
fejér fátyol, melly a' szentélyt takarja be , egyszerre szét-
szakad és lerogy, mialatt a' mennydörgés, ismételt villá-
mok' kíséretében, morgadalmával tölti meg a' templom' 
hajóját. Ez bámulatos tünemény. — Nagypéuteken a' santo 
Entierro (szent temetés), mellynek első társai Spanyolor-
szág' királyai valának, tartotta menetét. Előttök egy gya-
log hadttest; a' dobosok' gyászindulókat vertek. Utánuk 
lovas romai katonák pajzszsal és sisakkal. Erre a' kor-
mánytól kiküldött minister, kit 16 nazareus követett, va-
lóságos óriások , kiknek mindegyike 20 fontos vörös viasz-
gyertyát vitt. Ezek , mint tiszteletbeli testőrök, a' keresz-
tet környezték. Utánuk 11 p a s o jö t t , ábrázolva a' kin-
szenvedés'jeleneteit. Azt gondolnád, hogy Golgotha hegyén 
vagy jelen a' kínos halálnál. Az arany, ezüst 's drágakő-
ékességek 7—8 millió frankra becsültetnek. A' nápolyi 
sz. Január ' kincse elenyészik ehhez képest. — A' naza-
reusok' szertartásai bevégezte u t án , a' plébániák' papsága 
kezdte a' menetet, ábrázolván az,.arkangyalokat és angya-
lokat. Négy gyermek ábrázolja az egyháznak 4 főtudorát 
sz. Ágostont, sz. Jeromost, sz. Ambrust és sz. Gergelyt, 
a' nagy pápát. — Uj lovas-századok zárják be a' menetet 
a' szárazföldi és tengeri haderő' minden tiszteivel, a' leg-
fényesebb egyenruhában. 

V e g y e s e k . 
Vett tudósítás szerint : a' pozsoni kath. kerület-

ben ministeri biztos gr. Attens u r , a' kerületi taninté-
zetek'küszöbön álló átalakításakor fölhasználandó, hiteles 
adatokat szándékozván gyűjteni, fölkéri e' gymnasium' 
igazgatóját, hogy m i n é l e l ő b b feleljen a' pontokra : 1. 
Mikor keletkezett a' gymnasium? ki alapitá? 2. Mi volt az 
eredeti, és mennyi a' mostani alap (dotatio) tőkepénzben, 
ingó vagy ingatlan vagyonban. 3. Milly kiterjedésű az is-
kolák és tanárok' lakhelyének területe ? 4. Tekintve a' hely 
és kerület' szükségletét, táj- 's közlekedésre, de kivált 
nemzetiségre különös tekintettel, szükséges-e a' gymna-
sium vagy nélkülözhető? 5. Czélszerü-e azt átalakítani 8 
osztályú gymnasiummá, vagy kisebbé, vagy ipartanodá-
vá? 6. Van-e a'gymnasiumnak alapítványa ösztöndijakra, 
jutalomkiosztásra? és mellyek azok? Mennyire vannak a' 
gymnasiumhoz lekötve az alapítók' akaratja szerint? 7. Minő 
alapból és mennyit húznak a' fölügyelők, tanárok, 's egyéb 
szolgák? Mi a' mellékes jövedelmük? Aztán az átküldött 
formulare ebbeli rovatait parancsolá betöltetni : Mennyi 
az egész ifjúság' száma ? különösen hány német, tót és — 
magyar van? Millyen jelenleg a' tannyelv? Jártas-e az 
illető tanár tanítványai'anyanyelvében? Képes-e, vagy haj-
landó-e a' tanár iskolakönyveket irni, mellyeket 'a minő 
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nyelven? Vegyes-e a' helybeli lakosság? milly arányban? 
Mellyik nyelv felel meg, a' vidékbelieket is tekintetbe vé-
ve , a' lakosok' különös óhajtásának ? (Ezekből látszik, mi-
szerint a' magas kormány megállapított elveihez hiven, 
az alapításon nyugvó tulajdoni jogot sértetlen fentartani 
szándékozik, 's csak alapos adatokra vár, hogy a' ka-
tholikusok' aggodalmait e' pontban is tökéletesen elosz-
lassa. Mi, mint már több izben kijelentettük, csak a' tu-
lajdonjog- és a' kath. nevelés' tekintetéből szükséges 
befolyásnak kellő biztosítását kívánjuk, többiben pedig a' 
magas méltóságú kormány' rendelkezésein teljesen meg-
nyugszunk.) 

Gróf S t a d i o n Rudolf, Morvaország' egykori kor-
mányzójáról (a' volt minister testvéréről) hírlik, miszerint 
a' protestáns hitre tért légyen. Az áttérés' okául olly há-
zassági összekelés mondatik, melly csak mind a' két fél' 
hitváltoztása mellett lehetséges. 

Az ,Oest. Volksfreund' maj. 11-diki száma ezeket 
hozza : ,184S-dik május' 15-dike a' bécsi kath. egyletnek 
születésnapja. Ezen nagy jelentőségű napon, a' fegyverek' 
csörgése,'s a' riadó dobok' pergése között gyűlt össze több, 
hitéhez hü katholikus , hogy egész csendességben egyletet 
alapítson legdrágább kincse, a' religio' oltalmára, melly 
minden oldalról fenyegettetett. Sőt ezen egyletnek föladata 
legyen egyúttal a' megrendült haza' részére is az eltűnt 
békét visszaszerezni. Az egylet reményteljes virágzásnak 
indult; a' forradalom a' törvényes hatalom' győzelmes 
fegyverei által megzaboláztatott. Ámde az egyletre is rá-
nehezült a' korlát, melly a' lázadást leszoritá. Ez idén 
azonban, az alapítás' évnapján, megint összcgyülende-
nek az egylet' tagjai s z e n t I s t v á n ' templomának 
szent csarnokában, hálát adni Istennek, 's kérni ő t , en-
gedje, hogy az egylet ismét mielőbb kifejthesse az egy-
házra és álladalomra nézve egyiránt üdves munkásságát. 
Ft. Z e n n e r Ferencz székegyházi éneklő kanonok ur tar-
tandja az emiitett napon, 's pedig herczegérsek' ő fő méltó-
ságának beleegyezésével, reggeli 8 órakor az áldásos ün-
nepélyes misét, mellyre az egylet' bel- és kiilvárosokbeli 
minden tagjai sürgetően meghivatnak.' (Az egylet tehát a' 
herczeg-érsekkel kibékült volna.) 

Kölnből az ágostai köz. újságnak ír ják, miszerint ott 
a ' carmelitánők' kolostorában a' jezuiták' elfogadására ké-
születek tétetnek. Egy asszonyságról hírlik, miszerint ezen 
jezuita-intézetnek 80,000 tallér értékű vagyonát átengedte 
volna. Gróf S p e e , a' kolostor' egyik leendő papja , már 
Kölnben van. 

Bernből irják : Itt a' kath. nagy örömmel fogadták 
azt, mit Ausztria' császára Isten' egyházának tett. Mitől 
azelőtt megfosztatott, azt most ismét visszanyerte. Az 
összeköttetés Romával, a' püspököknek az áldozárok- és 
hivekkeli kapcsa, a' püspökök és papok' egymássali érint-
kezése ismét szabad. Joggal várhatni már most, hogy a' 
kath. egyház az ausztriai népek nevelése- és képezésében 
ismét visszanyerendi osztályrészét. A' bécsi aula minden 
jövendő századoknak borzalomteljes példát adott, hová 
vezethet egy tanintézet, melly elidegenítve az egyháztól, 
F ü s t é r t bir vallás tanárul. Gyümölcsei az elfajulás, zen-
dülés, barbárság és pogányság. — Mi József császár' ideje 
óta nem létesittcthetett, az anyávali, a' sz. romai egyház-
zali egyetértés, most létesülni fog. Illy uton biztositva van 
Ausztria'jövője ; ő teljesitendi világtörténelmi feladatát, 
hogy a' kath. egyház- és polgárisodásnak oszlopa legyen. 

Örvendező bizalommal tekintünk mi schweiziak is, valamint 
Németország' katholikusai, homályainkból e' csillagra a' 
napkeleten ! Dühöngjenek bár még az apró hatahnasok'hitet-
len és szabadságölő seregeik, ők meg fognak szégyenittet-
ni azon erő által , mellyet a' cszászár és egyház' egyesü-
lése minden rossz szellemeken gyakorol. A' császár nem 
fog megfeledkezni, hogy első őse, Habsburg' sziklavárá-
ból származva, a' schweiziak' barátja volt, 's őket a' jog-
talanság és erőszak ellen hatalmas karral védte. De nem 
kardra, nem hadseregekre szorultunk most, hogy a' katho-
likusok felszabadittassanak ; a' cszászár és a' pápa' szava, 
egyesülten emelve hit és jog mellett, elegendő a' népek' 
megszabadítására. 

Gorhamnak, az exeteri püspök elleni perkérdésében 
világi törvénykezés' utján végitélet hozatott. Fitzroy Kelly 
t. i. a' kir. udvari főtörvényszéknél (Court of Queen's 
Bench) a' kir. titkos tanácsnak Gorhatn' javára az exeteri 
püspök ellen hozott Ítéletét megsemmisíttetni kérte , mivel 
VIII. Henrik' alapszabálya szerint a' királyt személyesen 
illető tárgyakban a' papi főtörvényszéktől (canterburyi ér-
sekétől) nem a' királyhoz, hanem az illető tartomány U p -
p e r h o u s e of c o n v o c a t i o n (püspöki zsinat) bíró-
ságához menesztendő a' felebbezés. — Az említett tör-
vényszék' april' 25-ki ülésében kihirdette az elnök, a' lord 
főbíró, Campbell, az általa és Patteson, Wightman 's 
Erle bíráktól egyhangúlag hozott ítéletet, mellyben a' 
megsemmisítési kérelem megtagadtatik. Az exeteri püs-
pök' ügye tehát minden világi bíróságok előtt megbukott. 
Mo3t csak arról lesz a' kérdés, valljon a' canterburyi érsek 
élend-e jogával, melly szerint Gorhani tudort a' királyné-
tól kapott javadalmába behelyeztetheti, 's fog-e az exe-
teri püspök, a' mint fenyegetődzött, e' rendszabálynak 
ellenszegülni. IIa igen, akkor a' dolog komoly fordulatot 
vehet. 

A' párisi érsek tekintettel az u j oktatási törvényre e' 
czim alatt : ,Jótékony társulat szabad keresztény iskolák' 
ösztönzésére' társulatot alapított, mellynek elnöke ő maga, 
's Paris városának 12 plébánosa annak tagjai. Az igazgató 
tanács egy választmányból áll , mellynek tagjai minden 
ötödik évben a' társulat' közgyűlése által választatnak. E' 
társulatnak czélja fiu és leánygyermekek' számára vallási 
iskolákat nyitni, al tanodákat felállítani, és egy normal-
iskolát is alapítani, hol az egyházi és világi tanítók a' 
szabad tanodák' részére képeztetni fognak. Továbbá ma-
gosabb oktatásra szánt collegiumok is , ha lehetséges, fog-
nak alapíttatni, hogy a' szabad tanodák' rendszere tökéle-
tes legyen. Mint ebből láthatni, a' társulatnak szándéka, 
tökéletes tanrendszert, az elemi tanodától kezdve a' fel-
sőbb oktatásig, mi eddig csak az egyetemeknél történt, 
létrehozni. A' társulat a' tanításra nézve három fokot ismer 
el : népiskolát, collegiumot és tudományos kart ; egy úttal 
intézetet is állit, mellyben a' szabad tanodák' számára a' 
tanítókat képezi. Napoleon-Lajos az aláírásban, mellyet 
az érsek a' szabad keresztény tanodák' alapítása végett 
megnyitott, 5000 franknyi összeggel vett részt. 

(K ö n y v h i r d e t é s.) Hartleben K. A. pesti könyv-
kereskedésében kapható : V i t a S. F r a n c i s c i S a -
l e s i i , Episcopi Genevensis, in aediflcationem Cleri de-
scripta ab A l o y s i o S c h l ö r . Graecii 1850. Fűzve 
40 kr. p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Mit tart a' kath. irodalom a' p r e s b y t e r e k ' 

döntő szavazatjogáről a' m e g y e i z s inatokon . 

(Vége.) 

A' Religio- és Nevelésben ( 1 8 4 8 . II. 2 8 5 . l.j 
Phillips is a' döntő szavazat' pártolói közé soroltatik, 
mellesleg ugyan de mégis ollyképen, hogy a' kik a' 
jeles kanonista' munkáját nem olvasták, őt is a' döntő 
szavazat' határozott pártolójának tarthatják , holott ő 
annak határozottan ellent mond, nem csak jogtanában 
(Kirchenrecht. 2. Bd. Regensburg 1846. ) , hanem 
a' megyei zsinatról kiadott legújabb munkájában is. 
Jogtana 2-dik köt. 232-dik lapján igy szól : .Alle drei 
Stufen der göttlichen Hierarchie nehmen an der Herr-
schaft Theil, aber in sehr verschiedenem Maasse : die 
Bischöfe als die von Gott gesetzten Regenten sind als 
die Brüder des Papstes mit ihm zur Regierungsge-
walt in der ganzen Kirche berufen ; die Presbyter und 
Diakonen, als Söhne der Bischöfe hingegen, können 
nur innerhalb des Hauses ihres geistigen Vaters so 
viel Gewalt ausüben, als er sie ihnen übertragen hat.' 
Phillips szerint tehát csak annyi kormányhatalmat 
gyakorolhatnak a' presbyterek és diakonok, mennyit 
a' püspök rájuk ruház. Mi pedig nevezetesen a' döntő 
szavazatot illeti, aziránt Philips a 236-dik lapon igy 
nyilatkozik : ,Alles dieses' (a' tartományi zsinatokról 
volt szó) ,passt aber auf die Dioecesansynode nicht, 
denn die Berufung ergeht hier gar nicht an Bischöfe, 
sondern nur an Presbyter, Diakonen und andere Cle-
riker, und in der ganzen Versammlung hat kein Einzi-
ger , ausser dem Bischöfe eine andere, als nur eine 
berathende Stimme ; er allein ist der Richter, er allein 
der Gesetzgeber ; Keiner der Übrigen hat eine Gewalt 
an der ganzen Dioecese, wie die Bischöfe an dem gan-
zen Erdkreise, der Dioecese des Papstes sie haben. 
Aus diesen Gründen ist die Dioecesansynode, deren 

/ . Félév. 

Beschlüsse auch nicht einmal den Namen Canones 
führen, kein Concilium, zu dessen Bedeutung es ge-
hört , dass seine eigentlichen Mitglieder nicht b 1 o s 
R a e t h e , sondern auch selbst Regenten seyen.' Hogy 
pedig Phillips ebbeli hitét az emberi jogoknak a'föld' 
népével való megosztása után sem módositotta, kitűnik a' 
megyei zsinatról irt munkájából : ,Die Dioecesansynode. 
Freiburg. 1849 . ' , mellynek mottoja is igy hangzik : 
,In episcopali synodo non est jurisdictio propria et 
legislativa distincta a jurisdictione Episcopi, quia in-
feriores, qui in Synodo cumEpiscopo conveniunt, non 
habent jurisdictionem propriam , episcopalem , aut le-
gislativatn, sicut habent episcopi convenientes in Con-
cilio provinciali, et ideo inferiores clerici cum Epi-
scopo convenientes non habent potestatem conferendi 
Synodo specialem jurisdictionem ab episcopali distin-
ctam, et quasi ex natura rei resultantem a tali con-
ventione et consensione omnium.' (Suarez de Legib. 
L. VI. cap. 15.) Mi pedig az ő saját nézetét e'tárgyra 
való nézve il leti , az következőkben öszpontosul. ,A' 
püspökök' törvényhozói hatalma, valamint jogható-
ságuk átalán, isteni eredetű; ők az apostoloknak utó-
daik, 's mint azok, az egyház' fejének kellőleg alá-
rendelve, megyéiket teljes hatalommal (ganze Fülle) 
kormányozzák. Segedelmük- 's támaszolásukra ren-
delvék a' presbyterek és diakonok , nem pedig hogy 
vele a' kormányhatalmat bármi módon megoszszák, 
vagy azt megrövidítsék. A' püspök tehát törvényho-
zói hatalmában sem egyes papjaitól, sem a'többségtől, 
sem egyetemes megyei papságától , következőleg a' 
megyei zsinattól sem függ; nemcsak akkor püspök ő, 
midőn a' megyei zsinaton elnököl, hanem azon kivül 
is ugyanazon hatalommal bir. Igy áll a' kölcsönös vi-
szony az isteni jog' positiv rendeletei szerint 

Nincs nyoma olly kanonicus rendelménynek, melly a' 
püspököt a' megyei zsinattól függővé tenné, sőt in-
kább a' megyei zsinatnak tekintélyt egyedül ők köl-
csönöznek : joguk van a' zsinat' kihallgatása nélkül is 
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a' szabályokon (statuta) változtatni. Egyértelmű vé-
leménye ez a' theologok- és jogtanároknak, kik közül 
bizonyságul szolgálhat Yan Espen, ki szinte nem me-
részel nagyobb tekintélyt tulajdonítani a' zsinati ha-
tározatoknak, mint egyéb püspöki rendelményeknek... 
Ennélfogva egyátalán hamis volna az okoskodás, melly 
állítaná : hogy a' püspök midőn a' megyei zsinaton 
törvényt szab, az összegyülekezett papság' beleegye-
zésétől, zsinaton kivül pedig, az amazt képviselő káp-
talanétól függ,'stb. (Die Dioecesansynode 1 9 7 — 2 0 0 
1.) Nagyobb nyomatékul ide írjuk Van-Espennek 
Phillips által felhozott állításait is : ,Synodos dioece-
sanas' ugy mond ,praecipuam suam auctoritatein ac 
vim obiigandi mutuare ab Episcopo, qui illis per se 
aut Vicarium suum praeest, illarumque statutis ob-
stringi omnes, qui Episcoporum decretis et mandatis 
subjecti sunt, indubitatum est: quandoquidem ambigi 
nequeat, quin ut minus tantae sint auctoritatis syno-
dorum dioecesanarum sanctiones, quam Episcoporum 
décréta.' (P. 1. Tit. 18. Cap. 4 . N. 1.) Hogy neveze-
tesen a' döntő szavazatra nézve is Phillipsel tart az 
első rangú belga jogtanár, kiviláglik következő sza-
vaiból : ,Aequum, justumve, atque regimini Ecclesiae 
convenire judicatum est , ut Episcopi in regimine et 
administratione Ecclesiae suae Canonicorum Cathe-
dralium opera et consilio uterentur, imo in quibusdam 
nec sine eorum assensu procedere possent. Verum ta-
metsi Ecclesiae mens sit, ut Episcopi in Ecclesiarum 
administratione arduisque negotiis consilio fratrum 
suorum sive canonicorum utantur ; praecipuam tamen 
auctoritatem arbitriumque penes Episcopum esse vult ; 
ut ipse audito et mature expenso Canonicorum consi-
lio id decernat, quod Ecclesiae hic et nunc magis ex-
pedire judicaverit. Qui enim aliquos ut Consiliarios 
sive per modum consilii audire debet, rationes quidem 
ut expendat, justum est; at eorum consilium sequi 
non tenetur ; neque consensum Capituli exspectare, ni 
id speciali jure expressum sit.' (P. 1. Tit. 8 . cap. 4 . 
Nr. II. V. Vö. Joannes Sylvester Additamenta ad Jus 
Eccles. Van-Espen Tit. 18. és Mamachii Orig. et An-
tiquit. Christ. Tom. IV. pag. 290 . ) 

A' tudomány' terén kivánván, tőlünk telhetőleg, 
tájékoztatni olvasóinkat, nem szabad mellőznünk Wal-
tert, kinek jogtana tiz kiadást érvén, az egész német 
egyháznak közvéleményét képviseli. Rövid de min-
dent magukba foglaló szavakkal adja elő a' megyei 
zsinat, 's illetőleg a' presbyterek' ahhozi viszonyárőli 
nézetét : ,Die Synode' ugy mond ,hat jedoch blos 
einen berathenden, nicht einen entscheidenden Cha-
racter, daher sind Prokuratoren unzulässig.' (Lehrbuch 
des Kirchenrechts. Bonn 1 8 4 6 . Zehnte verbesserte 
Auflage. S. 3 4 9 . ) Az episcopatus' jogait elemezvén 
pedig, a' törvényhozói hatalmat minden megszorítás 
nélkül tulajdonítja nekik, ,3-tens endlich begreift das 

bischöfliche Amt A l l e s , was zur Aufrechthaltung der 
Disciplin in der Dioecese nöthig ist, daher nament-
lich die Gesetzgebung in Dioecesansachen und das 
derselben entsprechende Recht der Dispensation, die 
geistliche Gerichtsbarkeit, und Strafgewalt etc. (pag. 
305 . ) A' presbyterium- vagyis káptalanról igy nyi-
latkozik : ,In Beziehung auf die Dioecese hat es aber 
bei besetztem Stuhle keine Jurisdiction ; sondern es 
soll nur wie ein Presbyterium oder Senat dem Bi-
schöfe zur Seite stehen.' (pag. 312 . ) Az ujabb litera-
turához tartozik Aschbach Allgem. Kirchen-Lexikon-
ja is, mellyben a' megyei zsinatokról (Dioecesansynode 
alatt) ezeket találjuk : ,Die Mitglieder der Dioecesan-
synode dagegen haben nur eine consultive Stimme, 
sie dürfen den Bischof blos mit ihrem Rathe unterstü-
tzen , den Beschluss fasst er ganz allein.' Kastner : 
Die kath. Kirche Deutschlands. Sulzbach. 1 8 2 9 . 
Vö. Mauri S c h e n k 1 Instit. Jur. Eccl. editae a Jos. 
Scheill. 1 8 3 0 . Part. 1. pag. 4 3 2 — 4 7 1 . Frey. Kri-
tischer Comentar. Part. 4 . Sect. 2. §. 151 . Devoti 
Instit. Canon, edit. 3. Romae 1 8 0 2 . T. 1. pag. 130 . 
Riegger Introd. in jus Eccl. univers. Viennae 1 7 5 8 . 
pag. 2 5 — 3 1 . Pehein. Jus Eccles. Viennae 1 7 8 6 . 
Part. 1. cfr pag. 95 . 1 4 9 . 2 3 7 . 2 4 7 . Lakics Instit. 
Juris Eccles. Budae 1 7 8 1 . Tom. 3. pag. 4 4 8 . Svo-
rényi Jus Publ. Eccl. Hung. Vesprimii 1 8 0 3 . pag. 
1 4 7 — 2 3 3 . Benedictus XIV. de Synodo Dioecesana. 
Prosper Fagnani in c. Quanto, de officiis ordinarii. 
Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca. Card, de Luca : 
Annotationes in SS. Cone. Trid. Discursu X X X . Mind-
ezen jogtanárok, kiknek sorát jóval megszaporíthat-
nék a' régiekből, a' presbyterium' döntő szavazatáról 
mit sem tudnak, hanem a' püspöknek tulajdonítják a' 
megyei kormányhatóságot a' törvényhozói hatalommal 
együtt. Nem csuda tehát, ha protestáns jogtanárok is 
a' kath. egyház' hierarchiai rendszerét ugy ismerik, 
mint mellyben a' plenitudo potestatis a' megyei kor-
mányra nézve osztatlanul a' püspököket illeti. Például 
Eichhornt (Grundsätze des Kirchenrechts. Göttingen. 
1831 . ) és Richtert (Lehrbuch des kath. und evang. 
Kirchenrechts. Leipzig 1842 . ) hozzuk fel. Az első igy 
adja elő a' kath. egyház' idevágó tanát. . . . B) Pote-
stas jurisdictionis. ,Sie umfasst als eine plenitudo po-
testatis die gesetzgebende, und die vollziehende Ge-
walt. (Bd. 1. S. 618. ) A' 2-dik kötet' 14-dik lapján 
pedig : Bei dieser Gesetzgebung ist der Bischof an den 
Rath, und in dem gesetzlich bestimmten Fällen an die 
Zustimmung seines Kapitels gebunden. Durch diesen 
Grundsatz werden die Dioecesan-Synoden, welchen nach 
der ältesten kirchlichen Disciplin diese Mitwirkung 
hätte zufallen müssen, für die Gesetzgebung überflüs-
sig (?) ; die hier neben dem Kapitel versammelte Dioe-
cesangeistlichkeit erscheint, nachdem jene Mitwir-
kung (még ő sem mondja-.Zustimmung) wenigsten seit 



4 9 9 

dem 12-ten Jahrhundert entschieden 37) auf die Ka-
pitel übergegangen ist, nur um die "Verordnungen pro-
mulgiren zu hören. (?)' Richter pedig e' szavakba fog-
lalja nézetét : ,Die Bestimmung derselben (Dioecesan-
synoden) war die Publication der auf den allgemeinen 
und Provincialsynoden erlassenen Gesetze, und der 
eigenen Verordnungen des Bischofs Dass die 
Pfarrer mit Stimmrecht zu erscheinen berechtigt seien, 
ist in der neueren Zeit oft aber in olfenbarem Wider-
spruche mit dem Prinzipe der römischen (kath.) Kir-
che behauptet worden.' 

Hátra van még, hogy a' leg- és legújabb litera-
turára is egy futó pillanatot vessünk. Helyzetünk u-
gyan nem olly kedvező, hogy az 1848-ki martiusi 
napok óta napfényre került 's idevágó nézetek és véle-
mények' tökéletes ismeretére juthattunk volna; abból 
azonban, mi tudomásunkra jött, kivált miután az ala-
pos és széles tudományu Binterimnek is e' szavait 
olvastuk : ,Man hat von einer gewissen Seite her sich 
bestrebt, das Gerücht weit und breit auszustreuen, als 
wolle eine gewisse Classe unserer üioecesangeistlich-
keit die entscheidende Stimme auf der Dioecesansynode 
für sich beanspruchen. Ich frage : Wo ? bei welcher 
Gelegenheit, in welcher Druckschrift hat man solche 
verkehrte Ansicht geltend machen wollen ? Ich nenne 
sie unbedingt eine verkehrte Ansicht. Denn wer nur 
einen Begriff von der Kirchenverfassung und der Di-
oecesansynode hat, kann solcher Ansicht nicht huldi-
gen.' (Die Curatexamina und die Dioecesansynoden. 2. 
Abtheil. Düsseldorf. 1849. S. 39.) csak újra e' téren 
is megerősödtünk eddig vitatott hitünkben. Az egy-
házi folyóiratok közül a' Neue Sion-on (1849. Febr. 
Nro 21 — 22.) kivül, igen határozottan tiltakozik a' 
döntő szavazat ellen a'szabadelmüségéről eléggé isme-
retes Wiener Kirchenzeitung is, nevezetesen az 1849-
diki 82-dik szám 333-dik lapján, hol ezeket olvas-
suk : ,Es ist darum ein vollends ünbegründeter, und 
Dis zum Eckel wiederkäuter Vorwurf, dass der Clerus 
in Oesterreich durch die Dioecesansynoden eine ent-
scheidende Stimme anspricht im Regierungsamte der 
Kirche Jesu Christi, und so die constitutionelle Staats-
form auf die Kirche übertragen wissen will. Es thut, 
aufrichtig gestanden , leid , wenn wir bei der ausge-
sprochenen Tendenz dieses Blattes für Glaube, Wis-
sen, Freiheit und Gesetz entweder einer solchen wissen-
schaftlichen Bornirtheit im Kirchenrechte, oder verächt-
lichen Perfidie beschuldigt werden.' Szóba hozá a'me-
gyei zsinatokat Staudenmaier is a' freiburgi folyóirat-
ban ,Die kirchliche Aufgabe der Gegenwart' czimü 

37) Allerdings bestand indessen eigentlich diese all-
mählig entwickelte Disciplin schon früher ; sie wird 
in jenen Stellen (cap. 9. X. de maj. et obed.) nur 
erkannt. Eichorn ibid. 

jeles és szabadelmü értekezésében. (Zeitschrift für 
Theologie 19. Band 2. Heft. S. 454 . ) , de bármilly 
erélyesen sürgeti is azokat, a' döntő szavazatot egy 
betűvel sem érinti. 

Dr. Fiiser és Amberger, mindketten elég terje-
delmesen értekeznek a' megyei zsinatokról, de a' döntő 
szavazatról mit sem akarnak tudni. Az utóbbi többi 
közt igy nyilatkozik : ,Auf der Dioecesansynode kann 
es keine. Majoritäten und Minoritäten geben ; da kön-
nen keine Parteien sich bilden; die Synode bildet 
einen Leib, dessen Haupt der Bischof ist. In dem Au-
genblicke, in dem Parteien hervortreten, hat die Sy-
node ihr Todesurtheil sich gesprochen, d. h. die Er-
klärung abgegeben, dass der Geist der Kirche von 
ihr gewichen. Es würden die Worte des kirchlichen 
Rechtsbuches Geltung haben. ,Die unter sich uneins 
sind, haben kein Concilium, weil sie nicht nach einem 
Ziele schauen.' Can. 1. Dist. XV. (Der Klerus auf der 
Dioecesansynode. Regensburg 1849. S. 76.) 

Hirscher' nézetei ellen, ki azonban egy, ő szent-
ségéhez intézett iratban, töredelmesen vissza von min-
dent, mi legújabb irataiban a' kath. egyház' tanával 
ellenkező foglaltatik, noha ő a' vetőt meghagyja a' 
püspöknek, tudtunkra két röpirat jelent meg. Az e-
gyiknek czime : Offenes Sendschreiben an Hirscher 
von Dieringer. 1849. Mainz. A' másik valamivel ter-
jedelmesebb : ,Die Dioecesansynode, und ihre Aufga-
ben in unserer Zeit. Eine Beleuchtung der Schrift. J. 
B. Hirscher etc. Regensburg 1849 . Mindkettő ki-
tartó okokkal ostromolja az egyébkint nagy tekinté-
lyű irót, főleg Dieringer pag. 17. (a' másik p. 32. et 
seq.) igen kézzelfoghatóan kimutatja a' gyakorlat' te-
rén, mikép a' döntő szavazat szükségképen pártokra 
osztja a' zsinatot, mellyben hol a' bal, hol a' jobb ol-
dal, hol a' centrum vivja ki a' győzedelmet, és ugyan-
azon egy megyei papság, mellynek egygyé kell vala a' 
zsinaton olvadni püspökével és egymással, épen itt 
szakadozik egymástól és püspökétől, sőt egymás és 
püspöke ellen mindannyi pártokra oszlik. Mellesleg 
ugyan, de nem kevesbbé határozottan, mint az előb-
biek, lép fel Hirscher ellen a' döntő szavazatra nézve 
Fessier József : Über die Provineial-Concilien und 
Dioecesansynoden. Innsbruck 1 8 4 9 . § . 15. pag. 208 . 

Végre fel kell még említenünk egy a' müncheni 
egyetem' theologiai kara által egyhangúlag accessit-re 
méltatott, 's az idetartozó, eddig felsorolt legújabb iro-
dalmi tünemények közt legterjedelmesebb (390. lap.) 
pályairatot : Die Dioecesan-Synode, ihr Ursprung, 
Wachsthum etc. von Vinz. Maximilian Sattler. Re-
gensburg 1849. Szerző Drey elhunyt tübingai jeles 
tanár' nyomdokit követve (de a' distingue tempóra 
axiómáról kissé megfeledkezve, mert mit Drey 1 8 3 4 -
ben jónak hitt, aligha 1849-ben is ollynak talált 
volna) a' döntő szavazatot akkép véli a' püspök' isteni 
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kormány- és joghatóságával kiegyenlíthetni, ha a'püs-
pök a' megyei zsinat' nyilvános üléseit megelőző 's 
határozatát előkészítő tanácskozmányokhan a' többség 
által dönteti el a' kérdést, és mintegy törvényjavasla-
tot készíttet, mellyet azután a' püspök, ha jónak látja, 
szentesítése által törvénynyé emel , és a' nyilvános 
ülésen mint ollyant kihirdet. Azonban megjegyzi : 
,Wohlgemerkt, dass nach dem kath. Prinzip dem Bi-
schof das Recht zustehet, einzelnen Beschlüssen seine 
Zustimmung zu geben oder zu verwerfen, auf die 
AVeise, wie in constitutionellen Staaten der Regent 
dieses Recht in Beziehung auf die Beschlüsse der 
Stände übt. Denn gleichwie die vermöge der monar-
chischen Verfassung' (omnis similitudo Claudicat ; itt 
a' Verfassung isteni, tehát semminemű analógiák ál-
tal nem változtatható alapokon nyugszik) ,dem Fürsten 
einwohnende' (1849-ben* dem Volk einwohnende, kel-
lene mondani, és itt a' polgári kormányokhozi alkal-
mazkodásnak veszélyhozó bökkenője) ,Regierungsge-
walt durch Einberufung einer Stände-Versammlung 
nicht ruhend gemacht, auch nicht auf diese übertra-
gen, oder mit ihr getheilt wird, eben so wenig kann 
dies durch Einberufung einer Synode mit der kirchli-, 
chen Regierungsgewalt des Bischofs geschehen, die 
nach der Grundverfassung der kath. Kirche für seinen 
Bezirk in seiner Person (tegyük hozzá : auf göttlichem 
Rechte) ruht.' (pag. 154.) 

Igy végig jártunk volna az irodalomnak előttünk 
ismeretes láthatárán. Fogjuk most össze tájékozásaink' 
eredményét, és lássuk, hol a' többség? 

A' döntő szavazat' határozott pártolói ; vagyis a' 
baloldal' szavazata : Maultrot, Berard, Onymus, Tam-
burini, Wessenberg = 5. 

A' centrum vagyis mérsékeltek szavazata : Gi-
bert, Haitz, Hirscher, Sattler, Drey = 5. 

A' jobb oldal' szavazata : Natalis, Fleury, Phil-
lips, Suarez, Van-Espen, Joannes Sylvester, Mamachi, 
Walter, Schenkl, Scheill, Frey, Devoti, Riegger, Pe-
hem, Lakics, Svorényi, Aschbach,Binterim, Neue-Sion, 
Wiener-Kirchenzeitung, Fiiser, Amberger, Dieringer, 
Anonymus, Feszler, Kastner, Migne, Card, a Luzern, 
Card, de Luca, Bened. XIV., Prosper Fagnani, Lucius 
Ferraris = 32. Vö. Droits et devoirs des Eveques et 
des Pretres par le Cardinal a Luzerne, col. 1675 — 
1695. , hol még néhányan felsoroltatnak azon jellemző 
megjegyzés' kiséretében, miszerint a' döntő szavazat' 
pártolói a' jansenismus' kárhoztatása után támadtak, 
mellyből az egyházra nézve olly káros, ugy nevezett 
franczia egyházi szabadságok sarjadoztak. 

C s a j ág h y S á n d o r . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
V e s z p r i m , majushó' 19. Lehet-e magasztosabb 

öröm, mint midőn nem csak véget ér a' szivkeserv, de sőt 
örömre is változik ; midőn a' gyász-öltöny lehull, 's az 
árva hajadonnak fejére nászrózsa füzért illeszt vőlegénye ; 
midőn feledve a' multat, 's egy szép jövőnek közeledtét 
látva, lelket emelő örömmel merengünk ennek bájképze-
tén!? Hacsak nem fásult érzelmű a'kebel, azt mon-
dandja : nem lehet! . . Illy szent örömre hangolt a'mainap 
ünnepélye is . . . Az epedve óhajtott vőlegény megérke-
zett, kegyesen kinevezett főpásztorunk R a n o l d e r János 
ő méltósága megérkezett . . . Mult vasárnap lön országunk 
herczeg-primása által püspökké szentelve. Csütörtökön 
késő este érkezett meg , péntek és szombaton a' ft. kápta-
lannak , 's egyéb testületeknek fogadta tisztelgését, ugyan-
ekkor kezdé meg gyakorolni az igaz hit' cselekedeteit is, a' 
város' szegényeinek kiosztandó 1000 forint kegyes ado-
mánynyal, ma pedig püspöki székét foglalta el, mellyre mély 
tudományosság- és vallásos erényeinél fogva régen érde-
mesült. Szinte mintha a' nap is részt venni akart volna ez 
ünnepélyen, disz köntösbe öltözve ragyogóan kelt föl éji 
nyoszolyájából bérczeink mögött . . Igy tündököltek öröm-
től szemeink is: Ne kérdjétek ezen dicső örömünknek okát! 
Tekintsétek feleletül még a' távol múltban gyűjtött babé-
rait . . Hü biztosítékai ezek egy szép jövőnek, m e l l y 
u t á n b u z g ó i m á d s á g ül s z á z e z r e k ' a j a k á n . 
A z é r t f é l r e k o m o l y k é p e k , t i s ö t é t s é g ' f e l -
l e g i f é l r e , u j n a p f é n y le r e á n k a n n y i ve-
s z é l y e k u t á n . Exultemus et laetemur, haec enim dies 
est, quam fecit nobis Dominus . . . Ascendit in montem, 
captivam duxit captivitatem nostram, dona dedit liomini-
bus. Nap leend ő. Miként a' korány fénye' keltével az éj 
sötétét, ugy oszlatandja el ő a' hitetlenségnek szivet, lel-
ket emésztő éjjelét ; miként az melegit és érlel, ugy ő is 
jótékonyan liatandja át az egyházi élet' minden rétegeit, 
senkire nem hintvén lankasztó, de mindenkire élesztő 's 
üdvgyümölcsöt tenyésztő meleget... Azért örvendj menny-
asszony , ime a' vőlegény tárt karokkal jő elődbe, fogadd 
kebeledre te is tárt karokkal. Nézd jobbján a' hit' gyűrű-
jét, mellyel neked eljegyezteték, ő benne keresd és találd 
föl boldogságodat . . . Ma reggeli 9 órakor kezdődék a' be-
vezető ünnepély. Szólt a' kenetteljes ékesszólásnak velőig, 
szivgyökérig ható láng' nyelvén . . . Önkénytelenül két 
könyü tolult szemembe .... Legyen szentelve egyik lefolyt 
multam' hálájának, — legyen a' másik jövőnk' biztosan 
várt örömeinek . . . Örömmel hallgatott adhortatioja után 
ft. R u s z é k József kanonok és apát székesegyházunk' 
káptalanja nevében, szabatos styl 's tartalomdus szavak-
ban mondá el üdvezletét . . . A' kinevező 's megerősítő 
hulla' fölolvasása, 's az ezt követő hódolat után a'szószékre 
lépett méltóságos püspökünk, 's a' néphez intézett remek 
szónoklatban hivá föl a' zsúfolásig számos hallgatóságot a' 
kitartó szilárd hitre, 's a' munkás keresztény szeretetre... 
Hatása látható volt minden arezon . . . Láttam könyeket 
pergeni; vajha azok nem mint a' záporeső enyésznének el, 
hanem lennének, miként a' csendes eső élesztő harmattá... 
Sz.-mise-áldozattal végződék ünnepélyünk'vallásos része... 
Utána gazdag teritékü asztal, mellynek koszorújába az 
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egyházi, katonai 's polgári rendből többet száznál fűzött 
magas kegyessége . . . És maga az ünnep' hőse emelt leg-
első régi magyar szokás szentelte poharat az ifjú feje-
delemért , egyházunk' kőszáláért, az éhező szegényekért, 
'stb. ; 's viszonti meleg fölköszöntésekkel üdvezeltetett... 
Igy végződék az ünnepély, mellynek emléke közöttünk 
fönmarad. Legyen ez eleve egyszerű tudomásitására addig 
is, miglen avatottabb toll nem örökitendi e' szép nap' em-
lékét . . . ' 

Ga ra . Helységünk' bunyevácz és németajkú népe 
versenyző buzgalommal végezte a' jubilaeumi ajtatosságot, 
's kitűnő hitéletével a' vallástalan közönyösségtől végkép 
megdermedett szivbe is az áhitat' szellemét vala öntendő. 
Ez alkalommal kegy. érsekünk rendelete' következtében 
vasárnapokon délután az összes néphez, az általa ritka fi-
gyelem- és tetszéssel fogadott cathecheticai tanítások tar-
tattak, mellyekre nézve a' nép' óhajtása oda nyilvánult, 
bár illyféle tanítások némellykor a' rendes szent beszéd 
helyett is tartatnának. A' népnek ezen önismeretéből eredő 
óhajtása valóban figyelmet igényel, 's minél előbbi létesí-
tése a' lelkipásztoroknak tapasztalásból merített nyilat-
kozatai után is igen kivánatos. De minthogy hasonló in-
tézkedés a' főpapok' köréhez tartozik , 's mi a' zsinatok' 
minélelőbbi megtartandása iránt a' legszebb reményeket á-
poljuk szivünkben, hol az egyházi és iskolai tanitás körül 
czélszerü változások és rendelkezések kétségkívül életbe 
fognak léptettetni, a' dolog' érdemébe tudósitási tisztünk-
nél fogva sem kívánunk ereszkedni. Megemlitendőnek tart-
juk még, hogy azon pusztítások és anyagi károk' daczára is, 
mellyek a' lefolyt években mindnyájunkat érték, találkoz-
nak még mindig ajtatos hivek, kik veres verejtékükkel 
szerzett és annyi gonddal megtakargatott filléreiket az Is-
ten' dicsőségének 's embertársaik' épülésének előmozdítá-
sára szentelik , ezek között megnevezendők Schafhauser 
Tamás, ki Gara falu' határain egy csinos fakeresztet állít-
tatott és Schuer József, ki kálváriánkon a' fakeresztek' 
helyébe emelendő kőkereszteket már Pécsett meg is rendel-
tette. A' közajtatosságot élesztő jótékonyságukért vegyék 
nyilvános köszönetünket. M a t a r i c s. 

Ausztria. 
A' boroszlói herczeg-püspök papságához és Ausztria' 

részérőli híveihez a' következő pásztori levelet intézte : 
Menyhért, Isten' irgalmából és az apostoli szent-szék' ke-
gyelméből boroszlói herczeg-püspök, hittani tudor, 'stb. 
a' tisztelendő papságnak, 's Ausztria' részérőli kedves hí-
veinek üdvét és áldást, a' mi Urunk Jézus Krisztusban ! 
Egy éve már, hogy mi ausztriai kath. püspökök szeretett 
császárunk és ministereinek felhívására Bécsben össze-
gyültünk, hogy a' kath. egyház' ügyeit, 's annak az állam-
hozi viszonyait az uj birodalmi alkotmány' alapján meg-
vitatnók. Mert az 1849-dik évi martius' 4-ki legfelsőbb 
patens' 2-dik §-a által a' kath. egyháznak szintúgy, mint 
minden egyéb törvényesen elismert vallási társulatnak biz-
tosíttatott a' jog, ü g y e i k e t ö n á l l ó l a g r e n d e z n i , 
és k o r m á n y o z n i . E' természeti, az egyháznak isteni 
alapitójától adott jog, minél inkább megszorittatott egy 
mindenre felügyelő, 's mindent a' maga hatalmába kerítő 
állami gyámságnak már most elhagyott szempontjából, mi-
nél számosabbak és szűkebbek voltak a' kötelékek, mellyek 

-az egyház' életét, 's annak életmüves szabályozását a' 

sokkerekü államgépezetben elnyelték, 's minden szabad 
mozgást megakadályoztak, annál nehezebb volt a' feladat' 
megoldása. 

Két hónapi megfeszített munka után sikerült az ösz-
szegyült püspököknek a' cs. k. államkormánynak nézetei-
ket , javaslataikat és kivánataikat, az álladalom és egy-
ház' méltányos és alkotmányszerü elválasztásának lénye-
gesebb pontjai felett előterjeszteni; 's fontos müködésöket, 
a' mint kezdették, ünnepélyes imával 's hálával az Isten-
hez , szintúgy végezték is, az ő mindenható és hü oltal-
mába ajánlván annak bevégzését, 's vigasztaló reményben 
váltak el egymástól, mielőtt szeretett munkatársaikhoz és 
kitartó híveikhez 1849-ki junius' 17-én közösen olly sza-
vakat intéztek, mellyek az ő megegyező érzelmeikről, az 
ő vallásuk- 's tanításukról, a' törvényes felsőség 's az izga-
tott időnek kifejlődései, előhaladása és tévelyei' irányábajn 
magoktartásáról az egész világ előtt bizonyságot tesznek, 
— a' kath. komolyság és püspöki szeretetnek szavait, mely-
lyekre jóformán még emlékezni fogtok. 

A' cs. k. ministerium, mit nagy köszönettel kell elis-
mernünk , az óriási munkák' közepette, mellyeket a' nagy 
birodalom' minden állami viszonyainak alkotmányszerü 
újjáalakítása reá rótt, a' püspöki gyülekezet' ajánlataira 
gondos figyelmet fordított, 's már most, érett megfontolás 
után, több lényeges pont iránt ő felségéhez a' császárhoz 
mult hó' 7-kén előterjesztést tett, mellyek csakugyan ő 
felségétől szinte mult hó' 18-kán megerősíttetvén, 's a' bi-
rodalmi törvénylap 's egyéb lapok által közzététetvén, al-
kalmasint tudomástokra is, kedvesim, eljutottak. 

Ezáltal legelőször is az eddig állami rendőrség alatt 
létező közlekedése a' püspököknek, 's minden katholiku-
soknak fejőkkel a' pápával, mint ez a' protestáns orszá-
gokban is már régen történt., szabaddá tétetett. Hogy ez 
épen azon perezben történik, midőn a' szent atya másfél 
évi számkivetés után székvárosába és szentelt székébe ál-
dásthozva visszatér, minden igazhivő katholikus előtt Isten' 
csudálatos rendelete gyanánt tekinthető, különösen pedig 
az ausztriai katholikusok előtt nagyon örvendetes és jelen-
tékeny eseménynek vehető ; mert a' mit Francziaországnak 
republikánus fegyverei, becsületökre legyen mondva, kül-
sőleg tettek , hogy a' kereszténységnek szorongatott atyját 
védték, 's őtet szabadon 's biztosan diadallal szent Péter' 
székére, legfőbb egyházi hatalmának akadálytalan gya-
korlata végett visszaültették, ugyan azt tette szellemileg 
's jelentékenyebbül az ifjú császárnak hü keze, mellyet 
Isten áldjon meg, az által, hogy tágas birodalmának szá-
mos népeire nézve a'szent atyának száját és füleit a' méltat-
lan békóktól megszabadította, 's a' gyanusitólag szomoritó 
korlátok' lerontásával őtet a' püspökökkel 's hivekkeli szabad 
közlekedésbe ismét visszaállította. Ausztria tehát itt sem 
marad hátra Francziaország vagy Anglia, Amerika, Bel-
gium és Poroszország megett. 

Továbbá a' legfelsőbb rendelvény által a' püspököknek 
eddig megszorított joga is felszabadittatik, hogy szent hi-
vataluk' ügyeiben papságuk- é3 híveikhez az államhatósá-
gok' előleges jóváhagyása nélkül intelmeket és rendeleteket 
bocsássanak. 

És — kérdem én — lehetett-e az ő hivataluk- és taní-
tásaikért felelős püspököktől e' jogot megtagadni olly idő-
ben, midőn mindenkinek naponkint megengedtetik, a'sajtó 
által ezrekre és százezrekre tanitólag vagy csábitólag hat-
ni, 's rejtett zugból, név, kezesség és gyakran hivatás 
nélkül, a' legfontosabb és szentebb dolgok felett kárhoz-
tató ítéletet mondani? Lehetne-e olly alkotmány alatt, 
melly az állam' részéről ,a' tudományt és a' tanítást sza-
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badnak nyilatkoztatja' azon hivatalos állami értelmezést 
védeni, melly Krisztusnak az apostolok-, 's ezek utódai- a' 
püspökökhöz intézett eme' szavaihoz : ,N e k e m m i n d e n 
h a t a l o m a d a t o t t m e n n y b e n és a1 f ö l d ö n ; 
m e n j e t e k t e h á t és t a n í t s a t o k m i n d e n nem-
z e t e k e t , m i t én n e k t e k m e g p a r a n c s o l t a m ' 
illyforma hivatalos magyarázatot adna : ,Ausztriában e' 
hatalom nincs feltétlenül elismerve, itt a' püspökök csak 
azt tanítják, mit a' tizennyolcz századdal későbben jött 
álladalmi censorok jóváhagynak.' 

Ne csudálkozzatok illy meztelen előadásán az igaz-
ságnak , melly magában olly rettenescn komoly, félreis-
mertetésében pedig olly kárhozatos. 

Azután még a' császári rendelvényben, a' ministeri-
umnak alapos előterjesztésére, 's az ügyeit önállólag ren-
dezni és kormányozni akaró kath. egyház' kívánságára, az 
6 belső és törvényesen rendezett fegyelmének önálló keze-
lése is megengedtetik. Mi minden magány társulatnak, 
szabadkőmives clubbnak, 's részvénytársaságnak minden-
hol megadatik, mi a' zsidó gyülekezetnek sehol meg nem 
tagadtatott, az már most Ausztriában a' kath. egyháztól 
sem vonatik el : az ő szolgái' kötelességteljesitésének aka-
dálytalan szemmeltartása ; kötelességmulasztás és szolgá-
lati hűtlenség' eseteiben az ő bölcs törvényei szerinti foko-
zatos beavatkozás ; méltatlan, az egyházat meggyalázó, 's 
törvényeivel nyilván daczoló tagjainak kebelébőli kizárása, 
's azon egyének' erkölcsi és értelmi tehetségének megvis-
gálása és méltánylása, kik a' különböző fokok szerinti 
szent hivatásra készülnek : engedvények, mellyek minden 
rendezett társaságnak jogában vannak, jogok, mellyeket 
az Isten' egyháza a' mai álladalmak' alakulása előtt egy ez-
reddel előbb már birt, 's a' véres üldözéseknek kegyetlen 
nyomása alatt is folyton gyakorolt, 's a' mellyeknek meg-
csonkításáért még olly jó szándékú kormányoltalom se ké-
pes őt kármentesitni, valamint az ép testnek belső élet-
müves működése külső 's bármilly mesterséges gépezet ál-
tal nem pótoltathatik. 

Végre a' kath. egyháznak, a' birodalmi alkotmány 4. 
§-nak szellemében az april' 23-ról kelt legfelsőbb rendel-
vény által biztosíttatott egyszersmind híveire nézve, mind 
a' népiskolákban, mind a' felsőbb tanodákbani nevelés- és 
képezésrei befolyás, de leginkább saját jövendő szolgáinak 
a' papoknak kiképzésére való befolyás. Valljon olly álla-
dalomban, mellynek egész története és mivelődése, dicső-
sége és fénye, művészete és képzettsége, jelene és jövője 
kath. alapon, mint a'pompás sz. István egyház szentelt 
alapon, nyugszik, lehetett-e a' szabaddá tett egyháznak 
kevesebb engedményeket adni? Valljon a' kath. egyház 
isteni küldetésének, 's minden századokra és nemzedékekre 
szóló tanítói hivatásának öntudatában megelégedhetett-e 
kevesebbel ? Az ő gondos kebeléből származtak eredetileg 
minden alsóbb és felsőbb iskolák és képző-intézetek, ő lel-
kesítette azokat nevelő szellemével, 's a' durva tömegekbe 
finomabb érzelmeket oltott, mellyeket ezek az előtt nél-
külöztek , u. m. a' hit és szeretet' érzelmeit. Az Istentől 
nyert hivatás- és befolyásról nem mondhat le az egyház, 
kivált olly pillanatban, midőn a' csábítás' veszélye, 's a' 
felnövő nemzedéknek, legfelsőbb örökös rendeltetésétőli 
elidegenítése sokkal nagyobb, mint a' megváltás' napjai 
<5ta valaha volt. Ezt az Isten' egyháza nem tehette, nem volt 
szabad tennie : ez által magát adta volna fel, 's hűtlenül 
a' népet, mellytől magát igy visszavonta, vagy visszanyo-
matni engedte volna, a' legnagyobb átoknak, és bizonyos 
kárhozatnak dobta volna, ő az áldásnak és üdvességnek 
anyja. Mert egy keresztény nép, mellynek gyermekei' böl-

csejére a' hitnek üdvcsillaga le nem világit, mellynek 
ifjai' sziveit az evangeliom' napja át nem melegíti, már 
romlásnak indult. Az egész ó és uj szövetség 's az egész 
világtörténet, annak élő magyarázata, hazugság volna, ha 
ez nem igaz. 

,Ezek kenetdus szavak', mondják némellyek, ,mellyek 
mögött papi uralomvágy rejtődzik; hierarchiai vágyak, 
püspöki követelések, középkori papi zsarnokság, reactio-
narius népnyomorgatás, a' kivívott jogoknak feladása a' 
papságnak' - ' s egyéb jajveszéklések, mellyekkel ne-
messzivü császárunknak igazságos rendelvényei sok helyütt 
fogadtatnak. A' szabadságnak állítólagos hírnökei ugy fog-
ják fel e' bálványt, hogy az első fontos lépést, mellyet 
egy lelkismeretes ministerium a' nagylelkű fejedelemnek, 
ünnepélyesen adott szavának beváltására, 's az igazi sza-
badság' eszközlésére tanácsol, e' szabadság megtáma-
dásának 's visszalépésnek bélyegzik, sőt mi több, köteles-
ségszegésnek állítani nem átalják. Tehát a' gyanús papi 
szózat helyett, olvassák ők egy nagy történetirónak és jeles 
statusférfiunak szavait, mellyeket ő (a' nem-katholikus) 
kevés napok előtt a' demokratikus szabadság miatt gör-
csökben elfonnyadó néphez intézett : ,Őrültség (igy szóla 
Guizot Parisban) a' polgári szabadságot és népuralmat a' 
hit és erkölcsök' szigorátóli tágítás által terjeszteni akarni. 
Erős hit és szigorú erkölcsök a' demokratiára, és népsza-
badságra nélkülözhetlenek. Valamint a' kereszténység a' 
hit, remény és szeretet' titkát bírja, szintúgy jobban birja, 
mint akármi más, a' rendnek és társadalmi újjászületésnek 
igazi titkát. K e r e s z t é n y e k e t n e v e l j e t e k , mer t 
a z o k r a v a n a' t á r s a d a l o m n a k s z ü k s é g e ! ' — 
Valljon az alkotmányos monarchiának más életfeltételei 
vannak-e? Bizonyosan nem! annak is keresztényekre van 
szüksége, 's csak az egyház szabad kifejlődésében adhat 
neki azokat! 

Azonban a' császári rendelvényeknek ravasz és balul 
felfogott gyanúsítása más részre is hajlik. Kedvelt társaim 
az Urban, titeket is el akarnak ámitani a' püspöki zsar-
nokság által, mellynek ez uj rendeletek által torkába esné-
tek ; mintha a' püspöki kéz, miután az állami bilincs róla 
levétetett, tüstént arra emeltetnék fel, hogy titeket vas 
vesszővel sújtson. 

De ezen szorgos és tolakodó ügyvédek, milly kévéssé 
ismernek — nem mondom — minket püspököket, 's hiva-
tásunk'szellemét, — de milly kévéssé ismernek bennete-
ket, kedves társaim , érzelmeiteket, bizalmatokat és sze-
reteteket Krisztus végett, a' ti pásztortokhoz, kiket bár-
milly méltatlanok legyenek is, ti Krisztus' helyettesei gya-
nánt tiszteltek ! Vagy talán tisztelendő társaim ! azon 
tanácskozmányokban, mellyekre én titeket mult évben 
Bécsbe menetelem előtt felhívtalak, hogy saját belátástok-
és tapasztalástokból a' püspöki gyülekezet' fontos teen-
dőire nézve hasznos tanácsot meríthessetek , és adhasssa-
tok, — azon terjedelmes véleményben, melly a' tescheni 
és neissei kerületből mult évi april' 17-én nekem bekülde-
tett , hü és megvilágosított papi értelemmel nem ugyan-
azon óhajtásokat és ajánlatokat fejeztétek-e ki az egyház-
nak szabaddá tétele, kormányzása, fegyelme és tanítói 
tiszte körül, mellynek jelenleg a' császári rendelvények 
általi megadását, Európának minden valódi katholikusai-
val együtt örömmé] üdvezlitek ? 

Tehát azt is örömmel fogjátok hallani, mit egy tisz-
teletreméltó , messzeható szózat Francziaországból a' felett 
jelenleg is mond : 

,Az ausztriai kormány épen egyet teljesített az igaz-
ságosság és elégtétel' azon nagyszerű kivánatai közül, 
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mellyek elégségesek egy kormányt dicsövé tenni, 's egy 
népet a' világ' tiszteletében bámulandó magasságra emelni. 
Gróf Thun, az oktatásügyi minister előterjesztésére adott 
rendelvény' folytán, ő felsége Ferencz-József császár a' 
kath. egyháznak szabadságát, jogait 's önállóságát vissza-
adta. Ausztria' császárjára tisztább fényt, é3 érdemlettebb 
áldást nem hozhatott semmi, ó általa a' habsburgi ház a' 
történetben ismét azon magas polczra emelkedik, mellyen 
olly soká ült, minthogy valódi kath. hatalmat képezett. Ô 
általa a' papság és püspökök' állása Ausztriában, melly a' 
kereszténységre nézve olly soká szomorúság és gyalázat' 
tárgya volt, örömteljes szerencsekivánatok' tárgyává vál-
tozott. Valóban, valami nagyszerű és magasztos van olly 
kormányban, melly egy kézzel a' lázadást megfékezi, az 
anarchiát elnyomja, a' rendet, békét, törvényességet hely-
reállítja, a' másikkal pedig a' bilincseket széttöri, mely-
lyeknek nyomása az egyetlen hatalmat megbénította, melly 
a' társadalmi rend' megmentésének titkával bir ! Oh bár a' 
mi Francziaországunk e' bátor példa után indulna ! Az 
egyház' szabadsága, mint tudjuk, jelenleg biztosított,kér-
désen kívüli tény. Csak az szükséges még, hogy törvénye-
inkből egy elitélt zsarnokságnak nyomai töröltessenek el, 
mellynek visszahozása nekünk lehetetlennek látszik. De 
minden keresztények egymásért kötelezvék, 's osztrák 
testvéreinknek öröme a' miénk is, azok győzelme a' miénk 
is. Fogadják ők ez által részvétünk és hálánk' adóját ! Mert 
örömmel ismételjük, 's ez jelszavunk : Nil magis diligit 
Deus, quam libertatem ecclesiae suae.4 

Azt mondják a' franczia katholikusok, kik hatvan évi 
drága és véres tapasztalás' iskolájában tanultak ; az igazit 
az álszabadságtól meg kell különböztetni. E' szózat vi-
gasztaljon minket, 's a' nemesszivü császárt tanácsosaival 
együtt a' balitéletek, hálátlanság és durvaság felett, 
mellyekkel dicső tette itt-ott találkozik, ha csakugyan az 
igazság' szent cselekvénye mellett illyen vigaszra szük-
ség van. 

Azt kérdik tovább feszülten : mint fogjuk mi e' sza-
badságot használni ? Mi e' szabadságot használni akarjuk 
Krisztus- és apostolainak igaz szellemében, a' szeretet, alá-
zatosság , mértékletesség, tűrés, tisztaság, engedelmes-
ség, Isten 's a' szeretett császár iránti liüség és háladatos-
ság' szellemében. Minél határozottabban és biztosabban 
vannak az állam és egyház között a' határvonalak meg-
húzva , annál lelkismeretesebben fogjuk azokat tisztelni, 's 
abban, mi az egyházat illeti, mindazon bölcs kiméletet 
és mérsékletet, mellyet a' jelen beteg kor 's annyi embe-
rek' gyengesége igényel ; abban pedig, mi az álladalomé, 
azon hűséget és odaadást tartandjuk meg , mellyel mi az 
evangelium' értelmében a' híveknek elő világítani tartozunk. 
Még némelly egyes kérdések lesznek megoldandók, 's né-
melly kiegyenlítések eszközlendők. Teljes bizalommal, és 
igaz lelkismerettel fogunk azon működni ; mert a' császár 
és kormánya bizalommal ajándékozott meg minket, e' bi-
zalmat viszonozni és jutalmazni tartozunk. A' kath. egy-
ház még mindig hálát tanúsított minden jótéteményért, ha 
az bár igazságosság volt is. Legjobb hála pedig részünkről 
legyenek az áldások, mellyeket az egyház szabad és hiv 
működésében a' népek 's haladó fejlődésök felett terjesz-
teni, isteni alapítójától hivatva és felhatalmazva van. — 
Viribus unitis. Ez legyen jövőre is az egyháznak jelszava 
az államhozi uj viszonyában : jó szándékkal, egyesitett 
erőkkel előre a' nagy czél felé, a' habsburgi dicső uralkodó 
ház alatt tartósan megalapított népboldogság' valódi ke-
resztényi szabadsága és mivelődése felé ! 

Isten áldja meg a' császárt ! 

Az ur Jézus Krisztus' kegyelme legyen mindnyája-
tokkal. Amen. 

Kelt Boroszlóban, Rogate vasárnapon, május 5-én 
1850. M e n y h é r t . 

Vegyesek. 
A' birodalom' minden részeiből, irja az ,Oest. Reichs-

zeitung', érkeznek a' cultus- és oktatásügyi ministeriumhoz 
feliratok, mellyeknek aláírói tökéletes megnyugvásokat 
jelentik ki a' kath. egyháznak engedvényezett szabadságok 
iránt. 

Boroszló, május' 6-kán. A' papok 's egyszersmind 
államhivatalnokok' hitletételi ügye annyiban el van döntve, 
miszerint az állami 's egyházi hatalom közötti fenyegető 
összeütközés már elhárítottnak tekinthető. Mint már előbb 
is közlöttük, a' tanodai felügyelőknek az előtt követelt 
megesketése többé nem kívántatik ; a' kormány e' tekintet-
ben elismerte, hogy a' tanodai felügyelők nem állami, ha-
nem egyházi hivatalnokoknak tekintendők. Tőlök tehát az 
úgynevezett alkotmányi esküt követelni nem lehet, mert 
ők nem esnek az állami hivatalnokok' azon osztályába, kik 
az alkotmánylevél 108-dik §-nál fogva egyenesen az al-
kotmányra felesketendők. Továbbá a' kormány azt is meg-
engedte, hogy a' papi államhivatalnokok a' felesketés előtt, 
az egyházi jogok' megóvását, vonatkozólag a' leteendő 
esküre, melly szabályszerüleg fog történni, az illető ál-
lamhivatalnokoknak, kinek kezébe az esküt leteszik, Írás-
ban benyújthassák. Hogy ezen óvást a' kormány elfogadja 
és tisztelni fogja, az magától értetődik. Igy tehát a' kor-
mány az óvásnak azon alakját fogadta el, mellyet a' főt. 
boroszlói herczeg-püspök rendeletére először a' boroszlói 
kath. hittani karnak tanárai, későbben pedig a' négy rajnai 
püspök is választottak. Az egyformaság végett az összes 
porosz püspökök abban egyeztek meg, hogy az óvás szó 
szerint azon alakban tétessék , mellyet a' négy rajnai püs-
pök megyebeli papságukhoz april' 18-án intézett körira-
tukban megszabtak. A' szerint a'papoknak a' kijelelt egy-
házi óvásnak előrebocsátott, és elfogadott hirüladása nél-
kül az esküt semmi esetre letenni nem szabad. Ezen egyházi 
óvás az illető polgári hatóságnak Írásban a' következő 
alakban fog benyujtatni : ,Önnek . . . alázatosan jelentem, 
miszerint a' tőlem követelt eskünek az alkotmányra letéte-
lére kész vagyok, de kötelesnek érzem magamat, előbb, 
mit ezennel teszek, azon szándék iránt nyilatkozni, melly 
szerint e' szent tény végbemehet. E' szándékom abban áll, 
hogy az uj eskü az egyház' jogait, 's irántai kötelezettsé-
gemet ne csorbítsa, következőleg egyházi állásomat sem-
miben ne változtathassa.' 

Romából május' 4-éről irják : ,A' pápa az angersi 
szerencsétlenségnek tudomására jővén, azonnal megpa-
rancsolta , hogy a' szerencsétlen áldozatokért saját költsé-
gére ünnepélyes tisztelet tartassék a' franczia sz. Lajos' 
egyházban; 's hogy ezen szertartásnak különös jelleme, 
mellyel birnia kell, meghagyassék, ő szentsége azt kívánta, 
hogy a' diszitményi és egyéb mellékes költségek saját ma-
gán pénztárából fedeztessenek. Többi közt Dupont bibor-
nokot, ki a' misét megtartani ajánlkozott, arra kérte fel, 
engedné e' megkülönböztetést a' palota' sekrestyésének. 
Azon felül 10,000 franknyi ajándék küldetett ő szentsége 
nevében a'szerencsétlen 11-dikkönnyü ezred' ezredesének, 
a' frankhoni aláírások' öregbítésére. E' tények magoktól 
eléggé beszélnek, és hatalmasabban hirdetik, mi volt IX. 



5 0 4 

Pius, mi most, 's mi lesz mindig. Nem végezhetem e' le-
velet a' nélkül, hogy ne széljak a' benyomásról, mellyet a' 
hatalom'körében Beaumont urnák az ide küldött hadsereg' 
részére kért hitel feletti komoly, és lelkismeretes előadása 
okozott. Véleményem szerint a' romai kérdést egész fensé-
gében fogta fel a' teljesen független pápaság és a' tiszte-
letteljesen tanácsoló Francziaország' kettős szempontjából, 
melly a' hagyományok és tények' teljes öszhangzása által 
határoztatik meg. Azt hiszem, hogy szint ezen véleményt 
idézte elő a' fontos jelentés, mellynek elfogadása a' gyűlés 
által, a' két ország' diplomatiai viszonyait különösen egysze-
rűsíteni fogja. Raynevalur még nem érkezett meg *) Bara-
guay d'Hilliers tábornok, kinek hatásköre holnap megszűnik, 
mint mondják, 10-én vagy 11-én indul el. A' romai tanács 
emlékül IX. Piusnak márványszobrát, Tenerani egyik leg-
remekebb müvét, adandja neki emlékül. A' keleti alabas-
tromból készült talapzaton, alkalmi felirás értelmezendi az 
ajándék' okait. Még egy pompás 's IX. Pius' arczképével 
ékesített gyémántékszerről is beszélnek, melly szinte a' 
nevezett tábornoknak van szánva, 's mellyet ő szentsége 
búcsúzás' alkalmával fog neki átadni. 

A' francziaországi közoktatási felsőbb tanácshoz a' 
tagok' választása a' püspökök' részéről, legújabb rendelet 
szerint, igy történik : A' minister minden érsek, vagy püs-
pöknek szavazó czédulát e' végre készült borítékkal küld. 
Az érsek vagy püspök a' lezárt borítékba, minden külső 
jegy nélkül beteszi a' czédulát, mellyre szavazatát irta. A1 

boríték visszaküldetvén a' ministerhez intéztetik, de csak 
a' kijelelt bizottmány' jelenlétében bontathatik fel. A' ki-
jelelt határidőn tul érkező szavazatok figyelembe nem vé-
tetnek. 

Townsend tanár, a' durhami (Angliában) székesegy-
ház'kanonokja, igen vallásos ember, de egyszersmind a' 
türelem' szellemétől lelkesült, már régóta gondolkozott az 
eszközökről, miképen lehessen a' hit' dolgában uralkodó 
közönbösséget megszüntetni, melly véleménye szerint a' 
keresztény tartományokat mindig jobban pusztítja. A' pá-
risi érsek' ajánló levelével ellátva, kivel eszméit és szán-
d é k á t k ö z l ö t t e , Romába j ö t t , a' pápától meghallgatást kérni, 
melly neki tüstént meg is adatott. Townsend tanár a' szent 
atyától legjobb akarattal fogadtatva, emlékiratot nyújtott 
át neki angol és olasz nyelven, mellyben utazása' czélja 
leíratik. Ezen emlékiratban az angol pap hosszan érteke-
zik a' minden keresztény felekezeteknél napról-napra nö-
vekedő vallási közönbösség' terjedése- 's azon káros kö-
vetkezményekről, mellyek ez által átalában a' társadalomra 
várnak ; kéri a' pápát az ő világi és lelki fejedelmi minő-
ségében , hivná fel a' keresztény kormányokat, küldené-
nek Romába egyházi vagy világi követeket, kik a' pápa' 
elnöksége alatt tanácskozván, 's a' keresztény felekezete-
ket elválasztó különbözések iránt tisztába jővén, őket a' 
b é k e és türelem' szellemében arra birnák,hogy egy keresz-
tény egyházban egyesüljenek. Townsend tanár 26-án nyert 
első meghallgatást; harmadnapra a' szent atya, ki megí-
gérte neki, hogy emlékiratát figyelemmel olvasandja, azt 
izente a' tudós hittanárnak , hogy kész volna neki, uj ki-
hallgatást adni ; de miután Townsend tanár néhány napra 
Nápolyba menni volt kénytelen, a' szent atya megengedte 
neki, hogy második udvarlását visszatértéig elhalaszt-
hassa. 

Turin,maj. 13. Ugyanazon napon, mellyben az itélő-

*) Eddigelé már Romában van. Baraguay helyét G e m e a u tá_ 
bornok foglalta el. Szerk. 

szék az érseknek vád alá tételét elhatározta, az érsek a' fő-
gyóntató-bibornoktól folyó hó' 2-káról kelt levelet vett, 
mellynek tartalma e' következő : ,Kötelességemnek tartom 
6 szentsége' nevében, ugyanennek, a' hatósága alá rendelt 
papságához az egyházi törvényhatóság és papi mentesség' 
érdemében május' 18-áróI intézett körlevele fölötti meg-
elégedését kinyilatkoztatni.' A' fölebbezési törvényszék' 
tanácsnoka, gróf G i r i o d i urnák nyilatkozata, ki az ér- * 
sek elleni bíráskodásban részt venni nem akart, a' hivata-
los lapban már közzététetett. Saluzzoban az állami köz-
vádló e' város' püspökének két plébánoshoz intézett, állí-
tólag a'siccardi-törvényt bántó és izgató levelét lefoglalta. 
A' püspökre ennélfogva bírói idézés vár, ki is szilárdul 
el van határozva előképe, Fransoni érsek' önviselctét kö-
vetni. Cuorgne-ben néhány nap előtt egy plébános elfo-
gatott. 

A' kölni domünnepély május 14-én megtartatott. 
Reggeli 8 órakor kezdetett meg a' központi-domépitészeti 
egylet' alakulásának emlékünnepe nagy misével, mellyen 
az érsek egész káptalanával jelen volt. Ezután az építésze-
egylet' tagjai a' templom' főhajóján keresztül a' föbejárás-
hoz mentek, megnézendők, mikép tétetik le a' főkapu' 
végén az éjszaki toronynak első alapköve. Az építész a' 
délkeleti oszlopnak már régente készen álló talapzatára 
hágott, és keresetlen beszédében az 1842-diktől folytatott 
épités' történetét adta elő, arra figyelmeztetvén a' hallga-
tókat , hogy mi lesz még teendő, miszerint a' német mű-
vészetnek e' legnagyszerűbb müve befejeztessék ; a' királyi 
pártfogó' éljencztetésével, melly a' tágas körben hangos 
viszhangra talált, zárta be beszédét. Ezután a' központi 
építészeti egylet' elnöke E s s e r , törvényszéki tanácsnok, 
az építészt és derék kőfaragó műhelyét éltette. Erre miután 
az alapkő letétetett a' pompásan rendezett ünnepélyes me-
net G ür z e ni c h b e indult. 

O'C o n n e 11 utolsó repealgyülési beszédében ezeket 
mondá : ,Bizodalmasan beszélik, hogy ő szentsége a' brit 
kormányt felszólította, engedne neki irhoni katholikusok-
ból testőrcsapatot összeállitani (Helyes, helyes). Ez nem 
koholmány, mert a'leghitelesebb személyektől hallottam. 
(Halljuk, halljuk). A' vezéreszme az volt, hogy minden 
országok' katholikusaiból egy pápai legio állittassék fel, 
mellynek legnagyobb részét azonban a' derék és hivő irnép 
képezze. (Helyes, helyes). 'S mit feleltek lord Palmerston 
és lord Russel? ,Igen, megengedjük önnek az irlegiot, de 
nekünk, az angol kormánynak, kell minden tiszteket ki-
neveznünk (Nevetés); 's ha Romában zendülés támadna, 
az irlegionak nem szabad a' pápa' védelmezésében részt 
vennie, hanem nézze, miként végzik dolgaikat a' zendü-
lők.' (Morgás) Oh ! a' pápa jól ismerte Irhont, midőn ir-
testőrcsapatot kért (kitörő helyeslés) ; 's lord Palmerston 
és az angol ministerium igazi szinökben mutatták magu-
kat, midőn illy feltételeket szabtak. (Halljuk, halljuk). Fö-
lötte sajnos, hogy Irhon e' tisztelettől megfosztatott, — 
mert valljon lenne-e reánk nézve nagyobb tisztelet, 's nem 
lehetnénk-e büszkék, ha honfitársainknak jutna a' nemes 
hivatás, a' dicső IX. Piust őrizhetni ? (Helyeslés.) 

Kegyes adományok' jegyzéke. 

Az árvíz által károsultak felsegélésére a' rosnyói püs-
pöki megyéből nt. H o f f m a n n V e n d e l i n szent-széki 
jegyző által 4 frt p. p. — A' Haynau-alapra : a' temes-
közép alesperesi kerület 22 frt p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Az álladalmi tetszvény-jognak eltörlése 
Ausztriában. (Folyt.) 

Voltak, kik a' kath. egyházat arra emlékeztet-
ték, miszerint más házában lévén, ne viselné ott ma-
gát urnő gyanánt. Igen helyesen ; más házában, mint 
mindenki más, ugy ő is tartsa meg a'ház' törvényeit, 
és ő soha sem is szegte meg azokat. *) De a' milly 
joggal követelik tőle, hogy ő másnak házában úrnő-
nek szerepét ne játszja : épen olly joggal igényelheti 
ö is, hogy az ő háza szinte tiszteltessék, és abban 
senki magának hatalmat ne vegyen, hanem a' ki hi-
vatva van , miként Aaron. E' ház' isteni tulajdonosa, 
Krisztus, mindazon hatalmat, melly a' benlakók' lelki 
üdvének munkálására kívántatik , az apostolok- és 
ezek' utódainak hagyta. Rájok bizta a' tanítást (men-
jetek . . . tanítsatok minden nemzeteket) ; rájok a' 
szeplőtelen áldozatnak bemutatását (ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre) ; rájok a' szentségek' kiszolgál-
tatását (ugy tekintsen minket ember, mint Krisztus' 
szolgáit és az isteni titkoknak sáfárit); rájok a' kor-
mányzást (neked adom a' mennyeknek országa' kul-
csait); rájok a' törvényhozást (valamit megkötöztök a' 
földön, 'stb.) 'S a' minden szükséges hatalommal igy 
ellátottakat elküldötte az egész világra, nem a' feje-
delmek és hatalmasságok, hanem azon Atyának nevé-
ben, a' ki őt küldötte. ,Sicut misit me Pater, ita et 
ego mitto vos.' Mihez képest ők és utódjaik, mindjárt 
kezdetben, nem csak a' rendi, hanem a' joghatósági 
hatalmat is gyakorolták ; tudnillik kormányoztak, 
törvényeket hoztak, büntettek. Igy például a' hitetlenek-

*) A' hierarchia' középkori hatalma az akkori európai 
háztartás, mint már mondottuk, egyik, közjogon ala-
puló törvénye volt. 

*2) Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus 
Sanctus posuit episcopos, regere ecclesiam Dei. Act. 
20, 28. — Ilujus rei gratia reliqui te Cretae, ut ea, 
quae desunt corrigas, et constituas per civitates pres-
/ . Félév. 

keli házasodási megtiltották #3); az isteni tiszteletet, böj-
töt, ünnep- és vasárnapokat 's ezek' megülése módját, 
'stb. szabályozták; az egyházi átkot, hol megátalko-
dott hitetlenség- vagy gonoszsággal találkoztak, ki-
mondották #4) ; a' poenitentialis szigorú fegyelmet meg-
állapították ; a' megyéket határaik szerint elosztották ; 
a'metropoliticus rangfokozatokat (joghatósági tekintet-
ben) behozták ; egyházi gyülekezeteket tartottak ; 
híveikkel és egymás között, néha messze tartományo-
kon keresztül, leveleztek ; 's átalán a' felmerült szük-
ségekhez képest számtalan fegyelmi határozatokat 
hoztak. Mindezt tették, a' nyájnak legelésére Krisz-
tustól nyert hatalomteljnél fogva és az ő nevében, a' 
nélkül, hogy ők, kik oljy igen ismerték a' világi ha-
talom iránti kötelességeiket, 's azokat híveiknek is 
szivére kötni soha el nem mulasztották, valaha ezen és 
más hasonló intézkedések'jóváhagyásáért az álladalom-
hoz fordultak, vagy határozataik' kötelező erejét ennek 
beegyezésétől felfüggesztették volna. Végig menve az 
egész szent-íráson, 's az első három századokból föl-
maradt valamennyi történeti emlékek- és hagyomá-

byteros etc. Tit. 1 , 5 . — Ecclesia super episcopos 
constituitur, et omnis actus ecclesiae per eosdem vel-
ut praepositos gubernatur. S. Cyp. ep. 33. 

:i*) Nolite jugum ducere cum infidelibus, 'stb. II. Cor. 6, 
14—IT. Et illa nuptura, in Domino habet nubere, id 
est non ethnico sed fratri , quia et vetus lex adimit 
conjugium allophylorum. T e r t. de Monog. Jüngere 
cum infidelibus matrimonium, prostituere gentilibus 
membra Christi. S . C y p r i a n , de Lapsis. Krisztus 
urunk és utána az apostolok eltiltották a' többnejü-
ségct, és a' házassági kötés' felbonthatlanságát ki-
mondották ; mind olly rendelkezések, mellyek a' pol-
gári törvény engedélyezte szabadságot erkölcsi tila-
lommal sújtották, nem a' polgári hatóság' bcegyezése-
és concessiojából, hanem ellenére. 

*4) 1, Kor. 5, 4. a' vérfertőztetót ; 1. Timoth. 1 , 20. Ily-
menaeust és Alexandert. Vö. Galat. 1 , 8 . 9. Tit. 3, 
10. 2. János 10, 11. Iren. cont. haer. III, 3. 4. 

*5) Metropoliticus székhelyek már az első időkben voltak 
Jeruzsálem, később Caesaria, Antiochia, Alexandria, 
Roma, 'stb. 

62 



506 

nyokon, nem találunk egyetlen-egy mondatot, egyet-
len-egy bármi piczinke jelt, egyetlen-egy bármi pará-
nyi példát is rá, hogy az ezen századokbeli kereszté-
nyek hitték volna, miszerint az álladalomnak jogában 
állana, az egyház' törvényhozó és birói hatalmát fel-
függeszteni, paralyzálni, érvényteleníteni, vagy bármi 
módon is erkölcsi kötelező erejében gyengiteni ; ellen-
ben találunk ezer meg ezer adatot, szabályt, életfel-
áldozással megpecsételt bizonyságot r á , hogy az egy-
ház saját körén belül függetlenül intézkedett, 's intéz-
kedéseinek kötelező erejét a' hivek elismerték, elany-
nyira, miszerint összeütközés' alkalmával, azaz ha a' 
pogány hatóságok ellenkezőt parancsoltak , inkább 
készebbek voltak meghalni, semmint az egyház' pa-
rancsolatai ellen vétkezni. Ugy tekintették tudnillik 
a' püspököt, mint Jézus Krisztus' helyettesét, mint 
Istennek helyét pótoló férfiút, ki által kell, hogy az 
egyházban mindenek kormányoztassanak. *®) Igy tett 
és érzett az egyház az üldözések' nehéz korszakában ; igy 
tett és érzett akkor is, midőn diadalmaskodva a' pogány-
ság felett, a' kereszt előtt a' fejedelmi bibor is meg-
hajolt, 's a' trónok annak lábaihoz fektettettek. Meg-
tartotta örök hiven és változatlanul isteni eredete-, 
missioja- 's errei felhatalmazásának öntudatát, saját 
körében maga lelett semminemű hatalmat soha el nem 
ismert, sőt inkább a' világnak fejedelmeit i s , kiknek 
polgári tekinte'tben lelkismeretesen engedelmeskedett, 
a' lelkiekben maga, mint legfelsőbb szellemi tekintély 
iránti engedelmességre, az egyházbóli kizárás' bünte-
tése alatt, csakúgy mint minden más hiveit, kötelezte. 
Szent Athanasius Osius cordubai püspöknek Constan-
tius császárhoz intézett szavait hozza fel, mellyekben 
a' tisztelt egyházfejedelem többi közt ezeket mondja : 
,Az egyházi ügyekbe ne avatkozzál, sem ezekben ne-
künk parancsokat ne osztogass, mi több azokat in-
kább tőlünk tanuld.' (Epist. ad solit.) Maga sz. Atha-
nasius kérdi : ,Melly kánon parancsolja, úgymond, 
hogy püspök a' palotából küldessék ? Ki tanította azt, 
hogy a' palota' hivatalnokai*7) az egyházi ügyekről 
rendelkezzenek? Emberi emlékezet óta mikor hallot-
tatok ollyasmiről? Mikor kapott az egyház'rendelete a' 
fejedelemtől kötelező erőt?*8) (Ugyanott.) Sz. Ambrus az 
ifjabb Valentinianus császárhoz ezeket irta : .Leszesz Is-
tenhegyeimével a'korral érettebb : akkor meg fogod tud-

*6) Omnes episcopum sequimini, ut Jesus Christus Pa-
trem. (S. Ignatius ad Smyrn.). Cuncti revereantur . . . 
episcopum, ut Jesum Christum/ (Idem ad Trail.) 
,Quid enim est aliud episcopus, quam is, qui omnem 
principatum et potestatem ultra omnes obtinet, quoad 
licet obtinere homini.. . . quid vero presbyterium aliud 
est, quam sacer coetus, consiliarii et assessores epi-
scopi?' (Idem ad Trail.) 'stb. 'stb. 

*7) Comités et spadones, ' s tb . . . . 
*8) Quandonam ecclesiae decretum ab imperatore aeeepit 

auetoritatem ? 

ni ítélni, millyen püspök legyen az, ki a' papi dolgo-
kat a'világiak'ítéletére bízza.' (Epis. 21.) Igen szépen 
damaskusi sz. János: ,A' fejedelemnek nincs azon 
hatalma , hogy az egyháznak törvényeket szabjon. 
Neked engedelmeskedünk oh ! császár azokban, mik a' 
világi dolgokhoz tartoznak . . . de egyházi ügyekben 
pásztoraink vannak, kik nekünk az igét hirdetik, és 
az egyházi intézményeket általadták.' (De Mag. Or. 
2.) Kifogyhatatlanok lennénk e' téren az idézetekben, 
de megelégszünk ezekkel; kik többet óhajtanak, 
tudni, azokat Roskoványink : ,Monumenta catholica 
pro iudependentia potestatis ecclesiasticae ab imperio 
civili. Quinqueeclesiis, 1847.' czimü, két nagy kötetü 
munkájára; azokat pedig, kik az egyházi független 
törvényhozás' folytonosságát a' gyakorlatban bővebben 
ismerni kivánnák, a' zsinati acták' gyűjteményeire uta-
sítjuk. Szabad legyen itt csak egyetlen-egy nagy-
szerű és érzékeny példát felhozni, az egyház' tör-
vényhozó és birói, saját körében független hatalmának 
gyakorlatára vonatkozót. 

Nagy Theodosius császár' idejében történt, hogy 
Thessalonika városában zendülés keletkezvén, némelly 
tisztviselők megölettetnének. Theodosius illy bün' 
rettentő megfenyitéséről gondolkozott ; azonban sz. 
Ambrus majlandi püspök , ki a' többiek közt ezen 
bünöS városért, leginkább a' benlakó ártatlanok 
miatt , magát szinte közbevetette, olly melegen és 
olly állhatatosan könyörgött a' császárnál , hogy 
ez megígérné , miszerint a' városnak kegyelmet 
adand. Azonban udvari tanácsnokai rávették a' csá-
szárt egy rendeletnek aláírására, mellynek következ-
tében Thessalonikában számtalanon, bűnösek és ár-
tatlanok megölettettek. (Paul, in Vit. Ambr.) Ennek 
következtében sz. Ambrus a' császárt a' hivők' kö-
zösségéből kizárta, vagyis a' templomtól és szentsé-
gektől eltiltotta mindaddig, mig, előbb nyilvános poe-
nitentiát tartván, megfogadná, miszerint törvényt ho-
zand, a' halálos ítéleteknek az ítélet' kimondásától 
számitott 30 nap' lefolyása előtti végrehajtását tilal-
mazót. ,Ego' ugy mond a' sz. püspök, praedico, me 
prohibituruin ne vel ipsum templi vestibulum calcet : 
sin autem is regiain potestatem in tyrannidem vertat, 
me necem excepturum cum voluptate.' (Vita S. Am-
bros. ab auet. anonym.) 8. egész hónapig küszködött 
lelkismeretével a' császár, melly időközben, mint 
ugyanazon életiró beszéli, palotamesterének, Rufinus-
nak panaszkodott : ,Tu quidem ludis Ruüne ; mea 
enim mala non sentis. Ego autem gemo atque deploro 
meam ipsius calamitatem, dum mecum reputo divinum 
templum famulis etiam atque mendicis apertum esse, 
ingressumque illuc tutum ac liberum pátere illis . . . 
mihi autem hoc interdicitur, et praeterea coelum etiam 
interclusum est. Memini quippe dominicae vocis : 
Quidquid ligaveritis super terram, erit ligatum et in 
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coelis.' Végtére engedett a' császár, 's a' püspök mind 
a' két feltételét elfogadta, melly tettéről maga sz. 
Ambrus következőleg emlékezik :, Stravit omne, quo 
nitebatur, insigne regium, deflevit in ecclesia pecca-
tum suum, quod ex aliorum fraude obrepserat, gemitu 
et lacrymis oravit veniam. Quod privati erubescunt, 
non erubuit imperátor, publice agere poenitentiam ; 
neque ullus postea dies fuit, quo non ilium doleret 
errorem.' (De obit. Theod. num. 34.) 1 4 0 0 éveknél 
több mult el a' nagy császár' ezen tette óta. A' romai 
birodalom összeomlott. Európát uj népek szállták meg. 
Az egy réginek romjain, számos dicső trónok emel-
kedtek. A' történet más fordulatot vett. Theodosius, 
a' nagy, valamint korabeliei előtt sem vesztett, sőt 
inkább emelkedett fejedelmi tekintélyében, midőn az 
egyháznak engedelmeskedett : ugy minden utána jött 
keresztény századokban is, inkább csudáltatott ezen 
önmagán vett, mint azon számtalan győzedelmei mi-
att, mellyeket fegyveres kézzel országok- és nemze-
tekkel folytatott csatákban vivott ki. Szent Ambrus' 
szavai : sin regiam potestatem in t y r a n n i d e m ver-
tat' a' püspöknek biztos jogérzetéről, a' fejedelem' ke-
resztényi magamegadása pedig ezen jognak tagadha-
tatlan elismeréséről tanúskodik. 

Igaz, hogy a' fejedelmek onnan Constantin' ide-
jétől fogva az egyházi ügyekben többször rendelkez-
tek : zsinatokat összehívtak , püspökségeket alapítot-
tak , a' hitbeli vitatkozásokba elegyedtek, 'stb. Itt 
azonban meg kell jegyezni : 1-ször : Az egyház a' 
ker. fejedelmekben, mint fiaiban, földi védnökeit tisz-
teli, kiknek tehát, mint illyeneknek, természetes, hivői 
viszonyaikból folyó hivatásuk, az egyház' czéljait, 
az erkölcsiség és jog' korlátai között, tekintélyök-
kel és minden rendelkezésökre álló eszközökkel is 
előmozdítani. Szépen irta Sixtus : ,coelestem regem 
foederatos habere reges terrarum.' (In epist. ad Joan. 
Antioch.) I. Leo pápa pedig figyelmeztette a' ha-
son nevü görög császárt : ,Debes incunctanter ad-
vertere, regiam potestatem tibi non solum ad mundi 
regimen,sed etiam maxime ad e c c l e s i a e p r a e s i -
d i u m esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, et 
quae bene sunt statuta defendas, et veram pacem iis, 
quae sunt turbata, restituas.' (Epist. 80.) Egy másik 
(33.) levelében pedig vallja : ,Res humanas aliter tu-
tas esse non posse, nisi quae ad divinam confessionem 
pertinent, et r e g i a e t s a c e r d o t a l i s d e f e n d a t 
auctoritas.' E' tekintetben, különösen a' szavak' velő-
sége és nyomósága, valamint a' kifejezéseknek talpra-
esettsége miatt is hispalii Isidorusnak következő he-
lye classicusnak mondható : .Principes seculi nonnun-
quam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eandem 
potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant. Cete-
rum intra ecclesiam potestates necessariae non essent, 
nisi ut quod non praevalet sacerdos efficere per do-

ctrinae sermonem, potestas hoc imperet per discipli-
nae terrorem. Saepe per regnum terrenum coeleste 
regnum proficit, etc.' (De Sum. bon. 1. III. c. 53.) E' 
védnöki viszonyuknál fogva, a' fejedelmek hivői kö-
telességöknek véltek eleget tenni, ha szükség mutat-
kozván, az egyház' praesumtivus beleegyezésénél fog-
va*9) , a' püspököket zsinatokra kérték föl, a' nélkül, 
hogy a' tárgyalásokban részt vegyenek ; * lü) 's ha az 
egyházi határozatoknak súlyt kölcsönözendők , azokat 
polgárilag is szentesitették. ) 2-szor : Megjegyzendő 
az is, hogy több fejedelmek az egyház iránt mutatott 
rendkívüli buzgóság- és jótékonyságuknál fogva, kü-
lönös jogokat is nyertek mint pártfogók, kegyurak 
'stb. ; de ezen jogok csak is az egyházhoz tartozó 
külügyek' sphaerájára szorítkoztak, és soha senkinek 
hatalmat nem adtak, uj törvényeket hozni, vagy a' ré-
gieket megváltoztatni ; sőt inkább hatalmat adtak, a' 
régi t ö r v é n y e k ' é r t e l m é b e n olly dolgokról, 
mellyeknek elintézése nem szükségkép felszentelt sze-
mélyhez van kötve, czélszerüleg intézkedhetni. * u ) 
Meg kell végre jegyezni 3-szor : Hogy valahányszor 
a' fejedelmek, mint védnökök, kegyurak, 'stb. az egyház 
körüli intézkedéseikben a' kánonszerü korlátokon tul-
mentek, mennyiben ezt nem valamelly rögtöni, utóbb 

*9) Tűin illo (Constantinus) e x s a c e r d o t u m s e n -
t e n t i a apud urbem Nicaeam episcopate concilium 
convocat. Rufinus, X. 1. Néha a' püspökök fordultak 
a' fejedelmekhez összegyülhetés végett, hogy t. i. 
oltalmuk alatt biztosságban utazhassanak, és tanács-
kozhassanak. Illy szabadságért esedeztek I. Valenti-
nianus császárnál a' nyugoti püspökök, kiknek ő fe-
leié : ,Mihi qui in sorte sum plebis, fas non est, talia 
curiosius inquirere. Sacerdotes, quibus ista curae 
sunt, inter seipsos, quocunque loco voluerint, conve-
nant. (Roskoványi, Mon. I. 22. p.) Másszor meg a' 
fejedelmek sürgették a' zsinatot, midón t. i. vala-
melly ügynek elintézését a' közjó vagy béke követelte. 
Ezt tette Zsigmond császár, a' schismának véget vetni 
akarólag, ezt V. Károly a' reformatioi mozgalmak' 
lecsilapitására. 

*10) Igy II. Theodosius császár az ephesusi zsinatra ki-
rendelt biztossának meghagyta, hogy csak a' külső 
rendre ügyelne föl, az atyák' tanácskozásaiba pedig 
ne elegyednék. (Roskoványi, Mon. I. p. 25—6.) Mar-
cianus császár a' 451-ben tartott chalcedoni zsinaton 
bevallotta, miszerint nem azért volna jelen, hogy 
valamelly hatalmat gyakoroljon, hanem hogy nagy 
Constantin' példájára a' kath. hitet me gerősitse. (Ibid. 
p. 27.) 

* " ) ,Dico, ut se veritas habet : Sacerdotum judicium 
ita debet haberi, ac si ipse Dominus residens judi-
cet.' (Nagy Constantin.) Sancimus : vicém legum obti-
nere ss. ecclesiasticas regulás, quae a ss. conciliis, 
Nicaeno, Constantinopolitano, Ephesino et Chalce-
donensi expositae sunt aut firmatae, regulás istas si-
cut leges observamus.' (Justinianus.) 

*12) Igy teszem kapott szent István, apostoli király czi-
met, kinek mint illyennek adatott jog, püspököket ne-
vezni, püspökségeket és kolostorokat alapítani, 'stb. 
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a' pápa vagy zsinat' jóváhagyásának aláterjesztendő 
rendelkezést kivánó szükség' tekintetéből,*13) hanem 
önállólag és rendszer- vagy elvből tették, erre nézve 
az ellenmondások soha sem hiányzottak.*14) Az egy-
ház tiltakozott , 's habár nagyobb rosszak' kikerülé-
sének tekintetéből mindig azon politikája volt is , hogy 
az illyen rendelkezéseket egész azon pontig, mellyen 
tul Isten' megbántása nélkül nem szabad engedékeny-
nek lennie, békeséggel tűrte, más részről mégis 
nem szűnt meg az ellenkező értelemben előterjeszté-
seket tenni , 's törvényhozói autonómiáját fenhangon 
visszakövetelni, még akkor is, ha a' fejedelmek által 
hozott határozatok különben czélszerüeknek mutat-
koztak.*15) 

Átalán a'fejedelmeknek az egyházi ügyek körüli 
intézkedéseik, mennyiben azok az egyházi hatóság' 
mellőzésével egyoldalulag bocsáttattak volna ki, vagy 
az egyház iránt legjobb szándok- és akaratból szár-
mazott, a' már létezett kánonok' szellemére fektetett, 
's igy az egyház' praesumptivus jóváhagyását előle-
gesen is biró, készséges fiúi közremunkálásnak veen-

* 1 3 ) Például ha a' keletkező hi bell tévtanok vagy egy-
házi controversiák a' békét veszélyeztetik. Illy alka-
lommal, még a' pápák vagy zsinat eldöntené a' dolgot, 
a' fejedelmek is közbeszólhatnak, annyiból, mennyiben 
kötelességükben áll nem csak a' közbékét, mint feje-
delmeknek, hanem az egyházat is, mint védnököknek, 
minden megháboritás ellen óvni. V. Károly császár' 
Interim'-je ismeretes. 

*14) A' zsinatot határozathozatalban erőszakoló Con-
stantius ellen, H i l a r i u s poitiersi püspök követ-
kező szavakban kelt ki : ,Pugnamus contra persequu-
torem fallentem, contra hostem blandientem , contra 
Constantium Antichristum, qui Christum confitetur, 
ut neget; unitatem procurât, ne pax sit; haereses 
comprimit, ne christiani sint; sacerdotes honorât, ne 
episcopi sint ; ecclesiae tecta struit, ut fidem destruat. 
Proclamo tibi Constanti, quod Neroni loquuturus fu-
issem Contra Deum pugnas, contra ecclesiam 
saevis, sanctos persequeris, praedicatores Christi odis, 
religionem tollis, tyrannus non jam humanorum, sed 
divinorum es, etc. CAd Const. 1. I. n. 4—7.) Mi 
sok van az atya' ezen szavaiban, mit szóról szóra le-
hetne az egyház' azon pártolóira alkalmazni, kik az 
eretnekek' kibékéltetésének szempontjából annak kö-
rébe a'febronianus rendszert az ujabb időkben bevit-
ték ! Ecclesiae tecta struxerunt, ut fidem destruant. 
S a c e r d o t e s h o n o r a r u n t , ne e p i s c o p i s i n t 
. . . mi találőlag ! ! 

*1 5) II. József császár' újításaira nézve nem mulasztot-
ták el a' pápák mindjárt kezdetben óvásaikat és el-
lenelőterjesztéseiket megtenni; sőt VI. Pius pápa 
személyesen is Bécsbe ment, a' császárt más érzel-
mekre bírandó, — azonban hasztalan. Hogy a' pápák 
erre határozottabban ellen nem szegültek : oka ennek 
az akkori állapotok- és különösen ausztriai püspö-
köknek ismert gondolkozása- és egyháziatlanságában 
(mert már Maria-Therezia alatt gondoskodtak illye-
nekről) keresendő ; miután az egy egész századon ke-

dők ; vagy pedig sérelmes erőhatalmi bevágások voltak, 
mellyek épen azért mivel bevágások, azaz erőszakos 
jogtalan tények voltak, valamint jogi érvényességre 
soha nem emeltethetnek, ugy, 's még annál kevesbbé, 
jogalapot se képezhetnek. Különösen nem a' kath. 
egyházban, melly Istentől irreformabiliter kapott szer-
kezete szerint, semminemű más fait accompli-t nem 
engedhet, nem ismerhet el, mint Alapitójának akarat-
ját, mellynek ellenében az ököljogilag keresztül vitt 
tények soha történeti alapot egy uj jogra nem nyújt-
hatnak, mint ez teszem a' politikai téren a' revolutiók 
után történik. Az egyházat üldözhetik, jogait megta-
gadhatják, uj törvényeket szabhatnak neki : ha azon-
ban eljött a' pillanat, mellyben jogos viszonyba és 
összeköttetésbe óhajtanánk vele lépni, ebbeli függet-
lenségét el kell ismernünk. Eleget tiltott, parancsolt 
Anglia az irlandi egyháznak ; nézzetek az ellene szer-
kesztett codex' redőibe : el akarták szakítani Romá-
tól, megtiltották a' misemondást és hallgatást, eret-
neki esküre kötelezték, 'stb.; az egyház tűr t , tiltako-
zott, 's a' status végre. kifáradva inkább az üldözés-

resztül már nem protestáns , hanem kath. fejedelmek-
től üldözött, 's mindennemű és annyi vexákkal illetett 
(az embernek, azon folytonos neki dühödést szemlélve, 
mellynek a' pápák a' franczia, spanyol, portugál, ná-
polyi királyok és a' német császárok' részéről kitéve 
voltak , szinte azt kell hinnie , hogy általok a' pápa 
tartatott Europa' vén bűnösének , kit agyon kell ver-
ni ;) romai szék, tekintve az illuminatismus' rettentő 
hatalmát és elterjedését is, hogy Diepenbrock' szavai-
val éljünk, bölcs kíméletre és mérsékletre, arra t. i., 
mellyet az akkori kor' betegsége és annyi emberek' 
gyengesége igényelt, látta magát utasítva ; más rész-
ről meg eleve meg volt győződve, hogy az akkori 
püspöki karra nem igen számolhat, hahogy erélye-
sebb fellépés' következtében annak részéről érzéke-
nyebb áldozatok és feláldozás is igényeltetnék. Igy 
tehát nem maradt egyéb hátra, mint tűrni mindaddig, 
mig nem a' történetekben nyilatkozó gondviselés az el-
mék- és sziveknek más irányt adna. — Azonban csa-
latkoznék, a' ki azt hinné, miszerint az ausztriai 
püspöki kar' részéről nem történtek volna semmi el-
lenmondások. Igenis történtek ; mi csak Magyarország' 
részéről Batthyány József bibornok és érsek-primás 
1781-ben kelt felterjesztéséből kívánunk idézni né-
hány sort. —• Mondja többi közt a' főpap: ,Eadem... 
libertate et potestate fruitur modo ecclesia sub cliri-
stianis principibus, qua olim sub idololatris et persecu-
toribus fruebatur. Nam dum mundus se ecclesiae 
subiecit, jus nunquam acquirere potuit eidem iinpe-
randi, n e c p r i n c i p e s , d u m e c c l e s i a e f i l i i 
f a c t i s u n t , e i u s d e m D o m i n i s u n t e f f e -
c t i ; etc.' Különösen a' tetszvényt illetőleg, az ellene 
felhordott több erős okok között, a' következő igen 
szeinbeszökőleg döntővel is él : ,Si potestas ecclesi-
astica veri nominis potestas est, quod nemo catholi-
corum in controversiam vocare potest' (még az udvari 
tányérnyaló kanonisták, mint Riegger, Pehem 'tsb., 
se tagadták) , a b s o l u t o q u o q u e f e r e n d a r u m 
l e g u m j u r e p r a e d i t a e s t . ' 
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ben, mint a' kath. hivek annak eltűrésében, engedett, 
azt szabaddá tette, nem olly alakban, minőt neki ma-
ga kivánt volna adni, hanem ugyanabban, mellyben 
ez, mint Alapitójától öröklöttben, megmaradni, hite 
szerint kötelesnek vallja magát. — Ha tehát igy va-
gyunk az egyházi törvényhozásbai egyes bevágások-
kal , mit kell mondanunk a' tetszvényjogról, melly 
magában nem egyéb, mint az összes egyházi törvény-
hozásnak az álladalom' nevébeni felfüggesztése.*1®) 

Többiben emliteni sem szükséges , miszerint az 
egyház' törvényhozási szabadságát és függetlenségét 
nemcsak a' szent kánonok mondották ki , hanem az 
összes katli. világ' polgári alkotmányai is elismerték, 

* ' 6 ) A' tetsz vénynek először a' 14-dik század' végén és 
a' 15-diknek kezdetén találunk némi nyomára, midőn 
a' nagy schisma'következtében az európai álladalmak 
meg voltak osztva, bizonyos tartományok egyik, má-
sok meg másik pápához szegődvén. És ezen esetben 
az tökéletesen igazolva is volt, miután nyilvános, 
hogy több pápáknak ugyanazon-egy országbani fellé-
pése könnyen veszedelmes szakadásokra adhatott 
volna alkalmat. Később azonban a' schisma meg-
szűnvén, a' pápai bulláknak ezen vidimálása is, 
melly különben is csak annak megvisgálására szorít-
kozott, ha valljon az érkezett irat az elismert pápától 
van-e vagy sem, megszűnt, 's nem előbb mint a' 16-
dik század' végével, főleg pedig a' 17-dikben, az ugy 
nevezett gallicanus szabadsági 4 tételek' megállapí-
tása után, mellyek' 3-dika a' pápai hatalom' gyakor-
latát többi közt a' franczia egyház' bevett szokásai-, 
intézményei- és megállapított szabályaihoz is köti, 
jött ismét divatba. Mihez képest először a' különben 
igen ismeretes irányú 17- és 18-dik századot illeti a" 
dicsőség , hogy a' tetszvényt rendes álladalmi joggá 
emelte. Mennyire ismeretlen lény volt ezen ugy ne-
vezett jog a' ker. álladalmakban, napnál fényesebben 
mutatja az , hogy a' fejedelmek a' pápákkal folytatott 
azon nagy harczokban, mellyek a' középkori történe-
teket jellemzik, azzal soha sem éltek, habár a' pápai 
bullák' hatásától rettegtek is. Azt igenis olvassuk, 
hogy teszem 1164-ben Henrik angol király III. Sán-
dor pápávali meghasonlásakor, mint Spondanus irja : 
,saevissima edicta per omnes sibi subjectas provincias 
promulgavit, nempe ut omnes portus diligentissime 
custodirentur, ne litterae interdictionis summi pon-
tificis . . . . in Angliám deferantur' Cin Annal, ad an. 
1264); hogy hasonlót tett szép F ü l ö p franczia 
király is azon alkalommal, midőn VIII. Bonifácz' pá-
pával világra szóló controversiáját folytatta : de sem az 
egyik sem a'másik nem jött azon gondolatra, mintha 
joggal birna, a' püspököket a' pápai bullák' kihirde-
tésétől eltiltani. Pedig illy jognak birtokában lévén, 
mennyivel könnyebb lett volna a' placetum' megtaga-
dásával a' bullákat erejekből kivetkeztetni, mint az 
olly tágas határok' őrzése által elérni akarni, hogy a' 
bullák az országba be ne hozattatván, ott ki se hir-
dettethessenek ! Olly fáradságos mint a' legtöbb ese-
tekben czélra nem vezetett erőködés. Későbbi idők' 
találmánya tehát ezen tetsz vény, mellyről 1500 éve-
ken keresztül a' kereszténység mitsem tudott, mitsem 

's különös törvényekben biztosították. Mi mellőzve 
egyéb országokat, csak hazánkat illetőleg hozzuk itt 
emlékezetbe első sz. királyunk' rendeletét, kinek, mel-
lesleg legyen mondva, sz. fiához intézett 's kormány-
zási elveket tartalmazó intelmei, statusbölcseség' te-
kintetében, 77 ezer divatos encyclopaediánál is többet 
érnek. Rendeli ugyanis a' sz. fejedelem : ,ut episcopi 
habeant potestatem res ecclesiasticas providere, regere 
et gubernare, atque dispensare secundum canonum 
authoritatem.' (Decret. 1. 2. c. 2.) 

Még csak az egy tridenti zsinatnak, mint mellynek 
fegyelmi határozatai is honunkban törvényes erővel bir-
nak, idevágó rendeletét idézzük: ,Decernitet praecipit 
(ss. synodus) sacros canones et concilia generalia o-
mnia, nec non alias apostolicas sanctiones in favorein 
ecclesiasticarum personarum, l i b e r t a t i s e c c l e s i -
a s t i c a e , et contra ejus violatores éditas, quae 
omnia praesenti etiam decreto innovât, exacte ab om-
nibus observari debere. Proptereaque admonet impe-
ratorem, reges, respublicas, principes et omnes et sin-
gulos, cuiuscunque status et dignitatis exstiterint, ut 
quo largius bonis temporalibus atque in alios pote-
state sunt ornati, eo sauctius, quae e c c l e s i a s t i c i 
j u r i s sunt , t a m q u a m D e i p r a e c e p t a eiusque 
patrocinio tecta venerentur, nec ab ullis baronibus, 
domicellis, rectoribus, aliisque dominis temporalibus 
seu magistratibus, m a x i m e q u e m i n i s t r i s ip so -
r u m p r i n c i p u m laedi patiantur,sed severe in eos, 
qui i 11 i u s l i b e r t ä t e m, i m m u n i t a t e m a t -
q u e j u r i s d i c t i o n em i m p e d i u n t , a n i m a d -
v er t a n t , etc.' (Sess. XXV. De refor. C. 20.) 
E' szavak magokban véve nem egyebek ugyan anyai 
komoly intelmeknél, de mellyek azon dogmatikus, te-
hát hitczikkelyt alkotó határozaton alapulnak , melly 
szerint : ,si quis hominem justificatum et quantumli-
bet perfectum, dixerit non teneri ad observantiam 
m a n d a t o r u m Dei et e c c l e s i a e , sed tantum ad 
credendum, quasi vero evangelium sit nuda et absoluta 

hallott; olly idők' találmánya, mellyekben, hogy a' 
fejedelmi absolutismus egész Európában megalapittas-
sék, szükségesül Ítéltetett, mindenekelőtt a' pápát és 
egyházat tekintélyéből kivetkeztetni, és megkötözni ; 
olly politika, melly végre a' szellemi tekintélynek 
megdöntésével, minden mást is vele együtt az örvénybe 
sodort. Az egyház elnyomatott,de vele együtt a' né-
pek is ; az egyház' tekintélye csökkent, de a' polgári 
törvényeké és világi hatalomé szinte utána ment. Jól 
irta valaki : ,Foetus politicorum est istud placetum 
regium, qui aduiandi, placendi, atque j u r i s d i c t i -
on i s et propriae et suorum principalium ampliandae 
studio, et fortassis occulto livore, invidia et odio, quo 
in auctoritatem ecclesiasticam feruntur, nescio, quae 
pericula, praejudicia et damma bono publico metu-
enda fingunt, et suis principibus sub speciosissimis 
rationibus ante oculos ponunt.' 
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promissio vitae aetemae, sine conditione observationis 
mandatornm, anathema sit.' (Sessio. VI. Can. XX. De 
Justif.) Innen világos, miszerint azon állítás, hogy az 
ember nem tartozik az egyház' parancsolatjait meg-
tartani, eretneki ; következésképen kell, hogy egy olly 
elv, melly szabadalmat ád, ezen parancsolatokat az 
egyház' ellenére kötelező erejökből kivetkőztetni, kath. 
szempontból még inkább eretneki legyen. 

Mindezeknek jelen rövid összeállitásából kivi-
láglik, miszerint az olly polgári törvények , mellyek 
által az egyházi törvényhozó hatalom' függetlensége 
és autonomiája felfüggesztetik, vagy az álladalmi ha-
tóságnak alárendeltetik, mint teszem a' piacet, egye-
nesen az isteni positiv jogokba ütköznek, 's az álla-
dalom eltörölve vagy visszavonva azon törvényeket, 
nem arra hatalmazta fel az egyházat, hogy másnak 
házában úrnőnek szerepét játszja, hanem igenis ő vo-
nult vissza az egyház' házából, mellybe mint utolsó el-
döntő ige Isten' akaratja ellenére tolakodott. (Folyt, köv.) 

Nyilt levelezés. 
£ . B é c s , május' 23. Egy évvel ezelőtt más világ 

volt. Budavár' romjai között még füstölgött az elesettek' 
vére, az ősi nádorlakból koronkint még fel-fel kigyódzot-
tak a' századok' müvét elpusztitott lángnak végső lobba-
násai : mig odaát a' hosszas halálrettegéstől megszabadult 
Pest, a' diadalmámornak zaját hangoztatta vissza. Arany-
ideje volt ez a' journalistikának ; midőn minden órában 
győzelmekről lehete tudósitani, nagyszerű hadimunkálato-
kat elemzeni, a' debreczeni kormánynak délibábszerü ter-
vezetei fölött elmélkedni, és — de ki tudná mindazt elő-
számlálni, mit ezen féktelen sajtó, fékezetlenségénck 's 
végtelen hatalmának öntudatában össze nem irt a' nép' 
rossz szenvedélyeinek fölizgatása végett? Azonban ezen 
aranyidő csakhamar félbeszakasztatott,'s a'természeti foko-
zat' mellőzésével, rögtön az aetas lignea állott be. Minde-
nütt béke, még Parisban sem akar valami barricadeharcz 
keletkezni ! A' bőség' ideje után Pharaonak mind a' hét 
sovány esztendeje egyszerre bekövetkezett. Mi csuda ezen 
körülményekben, ha a' botrányokra szoktatott tömeg' éh-
ségének kielégítésére, az egyházi téren tartanak böngésze-
tet journalistáink, annyival inkább , miután ennek hatá-
rára a' karhatalom nem tűzte ki, mint a' többire, a' tila-
lomfát. Ez a' placetum fölötti tollharcz' genesise, de csak 
egy részről, mert valamint már e' lapokban többször meg-
mutattatott, más dolognak is volt ez ügyre befolyása, s 
valószínűleg még nagyobb , mint az előbbinek. Értjük a' 
revolutio' szellemét, mellynek illy par excellence antire-
volutionarius rendszabály'ellenében nem lehete dühre nem 
fakadni. Azonban ez oldalról bőven meg lévén máre' dolog 
hányva, nem akarjuk az olvasó' türelmét régi tárgyak' is-
métlésével próbára tenni, 's csak arra szorítkozunk, hogy 
az emiitettük agitationak az életnek terén történt működé-
sét figyelemmel kisérjük. Az in m a s s a áttérések a' pro-
testantismusra, mennyire eddig szorgos tudakolás után meg-
tudhattuk, csak az újságokban léteznek; föntartjuk azon-
ban magunknak egyben az utolsó szót, mig ujabb nyomo-
zás által a' bizonyosság' birtokába jutunk. Mert korán sem 

olly könnyű e' tárgyhan az igazat kipuhatolni, mint tán 
némellyek gondolják: a' protestáns lelkészek pedig, kik 
egyébiránt legnagyobb képességgel bírnának, ez ügyben a' 
kellő útbaigazítást megadni, könnyen gúnynak vehetnék 
a' dolgot, ha az ember tőlök megkérdezné, hány juhhal 
szaporodott nyájuk. — Mi a' rongeanismust illeti, azt na-
gyon különös módon akarták itt lábra állítani, mellyet a' 
protestanticus pietismus talált fel ugyan, de illy colossalis 
mértékben mindeddig csak a' deutsch-katholicismus alkal-
mazott. Hogy a' kávéházakban , csapszékekben 'stb. alá-
irási ivek voltak kitéve, a' rongeanismusrai áttérésre föl— 
szólitók, az olvasó tudni fogja ; de miután e' rendszabály' 
valószínűleg nem elég sükeresnek mutatkozott, más esz-
közökhez kellett folyamodni. A' Friedenszeitung' valamelly 
utóbbi száma körülbelül illy tartalmú czikkecskét hozott : 
Az N. utczai — számú házba, hol többi közt igen tisztes 
's ismeretes jámborságu asszonyság lakik , egy ismeretlen 
ember jött, 's megtudván a' szolgálótól asszonyának távol-
létét, azt mondja, hogy miután a' városi hatóságtól ki van 
küldve olly czélból, miszerint minden bécsi lakost nevének 
aláírására fölszólítson, 's miután sürgetős ügyei miatt az 
asszonyságra tovább nem várhat, tehát irja alá a' szolgáló 
az ivet úrnője helyett. A' leány hosszas vonakodás után 
megtette a' dolgot, 's az aláírásokat szedő hivatalos ember 
eltávozott, 's miután az egész házat bejárta, végre a'föld-
szint lakó kiskercskedőhez is betér, ugyanazon czélból; 
minthogy pedig ezen derék ember aláírását ismeretlen do-
logban adni semmikép nem akarta, a' fölszólító végre ki-
vallotta , hogy a' rongeanismus' pártolásáról, 's a' legújabb 
egyházügyi rendeletek elleni tiltakozásról van a'szó. A' do-
lognak az lett vége, hogy a' kis kereskedő házi uri jogával 
élt. — E' történethez mindenki hozzácsatolhatja glossáit, 
mi még egyet fogunk sine ira et odio elmondani, mit 
a' lehető leghitelesb forrásból tudtunk meg. Több nappal 
ezelőtt küldöttség járult B a c h belügyministerhez, bogy 
harminczezer aláírónak nevében az egyház' fölszabadítása 
elleni protestatioját benyújtsa. Azonban a' minister úrtól, 
kit a' sajtó az említett rendeletek' legnagyobb ellenzője 
gyanánt bemutatott, visszautasittatván, W e i d e n tábor-
szernagyhoz járult, kinek is több, előttünk ismeretlen ok-
erőnek fölhozásával sikerült a' kérelmezőket aggodalmaik' 
alaptalanságáról meggyőzni, ugy annyira, hogy tiltako-
zásuktól elállottak. — 'S igy lassankint lecsillapodik az 
izgatottság, mellyet senki meg nem foghat, ki nem tudja, 
hogy a' ,Profétá'-nak első előadatása a' karinthiai kapa 
melletti színházban, egész hetekig volt képes a' bécsiek' 
figyelmét kizárólagosan lebilincselni.. — Nem mulaszthat-
juk el ez alkalommal megigazitását a' tudósításnak, mely-
lyet a' ,Religio' a' zágrábi vallási lapról hozott. Ennek 
szerkesztői ugyanis nem világiak, hanem papok. A' fő-
szerkesztő M o j z e s' kanonok, a' második H o r v á t h 
Miklós, zágrábi pap, ki néhány évvel ezelőtt a' pesti köz-
ponti papnöveldében végezte tanulmányait. A'kiadás' költ-
ségeit a' zágrábi káptalan viseli. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
K a l o c s a , inaj. 20. A'honszerte ismeretes jubilaeumi 

ajtatosság nálunk húsvét után 4-dik vasárnapon kezdődött, 
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és Urunk' mennybemenetele utáni vasárnapon délután ün-
nepélyes Te Deum-mal végződött. Az ezt közvetlen meg-
előző vasárnapon érsek ő excja által nyomtatásban kiadott 
utasítás szerint, a' főtemplomi soros hitszónok előadta : 
milly káros és eszélytelen a' megtérést napről-napra halo-
gatni , mellyre olly alkalmas idő a' bekövetkezendő jubi-
laeum. A' következő két vasárnapon főtiszt. B e d c s u l a 
Tamás kan. és plébános ur, ki mint jő pásztor minden ne-
vezetes ünnepélyt felhasznál, hogy hiveit a' legtisztább 
Istenige malasztiban részesítse, tartotta az egyházi szó-
noklatot ; mellyekben pásztori tapintattal és könnyűséggel 
fejtegeté a' feltételeket, mellyekhez ö szentsége általa' 
bucsuk kötvék ; előadván egyszersmind a' módot, miként 
fordíthatja kiki gyümölcsösen hasznára a' jelen alkalmas 
időt. Befejezőleg szónokolt nt. H ü m f n e r András növel-
dei gyóntató atya, hathatós okokkal iparkodván megóvni 
hallgatóit az előbbi bűnös állapotra visszaeséstől. "Végre 
a' délutáni ajtatosságok' alkalmával nt. K e l l e r Ferencz 
segéd-lelkész ur, igen népszerűn és épületesen magyarázta 
a' poenitentiának öt részeit. — Az eredmény reményünkön 
felül kedvező volt, daczára annak, hogy nem hiányoztak 
rosszlelkü bujtogatók, kik e' jelen jubilaeumnak csupán 
politikai szint adván, azt minden áron népszeriitleniteni 
törekedtek — Alig mult el azonban a' jubilaeumi szent 
idő, Pünkösd nagy ünnepén lelkünk ismét egy ujabb élv-
ben részesült ; ekkor tartá t. i. érsek ő nméltósága, IX. 
Pius a' kereszténység' közös atyjának Péter' székébe tör-
tént szerencsés visszatéréseért, a' hála-isteni-tiszteletet 
roppant sokaság' jelenlétében. Mise' végén ez alkalommal 
ismét a' fenczimzett kanonok plébános ur szónokolván, ér-
zékeny szavakban adá elő, mennyi üldöztetéseknek volt 
szentséges atyánk kitéve ; de az isteni gondviselés valamint 
sz. Péter apostolt a' hivek' könyörgésének következtében 
angyal által a' tömlöczből, — ugy e'nagy pápát is,sz. Pé-
ternek egyik legméltóbb utódját, a' buzgó keresztények' 
imádságaira hajolva, a' ker. kath. hatalmasságok' közre-
munkálása által szabaditá meg a' legszentebb jogokat bi-
torló gaz zsarnokoktól. Az öröm e' részben átalános volt, 
melly harsán éljenekben tört ki, midőn ebéd alatt ő excja 
leirhatlan lelkesedéssel köszönté fel a' már szerencsésen 
székvárosába visszatért nagy pápát. Részünkről érsek ő 
nméltóságát e' napon kitünöleg derültnek láttuk, 's minden 
vonásaiból mintegy kiolvastuk amaz édes lelki örömet, 
mellyet a' hivők' közös atyjának szerencsés állapota felett 
érez. A' pünkösdi napokban érsek ő excja által 213, Girk 
György félsz, adrati püspök ő méltósága által pedig hét-
százon felül részesittettek a' bérmálás' szentségében. — A' 
placetum' eltörlése nálunk igen kedves hatást szült, noha 
találkoznak, kik saját elveiket csúfosan meghazudtolólag, 
a' kormánynak ezen szabadelmü eljárását népszerűtlenné 
tenni iparkodnak. Vallásháborút emlegetnek, és ugy lát-
szik , ők akarják e' végre a' kedélyeket felizgatni. Absolu-
tismustól félnek, és zsarnokságot pártolnak. Irtóznak a' 
vallásos túlbuzgóságtól, és az istentagadó rationalismust 
szellemi szabadság gyanánt hirdetik. 'S mit mondanának 
rá , ha mi a' protestánsok' autonómiáját támadnék meg ? 
Tettük-e mi ezt valaha ? Mi akarunk szabadok lenni, de 
nem ugy, hogy mások' szabadalmait megtámadjuk. Népünk' 
vallásos szelleme ujolag ébred, a' templomok főkép ünne-
peken mindig tömvék, világos jeleül annak, hogy a' nép 
minden jóra vezérelhető, csak ne legyenek közte konkoly-
hintő nemtelen izgatók, kik önérdekből ezrek' nyugalmát 
felzaklatni nem irtóznak. *) 

*) Legvalóbb igazság . Szerk. 

Politikai Szemle. 
A' porosz kormány Ausztriának fölhívó levelérei vá-

laszát , követének gróf Bernstorftnak Bécsbe küldé, melly-
ből, rendkívüli fontossága miatt, egy két helyet közlendünk. 
Rövid bevezetés után, ,a' k. kormány megosztja a' depe-
cheben kimondott sajnálatot, hogy az ausztriai és porosz 
kormányok közt fönforgó fontos tárgyalások eredmény nél-
kül maradtak. Szinte osztozik azon meggyőződésben is, 
miszerint a' szövetségtagoknak kötelessége valamint arról 
gondoskodni, hogy az átalános szövetségi ügyek közös 
vezetés nélkül ne maradjanak, ugy szinte arra is töreked-
ni, hogy a' szövetségnek a'jelen viszonyokra többénem 
alkalmazható alkotmánya a' közmegegyezés' törvényes ut-
ján illőleg módosittassék. A' k. kormány előterjeszté 
mindazon javaslatokat, mellyek a' legkönnyebb megoldás-
sal kínálkoztak, és a' tettleg fönálló viszonyoknak legin-
kább megfeleltek. Igy minden felelősséget magától el kell 
hárítania, hahogy az emiitett javaslatok' el nem fogadása 
miatt egy eléggé meg nem panaszolható vonakodás bekö-
vetkezett, és az interim' ideje lejárt, a' nélkül, hogy egy 
másiknak rendezésére a' szükséges előkészületek megtör-
téntek volna' . . . ,A" mi a' cs. k. kormány által előterjesz-
tett módot, egy, Frankfurtban összehívandó, az összes 
szövetségi tagokból alakítandó , szövetséggyülés iránt 
illeti, a' k. kormány szövetséges társaival fog előbb ta-
nácskozni ; ő k. fölsége, legkegyelmesebb urunk e' végből 
meghívást intézett már magas szövetségeseihez, mellynek 
következtében f. h. 8-kán Berlinben őt jelenlétökkel meg-
örvendeztetnék , és a' választandó közös ut iránt közösen 
tanácskoznának. Ezen tanácskozmányok' eredményétől füg-
gendnek a' k. kormánynak utóbbi lépései. Azonban eleve 
is óvást kell tennie az ellen, hogy a' cs. k. kabinet a' szö-
vetségalkotmány' V. és VI. czikkelyeire támaszkodva, 
Ausztria' praesidialis jogánál fogva teljes szövetséggyülést 
hitt össze Frankfurtba. Ezen szövetséggyülés az 1848-diki 
törvényes határozatoknál fogva, már föl van oszlatva, és 
ugyanazért a' praesidialis jogok is megszűnteiteknek te-
kintendők. Mi ezen congressusrai fölhívást csak ugy tekint-
hetjük , mint az egyes kormányokhoz intézett egyszerű 
meghívást. Illyen tanácskozmányokrai meghívásra Ausz-
triát följogosítottnak véljük ugyan, de meg nem engedhet-
jük , hogy ehhez következmények is csatoltassanak, mely-
lyek károsak lehetnének azon kormányokra nézve, mellyek 
e' tanácskozmányoknál megjelennijónaknem vélnék; ezek-
re nézve más következmények nem hárulhatnak, mint 
hogy a' tanácskozmány' eredményeit számukra nem igé-
nyelhetik. A' frankfurti conferentiánál megjelenendők csak 
kizárólag önmagukat illető intézményeket hozandhatnak, 
és semmikép sem rendelkezhetendnek az összes szövetség' 
nevében. Ezen alapelveket előlegesen is kinyilatkoztatni a' 
k. kormány kötelességének tartja ; további elhatározását és 
nyilatkozását a' szövetségeseiveli tanácskozás utáni időre 
tartván fön. 'stb.' — Legújabb telegraphi hirek szerint, a' 
Berlinben tanácskozott fejedelmek magokat a' frankfurti 
gyűlésen is képviseltetni fogják. 

Május' 10-kén tartatott Frankfurtban az első confe-
rentia ; képviselve valának : Ausztria gr. T h u r n által ; 
Szászország G r ü n e r ur által; Bajorhon X y l a n de r 
tábornok által ; Hannover D e t m o l d ur által ; Württem-
berg R e i n h a r d t ur által; Luxenburg S c h e r f f ur 
által ; Hollstein B ü 1 o w ur által ; a' hesseni választó feje-
delem B a u m b a c h ur által ; Ilomburg és Lichtenstein 
H o l z h a u s e n ur által. A'legközelebbi gyűlésre bejelen-



5 1 2 

tettek : Darmstadt részéről D a 1 v i g k ur, Nassau' részé-
ről D u nk ur. Legnevezetesb volt a' hesseni képviselőnek 
B a u m b a c h urnák nyilatkozata: soha olly javaslathoz 
egyezését nem adni, melly Ausztriának Némethontőli el-
szakadásához vezethetne. Az elnökletet Ausztria]} vitte 
gr. Thun felhatalmazott képviselő által. 

Weber Beda, frankfurti kath. lelkész, és egyházi ta-
nácsos János főherczegtől következő levéllel szerencsélte-
tett. ,Frankfurtbóli eltávozásom éta semmi életjelet nem 
adék önnek; ne gondolja ön, hogy önt elfeledém. Töbször 
tudomásul kaptam, mint van ön, és mivel foglalkozik. 
Bécsbeni rövid tartózkodásom után ide jövék Gratzba, hol 
nőm- és gyermekemmel tartózkodom. Időtöltésül megnéz-
tem javadalmaimat, és többféle előkészületekkel foglal-
koztam ; 's a' mint az idő szebb lett, az országnak különb-
féle vidékeit meglátogattam, hogy a' lakosok' érzelmeiről, 
és egyleteim' állapotáról meggyőződjem. Mit eddig láttam, 
igen megnyugtatott. Habár az utóbbi két év mindenkit 
fölizgatott is, mégis a' jó érzelem, a' császár és haza iránti 
szeretet a' többségnél sérthetlen maradt. Szükség, hogy a' 
hon' javára, a' kormányintézkedések' támogatására, a' 
benső béke és törvényes rend' föntartására a' jobbérzel-
müek összeseregeijenek, és egy lélekkel és érzéssel együtt 
munkálkodjanak — és hogy ezt teendik is, meg vagyok 
győződve. Ez föladatom nem csak Stájerországban, hanem 
önnek, nekem olly kedves hazájában is. Ez egynémellyek-
nek nem fog tetszeni, kik mindent össze-visszazavarni 
szeretnének, és igy késznek kell lennem botránykőül lenni 
azon pártnak, mellynek Frankfurtban is ellene dol-
goztam. Ezen pártnak becsületem és őszinteségem' gyanu-
sitgatásával kell munkáját megkezdenie, minek nyomai 
már most látszanak ; 's ha igazuk volna, bár mint fájna is, 
ellenök nem szólhatnék, de ha hazugság, senki rossz né-
ven nem veheti, ha fölháborodom. Un ismeri Némethonróli 
gondolkodásomat, és tetteimet, azért ön méltán fönakad-
hatott a' frankfurti Journal f. é. april' 24-dikérőli számban 
közlött gratzi czikken, melly miután a' kölni lapból vé-
tetett á t , ugy látszik, hogy ugyanazon forrásból eredt, 
mellyből annyi folyt ki Frankfurtbani tartózkodásom alatt. 
Csak csudálkoznom kell a' szemtelenségen, mellyel monda-
tik , mintha De tmold nekem Ínyemre nem volna, ki min-
dig hü barátom volt ; és mintha olly igen barátságos lábon 
állanék R ad o wi t z tábornokkal, mi egészen uj előttem. 
Mindezt még elviselni lehetne, de legszörnyűbb mara-
dand mindig Auerbach 'koholmánya : , A n d r c e Ho-
f e r , ' mellyben én mint hamis, az őszinte nép' bizal-
mával visszaélő ember állittatom elő. A'ki Tirol' történetét 
ismeri, tudni fogja, valljon jót akartam-e e' tartománynyal, 
és hogy nem voltam-e még azon időben is, saját káromra, 
szabadságának és jogainak őszinte képviselője. Csak egy 
idegen, ki a' bécsi octoberi napokban elfogulva volt, Írha-
tott illyent. Vigasztalásom, hogy Tirolban más véleménynyel 
vannak irántam, és hogy az igazság becsületes barátok által, 
mert magam, bár tehetném, föllépni nem akarok, fog kép-
viseltetni. Én sokszor gondolok Némethonra és különösen 
Frankfurtra, ez utóbbi városban sok becsületes embert ta-
nultam ismerni. Mi Némethont illeti, mély fájdalom ragad 
meg, ha elgondolom, mivé lehetett volna, és mint rontott 
meg mindent a' szenvedély és nagyravágyás. E' nemzet 
jobb sorsra volna méltó, de sajnos ! még sok fájdalmon 
keilend keresztül mennie ; bár egyszer egy boldogabb lét' 
határát elérhetné. Reménylem, hogy még e' nyár folyamá-

ban látandom kedves földünket, és hogy téli terveimet ki-
viendem. Ne vegye rossz néven, hogy más kézzel iratok, 
mert igen kimélnein kell szemeimet. írjon ön, ha van ideje, 
mint egy földi a' másiknak ir, azon őszinteséggel, melly 
hegyeinkben otthonos.' Gratz, május' 2. 1850. Önnek 
Jánosa. 

Vegyesek. 
A' veszprimi püspök ő méltósága titoknokul nt. 's tu-

dós K o v á c s Zsigmond urat, ki öt éveken keresztül a' 
pesti központi papnöveldében mint tanulmányi előljáró, 
helyettes tanár és legközelebb a' theol. encyclopaediának 
tanítója, kitűnő buzgóság-, ügyesség- és avatottsággal 
működött, vette oldala mellé. A' t. titoknok ur mindazok-
nál , kik őt közelebbről ismertük, igen kedves emléket 's 
távozása fölött őszinte fájdalmat hagyott hátra. A' közügy' 
tekintetéből mégis örvendeni kell a' mélt. püspök ur' való-
ban szerencsés választásán. 

Május'21-dikén, úgymint Budavár' bevételének év-
napján, a' hős halállal kimúlt H e n t z i Henrik tábornok, 
lelkeért nagyszerű gyász istentisztelet tartatott. A' temető-
vel határos szép sikon a' katonaság' teljes fényöltözetben 
volt fölállítva ; közel a' sirhoz három sátor volt emelve, 's 
a' fősátor alatt mutattatott be Istennek az engesztelő áldo-
zat , főt. Z i g 1 e r Ignácz, apát és tábori főpap ur által. 
Hasztalan, — a' ker. kath. vallás' nagyszerűsége nem csak 
a' fönséges, Istennek szentelt falak között lepi meg az aj-
tatos hívőket, de még kün a' természet' nagy templomá-
ban is kimondhatlan érzelmekre ragadja a'sziveket. Nekünk 
ugy látszott, mintha az egész természet az emberre egye-
sült volna, hogy közös Teremtőjöket dicsőítse. Az ünnepély' 
fényét a' jelenlévő fővezérek, az ajtatosságot pedig a' di-
csőültnek mély gyászba borított neje, leánya és fia emelték. 
A' boldogultnak sírjánál gyönyörű gyász kardal énekelte-
tett, mellyben az ünnepeltnek a' fönséges uralkodóház 
iránti hűsége, és hősies föláldozása volt kifejezve. A'gyász 
tisztelet' bevégeztével a' sorkatonaság szintúgy mint az 
ágyuk' tisztelet-lövéseikkel rázkódtatták meg a' vidéket. 

Bécs, maj. 24. Ma este érkezett telegraphi tudósítás' 
következtében a' felsége a' porosz király megnyugtató ál-
lapotbanvan. A' rá irányzott lövés okairól még semmi sem 
tudatik. De megjegyzésre méltó, hogy hiteles adatok' nyo-
mán, a' porosz kormány nem régiben Londonból egy go-
nosztévő clubb'létezése iránt kapott értesítést, m e l l y 
c l u b b ' t a g j a i t ö b b u r a l k o d ó k n a k m e g g y i l -
k o l á s á t t ű z t é k v o l n a k i c z é l u l m a g u k n a k . 

Midőn ő fölsége a' császár Triestbőli diadalutazása 
után visszatérvén,ő cs. k. fönségével Z s ó f i a főherczegnő-
vel és fiatalabb testvérével a' vaspályáról kocsijába szál-
lott volna, az egyik ló, a' sok éljen kiáltozás és kendőle-
begtetés által elrémítve, a' rúdon átugrott, és azt össze-
törte , de szerencsére nagyobb baj nem történt, mert egy 
közel álló bérkocsis, több más nézők' segítségével a' meg-
rémült mént féken tartották. A' jelenlévő nagyszámú nép-
tömeg a' baj' elhárításán legnagyobb örömét jelentette ki. 
A' visszatérő fejedelem tiszteletére az egész vaspályai épü-
let , 's az egész ut , mellyen császári lakába vonult, a' leg-
fényesebben volt kivilágítva. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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R e g e n e r a t i o . 

I . 

Europa bonyolodott állapotából mindeddig sem 
tudott kibontakozni. Az elmék' nyughatat lansága, 's a ' 
szellemek' forrongása még mindig tar t . A ' j og 's tö r -
vényes rend ellen intézett vétkes izgatások, ha mind-
j á r t nem olly nyi lván i s , de napi renden vannak ; 's 
az anarchia ' emberei csak egy szerencsétlen kedvező 
pil lanatra várnak , hogy Európá t a' socialismus és 
communismus' vad tüze által lángba bo r í tván , sz ín-
helyévé tegyék a ' legborzasztóbb mészárlásnak, mely-
lyet a' törvénytelenség és rendzavar fogna űzni a' 
végső tusát küzdő t á r sada lmakban ; ezeket ős Europa ' 
régi fénye- 's dicsőségével együtt az enyészet ' gyász 
rava ta la alá temetve ! 

Nagy ba jnak ta r t juk mi már azt is, ha azon j a -
vaslatok is, mellyeknek kell, hogy a' rendet és a' t ö r -
vények ' tekintélyét he lyreá l l í t sák , azon elvre basi-
roz ta tnak , mellyből a ' fo r rada lmi szellem a ' t á r sada lmi 
rend ' s megalapított jogviszonyok' gyökeres felforga-
tására táplálkozik. Mert valljon ugyanazon-egy for -
rásból üdv és kárhozat , áldás és átok buzoghat-e f ö l ? 
Nincsen-e ezek közt örökös választó-fal húzva , mely-
lyet lerontani nem áll a' halandók' ha ta lmában ? 's ha 
i g e n , miér t keressük akkor ama' zavaros forrásokat , 
mellyekből a ' legfinomabb destillatio u tán sem lehet 
tiszta és életerős nedvet meriteni. 

Mégis a' ba j ' főoka nem itt fekszik. Gyökerét ez 
a' megrongált szellemek' ferde irányulásában találja. 
Ugy látszik, nap ja inkban amaz ősbün : ,Er i t is sicut 
d i i ' , telj kifejlődéséhez közelit. A' teremtmény Terem-
tője' t rónja után tör. Nézzük bár a' napi termékeket . 
Mivé lett napjainkban a' bölcsészet, miután a' büszke 
,Ént ' emelte Is ten ' t r ó n j á r a ; nemde istentagadással 
végződik? Mivé lett az erkölcstan, miután erkölcs-
törvényhozói méltósággal egyedül az emberészt a j án -
dékozta meg; nemde az emberi szenvedélyek és bü -
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nők' erényköntösben felöltöztetett a ján ló ja- 's helyes-
lő jévé? Mivé lett a ' jogtan , miután a' jogok' forrásául 
egyedül a' természet ' durva állapotját tűzte ki ; nemde 
végeredményében a' socialismus és communismus' 
szentesitőjévé ? És végre mivé lett a ' kormánytan , mi -
után a' hatalom és törvény ' forrásául kizárólag a 'nép ' 
sérthetetlen akara t já t emel te , ha nem a' forradalmak' 
systematisált e lőadójává? 'S e' tanok többé már nem 
csak az iskolák' tanai ; a' társadalom' minden rétegei-
be beha to t t ak , megrontva *s megmérgezve mindent , 
mi az emberkebelben szent , 's a' társadalmakban né l -
kii lözhetlen! Azér t tervezhettek bármi t ; javasolhat tok 
akármit ; e' tanok lesznek azon vészterhes szirtek, 
mellyen minden j obb terv és kisérlet szükségkép h a -
jótörést szenvedend. Mig ezek le nem győzetnek, a' 
forradalmi szellem is uralkodandik ; mig meg nem 
h ius i t t a tnak , a' társadalom is mindig veszélyben fo-
rog. Vagy tán hiszitek, hogy illy elvek és tanok mel-
lett rend és béke virágozhatnak ? Hiszitek, hogy ezek' 
dúlása mel le t t , szent lesz az elöljárói t ek in té ly , sér t -
hetetlen a' törvények ' szentsége ? Hiszitek, hogy ezek' 
romboló hatása mel le t t , nem kell szükségkép' minden 
kapocsnak, minden köteléknek szétpat tanni , széttörni, 
melly embert emberhez, polgárt polgárhoz , 's csalá-
dokat családokhoz a' szeretet ' szemlánczával füz? 

Nem aka r juk hosszasan v i t a t n i , hogy is tentaga-
dók társadalmat nem képezhetnek ; csak azt ké rd jük : 
miután az emberi szellem Isten' akara t j a alól annyira 
emancipálta m a g á t , hogy többé nem a' Mindenható, 
hanem saját büszke , É n j é t ' t iszteli minden hatalom, 
j og és törvény' forrásául : vall jon a' h a t a l o m , j og és 
tö rvény honnan kölcsönözhetik azon szentségüket, melly 
i rányukban hódolat-, t isztelet- 's lelkismeretes enge-
delmességet teremthetne ? Honnan azon e r ő t , melly 
függést és önkénytes alávetést szülne a' halandók' 
le lkeiben? Az előbb emiitett tanok' épitői és te r jesz-
tői erre nézve két elvet áll í tottak f ö l ; az eredeti 
ős pactumok- és conventiokat tudnil l ik, 's a ' többség' 
akara tának törvényhozói 's végrehaj tói hatalmát ! Á m 
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de ezzel a' dolgon van-e segitve? Mindig kérdés ma-
rad : hol és kik által köttettek ama' őspactumok és 
conventiok? Honnan kölcsönözik kötelező erejöket? 
Sérthetetlenek, fölbonthatlanok-e? Kikre és meddig 
terjed ki hatalmuk ? Hatalmában áll-e azokon az utó-
kornak változtatni, vagy ha ugy tetszik, azokat mégis 
semmisiteni ? Es e' változtatói 's megsemmisítői jog, 
kiket illet? Egyeseket-e vagy a' többséget? Ha a' 
többséget ki ruházza föl őt e' hatalommal ; 's a' kis-
sebbséget, ki kötelezte, hogy a' többség' akaratának 
ezekben föltétlenül hódoljon, 's több efféle. 

Előttünk két igazság áll tisztán, az egyik, hogy 
minden egyezkedés és kötés' kötelező erejét egyedül egy 
magasabb, az emberinél végetlenül magasabb tekintély, 
az örökre megalapított erkölcsi rend' isteni tekintélyé-
től kölcsönözheti. A' második : hogy semmiféle egyez-
kedés és kötés saját természeténél fogva a'beleegyező-
kön kivül átalában senki mást nem kötelezhet , ki-
véve azon egyetlen esetet, ha valaki ugyanazon egyez-
kedésből származó, vagy az általa biztosított jog- és 
javadalommal élni akar . de midőn a' beleegyezés 
szinte legalább is tacite oda értetik. Ezt feltéve, most 
már azt kérdjük : miután az emberi szellem Isten' 
akaratja alól annyira emancipálta magát, hogy min-
den jog, hatalom és törvény' forrásává önmagát e-
melte : nem jogositott-e fel minden egyest, lia énjé-
nek] ugy tetszik, és lehet, rá, hogy azon egyezkedéseket, 
ha valamikor történtek volna is, fölbonthassa, azoktól 
elállhasson, uj, nézete- 's kívánságával inkább egyező-
ket sürgessen, és erre törjön , ha mindjárt erő-
szak- és hatalommal is? Mi gátolhatja őt eme lépé-
sében? Ki kötelezheti őt a' fönállók' tisztelete- 's 
megtartására? Kicsoda különösen az ifjú nemzedéket, 
mellyet e' rendszerben sem az apák' hagyománya, 
sem az ősök' egyezkedései legkevesbbé sem kötelez-
nek? 'S felednők-e, hogy ezen eszmét a'forradalmi 
szótárok betüsorozatukból, ki csakugyan nem is fe-
lejtik? Mondjátok azonban, hogy a'többség. De ki 
ruházta föl azt e' joggal ? Hatalmában áll-e, hogy 
ezen theoria' elveiből okoskodjunk , a' csak szabad 
egyezkedés által magát függésbe tehető független ha-
landót e' jogától megfosztani ? Igaz ugyan, hogy a' 
többség erősebb. De valljon az erő jog-e egyszersmind? 
Szerezhet-e az általa megállapított jogviszonyok- 's 
törvényeknek kellő tekintélyt és tiszteletet ? Kötelez-
heti-e bensőleg is a' kisebbséget a' törvények' lelkis-
meretes teljesítése- 's megtartására? A' kisebbségben 
maradt rész, meglehet hódol a'többség' akaratának, mert 
erre kényszeríttetik ; de csak is addig hódol, mig irá-
nyában magát gyengének találja. Mihelyest erejében 
bizhatik, le fogja rázni bilincseit, 's önakaratját annál 
nagyobb szenvedélylyel emelni a' polczra, minél tar-
tósabb, minél huzamosabb volt rá nézve a' másik fél 
akaratjának fölötte gyakorolt uralma. Ara tekintsetek 

körül; nézzétek a' világ' mozgalmait, 's valljon e' te-
kiintetben nem a' legtanulságosb példákat fogjátok-e 
felfedezni? Láthatjátok, miszerint sem a' többségnek, 
sem az ősi pactumoknak nincs, nem lehet elegendő 
tekintélyök olly emberek előtt, kik a' jogot az isteni 
akarattól függetlenített emberi akaratra basirozzák. 

Azt hiszszük tehát, hogy mindezek' rövid érin-
tése után is tisztán állhat előttünk azon igazság, hogy 
mig ama' divatozó tanok és elvek le nem rontatnak, 
meg nem hiusittatnak ; addig minden javaslat és kí-
sérlet füstbe menend ; addig nem lesz béke és csen-
desség; addig a' társadalom örökös forrongás és há-
nyattatás' veszedelmének leend kitéve, mig végső lö-
kést a' communismustól kapva, sírjába szálland, egye-
dül hosszú vonaglásainak szomorú emlékét hagyva 
maga után, intésül az utókornak, mit tesz Istentől el-
pártolni; mit Krisztustól 's az ő törvényeitől magát 
végkép függetlennek decretálni! Azonban nagy kér-
dés : mellyik ut, micsoda eszközök, minő hatalom 
volna tehát az, melly ama' vészes tanokat megdöntve, 
az annyira félrevezetett emberi szellemet üdvesb ta-
nok' elfogadása- 's követésére birná. Nem kell mon-
danunk, hogy erre a' status egymaga elégtelen. A' 
statusnak nincs elég ereje a'szellemekre hatni ; ő a'tes-
teken uralkodhatik ugyan, de a' lelkeket nem kormá-
nyozhatja. Erre egészen más természetű hatalom kí-
vántatik. És illyen csak egy létezik a' föld' kereksé-
gén ; 's mellyik ez ? IIa nevén nem nevezném is , uj-
jal mutatnátok reá. Az , melly a' polgári jogot és 
tekintélyt az isteni tekintély' oltalma alá helyezi; a' 
polgári törvényeknek erkölcsi kötelező erőt kölcsönöz; 
a' kormányzó hatalom' túlkapásainak az Isten' paran-
csai' elébei tartásával gátot vet ; az alattvalókat pedig 
a' hűség, engedelmesség's alázatosság' ösvényein meg-
tartja. Az, melly Istentől küldetést nyert, a'világot téve-
lyeiből 's bűneiből kitisztítani, 's az örök igazság és e-
rény' követésének megnyerni. Az, inellynek kebelében 
létezik erő és hatalom a' rendetlenségnek a' lélekből ki-
irtására, a'vétkes vágyak és szenvedélyek' fékezésére, 
a' kitörő indulatok' zabolázására a' rend, béke és sze-
retet' megkedvellésének elősegítésére. A z , melly a' po-
gány világot képtelenségeivel együtt legyőzte; inelly-
nek ápoló karjain a' barbar népek' vadságokból ki-
bontakoztak; mellynek vértje alatt növekedett a' ci-
vilisatio, a'tudomány és művészetek kifejlődtek ; 's 
melly alapját vetette meg amaz életerős keresztény 
álladalmaknak, mellyek a' romboló idők' vad harczai-
val bátran szembeszál va, örök időkre látszottak al-
kotva lenni. Igen a' lelki hatalom, mellyet mi a' kath. 
anyaszentegyház' legyőzhetetlen hatalmának szoktunk 
olly fényes diadalmai után méltán nevezni. Ezzel 
azonban korán sem azt akarjuk mondani, mintha a' 
polgári hatalomnak e' tekintetben semmi teendője nem 
volna ; semmit nem tehetne. Sőt inkább ! Szövetkezzék 
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az egyházzal, biztosítsa szabadságát, gyáinolitsa buz-
galmát, adjon segédkezet neki o t t , hol ezt tőle mél-
tán kérheti ; mert e' két hatalom' szövetkezése, e' két 
hatalom' egyetértése, e 'ké t hatalom buzgó közremun-
kálkodása, mindegyike saját körében, bámulatost, csu-
dálatost képes előteremteni, mikép az egészséges lé-
lek az egészséges testben ; bármilly nagyok, bármilly 
legyőzhetetleneknek tetszhetnének is az akadályok, 
mellyekkel küzdeni-, mellyeken diadalmaskodniok kell. 

'S ezt igenis jól érzik a' forradalmak' szitói , a' 
sötétség' e' megátalkodott emberei. Innen azon fá jdal -
mas, azon kétségbeeső fölr iadásaik, mihelyt az egy-
ház' keze megoldatik. Ám erre a ' legújabb események 
is elég tanulságos példát szolgáltatnak. Egykor a' fel-
séges uralkodóház ellen azzal is akarták a' kath. keb-
leket föl lázi tni , mivel Ausztria a' szentegyházat is 
bilincsekbe veri ; mivel jogait nem tiszteli, 's a' hier-
archiát nyomorult rendőri szolgává aljasit ja. Ma u-
gyan ezen nyughatatlan szellemek azért ütnek vak 
l á rmát ; azért tombolnak fölforrt mérgökben, mivel 
dicsőén uralkodó ilju fejedelmünk, nemes lelkének 
szent sugallatát követve, hü 's bölcs belátása szerint 
's ministeri tanácsának előterjesztésére, az egyházat 
eddig szabad működésében őt nem kissé akadályozta 
kötelékeitől, nagy lelkéhez méltólag és bátran fölol-
dozta. Minő sebeket nem kellett e' miatt ú j ra felszag-
gatni ! A' középkori reminiscentiák, minden Pragma-
tismus nélkül, nagyítva, megtoldva, egy ijesztő moza-
ikban állíttattak szem elé, hogy ennek megpillantása 
által a' keblek felingereltessenek, 's ha még lehetsé-
ges volna, az adott engedmény' visszavonása is esz-
közöltessék. Azonban mi bízva urunk királyunk' val-
lásos lelkületében, bízva magas kormánya' bölcseségé-
ben, bízva az ügy' szent és elvitázhatlan jogosságában, 
jövendölni merjük, miszerint meg fognak szégyenit-
tetni. Jó fejedelmünk' érdemkoronájában ez az egyik 
legszebb ragyogó erénykő, melly nagy nevét és dicső-
ségét az örök egyház' annalisaiban még akkor is fogja 
a' hálaérzet 's elismerés' lángbetüivel h i rde tn i , mi-
dőn a' mindeneket fölemésztő idő hatalmat veend min-
den emberi nagyságon. 

Szép , nagy és dicső tér nyílik tehát jelenleg az 
egyháznak , 's benne nekünk is szeretett paptársak ! 
Nem egyes egyének, nem egyes családok, hanem né-
pek és nemzetek , az annyira erejökben megrongált 
álladalmak h í v j á k , sürgetve kérik föl buzgó közre-
munkálkodásunkat. A' statusoknak van szellemi rege-
neratiora szükségök, nehogy a' téveszmék' óriási ha-
talma alatt összerogyva, idő előtt közelítsék meg sir-
jokat , annyi nagyság 's dicsőség' örök eltemetésével! 
É s mi vonakodnánk? Melly pap ma nem elegendőkép 
buzgó ; az kétszeres hanyag, ' s a' felelősség' terhesok-
szoroztatik ! És a' fegyver kezünkben, kezünkben a' 
hatalom ; az örök ige' hatalma ! Kétélű kard ez, melly 

a' szellemek' csontvelejéig hat. Jézus legyőzte a' vilá-
got ; mi is újra meghódítjuk azt , a' hit és szeretet' 
zászlója alatt küzdve. Magosan állnak szószékeink, 
nyitvák az iskolák, nem vagyunk kizárva a' magány 
élet' társadalmi köréből, a'sajtó pedig készen áll szol-
gálatunkra, csak mi működni akarjunk! Min kezdjük 
azonban, melly keresztény igazságokat, 's hogyan, mi 
módon,'s miként alkalmazva az életre, kell leginkább a' 
jelen korban fejtegetnünk? Olly kérdések,mellyek ha 
valamikor, napjainkban kétszeres ügyeimet érdemel-
nek. És mi, mennyire időnk 's tehetségünk engedi, 
ezeket a' regeneratio' czime alatt időnkint tüzetesen 
kijelelni 's megvitatni fogjuk ; azon édes reménytől 
lelkesittetve , hogy ha a' papság' buzgósága kitartó 
leend, a' győzelem, diadal, hála és tisztelet is részén 
leend, 's millióknak áldását veendi. 

K o v á c s J ó z s e f . 

Gácsfalva' egyházi régiségei. 
(rácsfalva' egyházi régiségei olly módon iratnak 

meg a' ,Religio' 1 8 5 0 . I . 59 . sz. alatt a' 4 8 4 . lapon 
olvasható : ,Otszázados ünnep Gácsfalván' czimü köz-
leményben, hogy az ismertetés homályba boritja in-
kább a' hazai történetet, mintsem felderítené azt. Ol-
vassa meg bárki Mocsáry Antalnak : ,Nemes Nógrád 
vármegyének históriai, geographiai és statistikai Esmér-
tetése' czimü, 's 1826-dik évben Pesten Trattner 
Mátyás' betűivel nyomatott 8-adrét könyve' első köte-
tének 1 0 4 — 1 0 9 . lapján a' Gácsfalváról közöltetett 
adatokat, mellyek némi fogyatkozásaik mellett híveb-
bek, pontosabbak i s , de minden esetre bővebbek a' 
közlőéinél; kihez a'tudomány'érdekében, minthogy 
felteszem róla, hogy hazai történetünk iránt némi ke-
gyelettel viseltetik, azon kérelemmel fordulok : vilá-
gosítsa fel nekünk : 

1-ször : Mit jelentenek a' nagy harangról szóló 
ezen szavai : ,e' három kitételü körirat' ? mert, hogy a' 
köriratot háromszorosnak értsük : ellenzi Mocsárynak 
nyilván kimondott azon állitása, hogy a' felírás négy-
szeres a' harang' koronáján. 

2-szor : Valljon időjelelő betűkkel van-e csak-
ugyan kitüntetve az : , 0 reX gLorlae YenI СУМ 
paCe' felirat? és mindannyiszor-e? mert e' felől is 
kétkednünk szükség Mocsárynak mondott könyve 
280-d ik lapjához szolgáló hasonmás után : melly a' 
Szakai helység' harangjának ugyanazon feliratát, kor-
jelelő betűk nélkül, világosan kitett 1 5 2 3 . év szám-
mal; és a' g l o r i e szót , azon kor és az azt mege-
lőző századok' szokása szerint, puszta e, és nem ae 
betűvel adja. 

Érdekes lenne még, és hogy eszközöltessék, a' 
63# 
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hazai ismeretek' terjesztési szerelménél fogva, felhiva-
tik a: gácsfalvi szentegyház' igazgatója,avagy segéde: 
tartsák figyelmükben azon nagy faragott követ, melly 
a' nagy oltár' jobb oldalán éjszak felé van ; és annak 
szakértő által pontos hűséggel vett másolatát ne saj-
nálják e' lapok' szerkesztőségének közzététel végett 
megküldeni. Nagy tekintetű kútfő az, a' Heves várme-
gye' tiszai járásában uralkodott, és Tomaj apátság ál-
tal, melly jelenleg puszta, nevezetessé lett Toma j nem-
zetségre nézve, melly a' Bessenyők' földéről Taksony 
vezér alatt bejött fejedelmi vérből származott Thonu-
zoba vitéz az Örkén (? Yrcund) atyja által terjedt el 
Magyarországon ; kiről irja a' Béla király névtelen 
jegyzője LYII. fejezetében : hogy Takson vezér adott 
neki lakásra való földet Kemey vidékén egész a' Ti -
száig, holott most az abádi rév van. 

W a l t h e r r L á s z l ó . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
P e s t , maj. 28. Ó szentsége IX. Pius pápa,a ' primás 

ő herczegségét következő apostoli irattal méltóztatott 
megörvendeztetni : ,Datum Romae apud S. Petrum, die 
29-a április, anno 1850. Pontificatus nostri anno quarto. 
Pius PP. IX. Yenerabilis Fráter Salutem et Apostolicam 
Benedictionem ! Novum eximiae tuae religionis et episco-
palis sollicitudinis testimonium libentissimo prorsus animo 
accepimus tuis obsequentissimis literis die I5-a elapsi 
mensis Januarii datis, quibus, Yenerabilis Fráter Nobis 
offerre voluisti exemplar typis editum latini sermonis ad 
clerum, germanici vero ad populum a Te habiti, ac pa-
storalis epistolae germanica item lingva exaratae, quam 
ad fideles mittendam curasti, ubi primum istius Archiepi-
scopalis Strigoniensis Ecclesiae regimen suscepisti. Etsi 
vero nihil de sermone ad populum habito et pastorali Epi-
stola degustare potuerimus, cum germanicam lingvam 
haud calleamus, tamen non mediocri certe gaudio affecti 
fuimus, perspicientes in latina oratione ad clerum habita, 
quo sacerdotali plane studio et zelo omnesin sortem Domini 
vocatos ac potissimum Parochos excites, et inflammes, ut 
propriae vocationis et officii memores, virtutum omnium e-
xemplo fulgeant tamquam lucernae ardentes in domo Dei, 
atque in vinea Domini excolenda strenue allaborantes, nun-
quam desinant christianam plebem sanctissimis divinae no-
strae religionis praeceptionibu3 imbuere, et praesidiis munire, 
eamque ab inimicorum hominum insidiis, erroribus et cona-
tibus defendere, avertere, atque ad justitiae, veritatis et 
salutis semitam deducere. Ac pergratum Nobis fuit videre, 
qua cura et contentione ecclesiasticae juventutis institutores 
moneas , ut Clericos ad omnem pietatem et virtutem ma-
ture fingant, ac salutari doctrina diligentissime erudiant, 
et qua pastorali sollicitudine alios quoque Magistros pro 
viribus exhorteris, ut teneras adolescentium mentes et 
cerea corda in timore Domini studiosissime educent, eos-
que coelestis doctrinae pabulo perdiligenter enutriant, at-

que ad honestatem, religionem et pietatem conforment. 
I taque, dum Tibi, Venerabiiis Frater , ex anirao gratula-
mur , quod in istius Archiepiscopalis sedis procuratione 
suseipienda praeclaram tuam Nobisque apprime notam 
episcopalem virtutem statim explicaveris, plane non du-
bitamus, quin divino auxilio fretus pergas majori usque 
alacritate omnia agere , omnia conari, quo Dei, Eiusque 
sanetam causam in hac tanta temporum asperitate pro vi-
ribus tueri et defendere, ac dilectas oves tuae vigilantiae 
commissas ducere valeas ad Christum Jesum, qui est via, 
veritas et vita. Persvasum autem habe praeeipuam esse 
Nostram caritatem, qua Te in Domino complectimur. Cujus 
quidem Nostrae in Te benevolentiae pignus adjungimus 
Apostolicam Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi 
ipsi Venerabiiis Frater , omnibusque Clericis, Laicisque 
fidelibus Tibi concreditis peramanter impertimur.' 

P é c s , maj. 24. Herczeg-primásunk' érdemeinek vi-
ruló koszorújába uj virágokat tüzünk. Ugyanis köztünk 
való létének minden pillanata czáfolhatlan tanuja múltkori 
szavainknak, hogy ó n e m p i h e n n i , n e m n y u g t o t 
l e l n i , jött hozzánk, hanem áldásaiban részesíteni min-
denkit. Pünkösd vasárnapján az egész isteni szolgálatot 
reggel és délután, sőt az estéli 6 órai, a' boldogs. Szűznek 
szeplőtelen szivéről nevezett társulati ajtatosságot is ő vé-
gezte ; másnap nagy mise alatt 3 papnövendéket fölszen-
tel t , a' sz. mise" végeztével az újonnan fölszenteltekhez 
's hívekhez beszédet tartott, ennek végeztével a' temérdek 
bérmálandókhoz fordulván, főpásztori szózat után bér-
málni kezdett, 's bérmált délután 3 óráig, 2268 egyént 
avatván fel sz. hitünk' bajnokivá; alig végzé ebédjét, azon-
nal Szigetvárra indult, hol ismét a' bérmálás' szentségében 
1305-öt részesített. Innét Szent-Ivánba ment, hol atyai 
szive örömének egész teljét lelte : mert a' helybeli buzgó 
hivek annyi ragaszkodást, hűséget, örömet tanúsítottak 
a' magas vendég iránt , hogy ez minden várakozást felül-
haladna. Egyebeket nem is említvén , csak azt érint-
jük meg : miként utcza hosszant, hol a' magas látogató a' 
helységbe bevonult, és a' szentegyház körül, az asszonyi 
nem minden ékszereit, kendőit, pántlikáit földbe tűzött 
zöld ágakra aggatá. 1406-an bérmáltatván meg, a' szent 
foglalatosság után szivreható volt 4 iskolásnak a' főméltó-
ságu herczeg előtt elszavalt hálanyilatkozata , melly után 
3 leányka, ekkép üdvezlé a' főpásztort : Mi is főméit, her-
czeg ! háladatosak akarunk lenni. E' végből más ajándékot 
nem adhatván, háromféle virággal, mellyeket mai nap 
szivünk' kertjébe elültettünk, kedveskedünk. Az első, mely-
lyet én bemutatni szerencsés vagyok, t i s z t e l e t ' virága. 
A' másik, mellyet én teljes ajtatossággal emelek, á l d á s ' 
virága. A' harmadik, mellyet szivem' sebesebb dobogása 
mellett kezemben tartok, h á l a ' virága. Én pedig mind a' 
hármat egy koszorúba fűzöm, és azt s z e r e t e t ' koszorú-
jának nevezem. íme tehát ez az egész adomány, mellyet 
kicsinségünk herczegségednek érettünk való fáradozásaiért 
nyújthat. Bátran emeljük pedig azt magasra, mert tudjuk, 
hogy az érintett és bemutatott virágok, vagyis : t i s z t e -
l e t - , á l d á s - 's h á l a é r z é s e k , szivünk szeretet-kert-
jében soha, de soha el nem hervadnak, mivel azokat min-
dennap a' Magasságbelihez herczegségedért bocsátandó 
imával nedvesitendjük. És bizonyosok vagyunk, hogy a' 
mennyei atya meghallgatván igaz kérésünket, egykor maga 
országában e' helyett hervadhatlan koszorút adand her-
czegségednek. Végre gyermeki bizalommal 's szeretettel 
kérjük herczegségedet, emelje szentséges jobbját, és adja 
mi reánk atyai 's apostoli áldását !' — Jelenleg kegyes fő-
pásztorunk még köztünk van, de holnapután Siklósra, on-
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nét Oardára menend, a bérmálás' szentségét kiszolgálandó. 
Innét Pécsre visszajövendvén, az umapi szent foglalkozás 
után , Mohácsra indul, hol törvényes egyházi szemlét fog 
tartani; végre, ha körülményei engedendik, Szegzárdon, 
Tolnán és Pakson is fog bérmálni. Isten vezérelje minden 
lépteiben ! 

Ausztria. 
A' seckaui herczeg-püspök, egyházmegyéje' papsá-

gához következő pásztori levelet bocsátott : О t h m á r 
József , Isten' kegyelméből seckaui herczeg-püspök és a' 
leobeni püspökség' kormányzója, hittanár, sat. rauscheri 
vitéz, a' seckaui és leobeni egyházmegye' összes nagytisz-
teletü papságának üdvét és áldást az Úrtól. Midőn a' Bécs-
ben összegyűlt püspökök mult évi jun. 17-kéről, pásztori 
hivatalaik' hü segédeihez vigasztaló és felbátorító szózatot 
intéztek, azon reményt fejezték k i , miszerint ő nekik nem 
sokára tehetségekben fog állani, fáradozásaik' kedves 
gyümölcsét a : katholika anyaszentegyház' gyermekeivel 
örömmel közölhetni. Azon bizodalom, mellyet ők az Isten' 
kegyelmes pártfogásába és a" császári kormány' bölcsesé-
gébe s igazságába helyeztek, most már igazolva van. Ti 
ismeritek, kedves munkatársaim az Urban, ő cs. k. felsé-
gének f. évi april' IS- 's 23-kán kelt rendelvényeit, mint-
hogy azok már a' nyilvánosság' tulajdonává váltak. Ezen 
legfelsőbb rendeletek' folytán mind azon püspökökhöz, kik 
a' bécsi gyülekezetben részt vettek, a' cs. k. ministerium' 
részéről intézvény érkezett, melly a' reá vonatkozó indít-
ványokkal együtt, legrövidebb idő alatt a' sajtó által köz-
zé fog tétetni. Nagy része a' kérdéseknek, mellyekre nézve 
a' püspökök mint az egyház' helyettesei szót emelének, az 
óhajtáshoz képest megoldatott ; 's ezek közzé épen azok 
számittatnak, mellyeknek eldöntésétől leginkább függ : 
valljon a' kath. anyaszentegyház ünnepelje-e Ausztriában 
megujulása' napját? 

Mi örömmel és hálával üdvezeljük az igazságnak ezen 
tettét. Ez egy nagyszerű rendszabály : mert széttépi a' kis-
szerű tekinteteknek és aggodalmaknak hálóját, mellyektől 
az emberek elfogódván, az egyházrai gyanakodó felvigyá-
zást eddig a' statusbölcseség' magvának tartották ; száműzi 
a' hamis életfelfogást, melly a' legnemesb erőket gyengí-
tette, 's míg egy részről az emberiség' legszentebb érdekeit 
tiszteletben t a r t j a , más részről a' polgári társaság' legbel-
sőbb szükségeiről is gondoskodik. A'nagyszerűnek azonban 
nem kell arra számitni, hogy mihelyt az emberek közé 
lép, mindjárt átalánosan felfogassék, 's érdem szerint mél-
tányoltassék ; "s napjainkban hatalmasan teljesedik be azon 
jós ige, hogy Krisztus urunk neve olly jegy, mellynek az 
emberek ellenmondanak. Azok, kik a' kereszténység' vi-
lágát gyűlölik, minthogy saját müveik csak sötétségből 
állanak : azok, kik érzéki tévelygések által eltompittatván, 
a' magasabb iránti fogékonyságot elvesztették; azok, kik-
nek egyedüli reménye a' lázadás, 's kiknek kereseti üzlete 
minden gonosz vágyaknak felizgatása, — egyéb igyeke-
zeteikre nézve tán felette különböznek egymástól : de abban 
mindnyájan megegyeznek, hogy ők a' keresztény életnek 
erőteljes nyilatkozatát utál ják, és az egyházi jogoknak 
mindennemű elismerését az idő 's annak követelései ellen 
való bűnnek nyilvánítják. Azon kevés jelszavaknak, mely-
lyeket ők szünet nélkül egymással összekevernek 's hadar-
nak , ürességét mi mindnyájan ismerjük, de a' tudatlan 
fölött azok hatalmat gyakorolnak. Szánakodva kell ezen 

felül megvallanunk, hogy a' kath. anyaszentegyház az б 
dus szent életével legtöbb gyermekeire nézve bezárt könyv 
maradott. Még azok között is , kik a' jogot tisztelik, 's a' 
szent iránti érzelmet nem feledék el , találkoznak ollyanok, 
kik az egyházi működésnek kihirdetett újjáalakulását nem 
értik, 's azért félremagyarázzák. Mi tanitók vagyunk, kiket 
Isten a' keresztény községnek rendelt ; mi hivatva vagyunk 
minden előítélettel szembeszállni, mellynek gyomja az igaz-
ság' arany magvát elfojthatna. Annyival inkább illik mi 
hozzánk most, az egyház' ügyét, az Isten és ember' ügyét 
vezetni, 's a' mennyiben a' mi körünkben rágalmazások 
vagy tévedések 's félreértések merülnek fe l , azokat az 
igazság' fáklyájával komolyan és szelíden felvilágosí-
tani. 

Az álladalom, mellynek kötelékeit Isten' igéje a' pol-
gári kötelesség' megszentelése által szentesíti, az ember' 
életére nézve elhatározó fontosságú. A' közös igyekezet, 
sokaknak magát kiegészítő tapasztalásától vezéreltetve, a' 
természetet az ember' czéljainak aláveti. A' föld rendesen 
megadja adóját , az állat szolgálni tanul , az agyag mentő 
épületté válik, a' tenger pedig népeket összekötő csator-
nává. A' törvény őrzi a' tulajdont, 's hatalmas karjával a' 
vadul fellobogó szenvedélyeket fékezi. A' lélek a' napi 
szükségek' terhétől megmenekedve, mellyek a' vadembert 
a' porba alázzák, képessé lesz a' szabadabb mozgásra. De 
épen a' polgárzatban tűnik ki leginkább, hogy az ember 
magosabb világ' számára is van teremtve, 's ha daezosan 
attól elszakadni akar, megcsonkított 's magával meghasonlott 
lénynyé válik, melly ép olly kevéssé fog érni valamit a' 
földön, mint a' mennyben. Az álladalom nem képes összes 
polgárainak minden kivánatait teljesíteni, vagy a' törvény' 
tiszteletét, az önző törekvéseknek puszta egyensulyja által 
fentartani. A' kötelesség' érzete az államban nélkülözhet-
len. De ezen érzet a'lelkismeretben gyökerezik, ' sa ' le lkis-
meret , ha bár hibázik i s , a' szellemi életnek nyilatko-
zata, melly által a' szükségesség'érzete, egyedül Isten-
nek szolgálni, az emberben felmerül. IIa az Istenrőli öntu-
dat a' lélekben annyira kialudt már, a' mennyire ez átalá-
ban történhető, akkor a' kötelesség' érzete is elveszti ha-
talmát felette. Ez oknál fogva a' pogányság' bölcsei két-
ségbe vonhatlannak tár ták, hogy épen ugy lehetetlen 
álladalmat alapítani vallás nélkül, mint várost épiteni a' 
felhőkben. Ez igazságot a' szellemeknek azon megbomlása 
tagadhatta csak, mellynek ellenében jelenleg Európának 
az emberi élet' minden javait védeni kell ; az Isten valódi 
rossznak, a' tulajdon lopásnak, a' házasság pedig gyalá-
zatnak tartatik. Ez az előlialadásnak evangeliuma, legtel-
jesebb és következetesebb kifejezésben. E' háromság elvá-
lasztliatlan egymástól. Hiába minden küzdés a' tulajdon 
és család' felbomlása ellen, ha az állam egyszer az atheis-
mus' martaléka lett. 

A' szellemnek azon iránya, melly tetőpontját már el-
érte , lassú de folytonos haladásában, az egész emberi 
életnek, 's igy az álladalomnak felfogását is meghamisí-
totta. Az államnak feladata lett minden polgárát boldogí-
tani , 's e' végből egyedüli felhatalmazottnak tekintetett 
arra : hogy minden tehetségek, mellyek az emberi életre 
befolyással vannak, még azok i s , mellyeknek működésé-
ből az erkölcsi erő szívja táplálékát, az állami hatalom 
kényének rendeltessenek alá. E' tan ott is elismerést ara-
tott , hol az egész , mellynek része volt , se nem talált , se 
nem találhatott helyeslésre ; különös szorgalommal alkal-
maztatott a' kath. egyházra, melly ellen az u j világosság' 
emberei nyilaikat szakadatlan lövöldözték, mert benne a' 
hitnek és szent fegynek védfalát látták. Ezen egyházra 
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növekedő bizalmatlansággal ügyeltek fel , és a' nyomasztó 
gyámság azon mértékben növekedett, mennél inkább szük-
ség lett volna a' keresztény buzgóságnak egész feléleszté-
sére, a'fenyegetőleg közeledő vésznek elhárítása végett. Azon 
felvilágosodás, melly már akkor a' királyságnak szintúgy 
mint a' hitnek nyilvános hadat izent, az irodalmat igájába 
haj tot ta , a' könyvekből e' világba ment ál tal , trónokat 
döntött meg, azok helyett nyaktilókat állított, 's mé g 
mindig bölcseségnek tartatott az egyházi hatalomban az 
álladalom' legveszélyesebb vetélytársát szemlélni. 

Ausztria is belesodortatott a' ragadó folyamba, melly 
növekedő zajlással terjedett szét Európában. Az elvek, 
mellyek szerint a' király és parlament a' franczia egyház-
zal bántak, a' Szajna' partjairól a' Duna' mellékére ültet-
tettek á t , és itten sokkal szigorúbban 's minden tekintet 
nélkül léptettek életbe. Az uralkodónak egy hatalomszava 
a' zárdák' felénél többet megsemmisített. A' házasság' vi-
lági biróság elébe utasít tatott , 's az egyházi férfiú, melly 
arra nem a' polgári törvények' rendszabályait alkalmazta, 
hivatalából letétetett. Az elővigyázati szabályoknak kikép-
zett rendszere tolta be magát a' szentszék 's az ausztriai 
egyház , a' püspök és a' felügyeletére bízott községek kö-
zé. Özöne a' rendeleteknek szabályozta az egyházi műkö-
désnek minden erőlüktetését, 's az egyházi kormányzás-
nak minden tárgyait az állami hatóság' körébe vonta ; még 
a' gyertyáknak i s , mellyek az oltáron égtek, annyi jelen-
tőség tulajdoníttatott, hogy polgári törvények által ha tá-
roztassanak meg. Az ajtatosságnak külső mutatványai, 
mellyek az ausztriai istentiszteleti rendszerbe nem illettek, 
rendőri kihágásnak tekintettek, ha csak a' szerencse nem 
jutott nekik, a' kormány' részéről kivételes jóváhagyásban 
részesülni. Ájtatos egyletek' alapítása nehézséggel küzdött, 
mellyeket nehezen és ritkán lehetett legyőzni. Az egyház1 

szolgái kiképzésöket olly intézetekben és tankönyvek után 
nyerték, mellyek teljesen a' polgári hatóság' kényétől 
függtek. Az egyházi törvényhatóság nem szüntettetett 
ugyan meg nyilvánosan, de miután minden jelentékenyebb 
tárgy attól elvonatott, puszta nevén kivül egyéb nem ma-
radt fen. 

IIa az osztrák egyház nem sülyedt el egészen azon 
teljes satnyulásba, mellyre illy törvényhozás által kárhoz-
tatva lenni látszott, azt leginkább Isten után az uralkodó 
fejedelmeket lelkesítő érzelemnek köszöni. A' dicső ural-
kodóház, melly körül Ausztriának sokféle néptörzsei egye-
sültek , nagy elhatározások' idején a' gondviselés' hü esz-
közévé odaadta magát. Ha Habsburg' fiai azon tannak 
előharczosai akartak volna lenni, melly Wittenbergben 
kezdé pályáját, könnyű volt volna nekik Németországban, 
melly akkor az újjászületés' nehéz munkájával vesződött, 
a' megtört császári hatalmat megújítani, és a' német romai 
koronának fényt kölcsönözni, melly Európának minden 
koronáit elhomályosította. De a' tisztelet Isten 's az egy-
ház előtt, mellyet az Ur' titkainak őrzőjévé rendelt, na-
gyobb hatással volt reá, mint a' földi dicsőség' csábjai. 
Száz husz évig küzdöttek ők a' reformatio' viharával, mi-
alatt Mahomed' követői Bécset ostromolták, 's birodalmuk' 
határit Győrig terjesztették. Németországban végre csilla-
pultak a' habok, drágán vásárlott béke köttetett. Nyugot-
ról becsületvágyó, csillogó hóditó fenyegetett. 'S épen ek-
kor támadtak fel újra az Osmánok egész erejökkel. Német-
ország egész a'Rajnáig megrázkódott, 's a' barbarok' harcz-
kiáltása a' császári várig hatott. Habsburg Istenben bizott 
és győzött. Harczok' hosszú sora á l ta l , mellyeken a' ke-
resztes hadaknak és azokon elömlő keresztény lelkesedésnek 
viszfénye nyugszik, a' törökök' hatalma örökre megtöre-

te t t , és sz. István' öröksége az igától megszabadíttatott. 
Ha az egyház aldásdu3 arczát közép Európáról el nem 
fordította, hogy Asiának csordái közép Európát el nem 
özönlötték, ez mind annak müve, ki a' népek' sorsát ti-
tokteljes mértéken méri ; de Ausztriának fejedelmei voltak 
azok, kiket ő küldött müvének kivitelére, 's ők küldeté-
söket teljesítették. Ez nagyobb dicsőség, mint a z , melly 
a' hóditónak érez győzelmi szekere körül hervadó koszo-
rúkat fűz. A' fejedelmek azon házból, melly a' keresztény-
ség- és egyházra nézve olly nagy jelentőségű le t t , csak 
rövid ideig engedtek hivőleg az árnak, melly nyugot felől 
hömpölygött előre. Ők az égre emelték szemeiket, 's meg-
ismerék, hogy a' keresztény érzelem ideiglenesen és örök-
re üdvhozó ; ők az egyház' igazságos panaszai előtt nem 
dugták be füleiket ; egyes esetekben gyakran segítettek a' 
bajon. Ekkép sikerült az osztrák egyháznak, minden aka-
dályok' daczára, hívei' nagyobb részénél a' vallás' szentélye 
iránti tiszteletet, ' s a' fensőbb jónak szem előtt tartását 
megmenteni, 's csak mivel ez sikerült, állhatta ki Ausztria 
az 1848-dik évi kemény próbát. Ha a' felforgató pártnak 
fáradatlan é3 ravasz ügynökei a' népnél rokonszenvre ta-
láltak volna, ugy a' rombolás' lángja csak a' császárság és 
törvényes rend' romjain oltatott volna el. 

Mindemellett a' törvényhozás lényegében nem válto-
zott , 's a' szellemet, mellyet beszívott, a' felsőbb tanin-
tézetek' tanítói- 's tanitványira, 's a' közigazgatás' ügy-
nökeire is átvitte. A' szabadság és előhaladás' fogalmainak 
meghamisítása, mellyben a' mostani divatos miveltség 
sínylődik, egyesült vele, 's egyoldalú irányt vett a' vallás-
és egyházra. A' regi ausztriai szabadelmüeknél az egyház-
nak nyomorgatása, 's a' vallás- és ajtatosságnak megvető 
lenézése a' legritkább szabadelmüség' valódi hivatalos jelé-
nek tartatott. Ehhez jött még a' teljes ismeretlenség az 
egyházi ügyekre nézve még azok' részéről is, kiknek egyéb 
ismereteik becsülést szerezhettek nekik. A' rendes kép-
zési uton nem volt alkalom, a' felett kimerítőt hallani, 's 
rendkivüli uton a' tudomány nem kerestetett. És igy befo-
lyásos körökben azon előítélet honosult meg, hogy az egy-
házfeletti kényuralom Ausztriának palladiuma , 's e' véle-
mény mint megczáfolhatlan minden bővebb nyomozás nél-
kül kézről kézre adatott . 

Ekkor jött ama' dúló fergeteg, melly a' martius előtti 
állambölcseséget kérlelhetlen ítélőszék elébe állította. Az 
ausztriai közigazgatásnak mesterséges, sokféle ellenőrkö-
dés által oltalmazott gépezete ellenállás nélkül összerogyott, 
's a' békés polgárok bámulva látták magokat a' nyugalom 
és biztosság' öléből teljes anarchia' közepébe helyeztetni. 
A' tanulság komoly volt és borzasztó, 's a' mélyebben lá-
tók érezni kezdék, hogy szilárdabb épület' alapítása végett 
a' szellemi erőkkel kell szövetkezni. Egy élte' tavaszát élő 
uralkodó hivatott meg az újjáalakítás' munkájának be-
végzésére. Ű megjelent, mint az if jú napsugár, melly a' 
zivatar' sötét éje után a' lenyugvó hullámokból kiemelke-
dik. Tiszta sziv és éles látás által a' tapasztalást meg-
előzve, átlátta, hogy azon forrás, mellyből az ember m a -
gasabb czélokrai lelkesedést merít, egyúttal a' társadalom' 
fenállására, 's az országok' virágzására életforrás, 's kor-
mánya' eszközeiül olly férfiakat választott, kik az idő' elő-
ítéletein felülemelkedtek. így keletkeztek az april' 18- és 
23-ki rendeletek. (Folyt, köv.) 
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Politikai Szemle. 
A' franczia ,Presse' a' ,Voix du Peuple' által meg-

kérdeztetvén a' választási törvényjavaslat' kimenetelének 
tárgyában követendő rendszabályok i ránt , azt nyilatkoz-
tatja, miszerint neki az add' megtagadásának rendezése el-
kerülhetlennek látszik, 's ha ezen eszköz nem lenne elég-
séges annak megakadályozására , hogy a' választők' joga 
elraboltassék, az adószedőnek figyelmeztető iratát puskafoj-
tássá kell változtatni. A' ,Voix du Peuple' azt válaszolja : 
miképen nem arról van szó, mellyik legyen a' legelső teen-
dő, fegyveres felkelés, vagy pedig az adó' megtagadása ? 
Valljon ezáltal megsértetik-e az alkotmány ? Az ellentál-
lási jog meg van-e engedve? Proudhon' hírlapja szerint 
csak ezen pontot kell megvitatni : Hasznos-e a' népre 
nézve a' béketűrés? Valljon okosabban cselekszik-e, ha 
felkel, vagy ha csak az adót tagadja meg ? A' ,Voix du 
Peuple' újra azt hirdeti, hogy e' kérdésnek megvitatása a' 
demokrata írókat nem illeti. Egyedül csak a' nép, azaz : 
néhány száz rabló, kikkel a' forradalmi összeesküvők ren-
delkeznek, határozhat a' felett. A' saj tónak, melly lenyü-
göztetésről panaszkodik, vitatkozásai után ítélve, azt kel-
lene hinni, hogy a' rend az utczákon meg fog zavartatni. 
A' társak és barátok , mint mondják, összejöveteleket tar-
tanak , 's Párisból azt írják a' tartományokba : ,hogy a' 
fergeteg közelget, 's rettenetes lesz.' Mindez komolyan 
van mondva? Girardin azt mondá : ,A' népnek csak azt 
kell tanácsolni, a' mit magától is megtenni hajlandó.' Azt 
állítják, hogy e' sokat jelentő szavak a' demagógia' vezé-
reire benyomást tettek, különösen azokra, kik azon álla-
potba tétetnének, hogy képviselői helyöket Ledru-Rollin, 
Boichot és Considérant urak' sorsával cseréljék fel. 

A' ,N a t i о n а Г kettős örömmel hirdeti Mazzini' u j 
munká já t , ' s annak S a n d George asszony általi fordítta-
tását illy czim alatt : Respublika és királyság Olaszor-
szágban. Mazzini' rögeszméje ismeretes ; az liárom szóba 
foglaltatik : Az olasz fejedelmek' száműzése ; minden né-
peknek egyetemes forradalombani egyesülése; 'sennek kö-
vetkeztében a' társaság és keresztény miveltség' gyökeres 
felforgatása. Hogy Sand asszonyság azon párthoz tartozik, 
mellynek Mazzini főpapja, 's kinek Parisban Sue ur a' 
képviselője, azon senki meg nem ütközik. Ö szinte segített 
azon párt ' fejlődéséhez. Ö előtte 's nálánál többet, az utób-
bi 20 év' lefolyta alatt ki működött állhatatosan a' tár-
sadalom' alapjának, a' családi jogoknak, 's a' lelkismeret' 
szabályainak lerombolásán ? A' forradalom és anarchia ; az 
emberi és társadalmi viszonyoknak lerontása ; a' szív' szen-
vedélyeinek 's az érzékiség' vágyainak diadala és kiára-
dása : ezek teszik három szemét ugyan-egy láncznak, 's a' 
felvilágosult történelem nem választhatja el egymástól a' 
,Lelia' szerzőjét, az ,ifju Europa' fejét és a' ,bolygó zsidó' 
Íróját. Sand asszonyságnak hitvallása' leírására Mazzini 
egy könyve szolgáltatott alkalmat, 's ezen nyilatkozatá-
ban , a' papság' legdühösebb ellenségéhezi ragaszkodásá-
ban , legvastagabb rágalmait 's a'legszenvedélyesebb becs-
mérléseket a' jezuitákra szórja. Dühének bőszültségében 
felkiált : Hogyha a' jezuitának szemébe valaki az emberi 
méltóságot annyira megsértő eme' szavakat mondja : , t e 
h a z u d s z ' : a' jezuita nem pirul el, hanem gőgösen 's bel-
ső megelégedéssel mosolyog reá , mosolyog tudván , hogy 
hazudott 'stb. 'S ez nem a' bolygó zsidónak viszhangja-e? 
Ugyanazon érzelmet fejezi k i , nem annyira népszerű, de 
nem kevesbbé gyűlöletes kifejezéssel. Ekképen mindazok, 

—• kik a ' társadalmat felforgatni akarják, ugyan-egy elvből 

indulnak ki , valamint egy czélra törekesznek, 's hasonló 
fegyverekkel vivnak. Tehát lehetnek még olly vakok, kik 
a'felforgatásnak valódi mestereit nem akarják megismerni? 
'S minő leczkére van még ezen, a' világ' Ítélete szerint be-
csületes embereknek szüksége, kik minden felvilágosítás' 
daczára nem akarják belátni annyi megtörtént szerencsét-
lenségeknek , 's még ezután fenyegető veszélyeknek igaz 
okait? 

Bern, maj. 8. Utóbbi tudósításomban a' conservativek' 
diadalát megjósoltam ; most pedig van szerencsém a' leg-
teljesebb bizonyossággal állithatni az t , bár mit mondjanak 
is arról a' socialista lapok, pártieleik' vigasztalására. Kü-
lönben sem kell bámulni azon, hogy azon emberek, kik 
három év óta a' derék lakosság' költségén élődnek, 's cse-
rébe csak puszta Ígéreteket adnak, nagy bajjal győzhetők 
meg vesztességökről. Ugyan csak a' felemelkedett materia-
listának is természetében fekszik, meddig csak lehet, küz-
deni a' lesújtó valósággal, mert ez láttatja vele közel bu-
kását a' semmiségbe, mellyből kiemelkedett. A' választási 
küzdelem alig volt valaha keseredettebb : egy részről a' 
kormány nyilvános és titkos ügynökeivel, a' clubbokkal, 
mellyekből maga is kikerült, a' radikal szabadság' terro-
rismusával ; felhasználva minden jó és gonosz eszközöket, 
hazug' ígéreteit megújítva, sem pénzt, sein fenyegetést 
nem kímélve ; más részről az igazi schweizi férfiú termé-
szetes józan eszével, melly őt megvilágosítja, loyalitásá-
val, melly őt felemeli, azon nemes büszkeséggel, melly 
megveti az alacsonyságot, és megszégyeníti a' vétket, nem 
lévén rendelkezésére egyéb az igazság' fegyverénél, az érett 
és makacs meggyőződésnél, mellyet három éves rabszol-
gaság oltott bele elnyomóinak rossz akarata és durvasága 
i ránt , az őszinte és komoly hitnél, melly őt természetesen 
inkább a' jónak mint a' rossznak hivésére készti, végre 
mindenek felett nyomorúsága' öntudatánál 's legközelebbi 
hanyatlása' bizonyosságánál. Nézzük, miképen tétetett a' 
kérdés. Be kellett bizonyítani, hogy a' radicalismus' kár-
hozatos tanai a' helyett, hogy a' népnek javát eszközle-
nék , egyedül csak néhány erkölcstelen emberek' munkája, 
kik saját szemeikben lealacsonyítva, nem nézhetik irigy-
ség nélkül másnak erényességét és boldogságát ; hogy ezen 
emberek a' népet csak kengyel gyanánt használják olly 
helyzetbe való juthatásra, mellyben lelkismeretöket elal-
tathassák, 's hatalmuk' fénye által másokat elvakíthassa-
nak. Be kellett bizonyítani azt is Francziaországnak, mely-
lyet előbb utánoztunk, később pedig tőle elfordultunk, 
hogy a' nép drágán fizeti meg a' bizalmat, mellyel a' szen-
vedélyeinek hízelgőket ajándékozza meg, kik ma az ő ne-
vében összeesküsznek, hogy későbben büntetlenül kifoszt-
hassák. És a' berni polgárok ezt észszel felérték. Mindenki 
gazdag és szegény, az ország és atyáink' szabadságainak 
bará t i , 's végre a' valódi nép egyesült ar ra , hogy a' győ-
zelmet biztosítsák, 's a' kormánynak elnyomó szándékát 
mindenkorra meghiúsítsák. E' győzelem, mint reméljük, 
egész Schweizra' jótékony hatású lesz, az egy jobb jövő-
nek biztositéka. A' 104 ellenében 122 voksból álló gyen-
ge többség fez a' végeredmény) ne aggaszszon bennünket; 
ez a' választások' erkölcsi hatását meg nem szüntetheti. 
Mert , a' ki ismeri a' radikalokat, hason körülményekben, 
az igazi közvélemény iránt nem tévedhet. Hogy e' többsé-
get a' berni kantonban nyerték, hol minden erők öszpon-
tosulva vannak, 's hol a' közigazgatásnak nagyszerű há-
lózata a' lakosság' két harmadrészét elnyeli, és a' kor-
mány maga két év óta ujonczoz tetszése szerinti alkot-
mánynyal és választási törvénynyel, világos próba, hogy 
az egész berni nép a' legünnepélyesebben zúgolódik a' 
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zsarnokság és adó, azon egyedüli javak ellen, mellyek 
számára a' demagogiai hizelgésekből maradtak, és érzi 
annak szükségét, hogy a' szabadság' megnyerése végett 
atyáinak nyomdokit kell követnie. Végre e' többség neve-
zetesen növekedhetik, mert a' conservativek 16. választás-
nak megsemmisítését hathatósan követelik, mellyek csak 
nyomorult cselfogásoknak eredményei, 's a' többségre a' 
kevesebbség' akaratját tolták. A' conservativ választó biz-
tosság arról hivatalosan értesíttetett. Hátra van még hat 
választás Jegentorf és Wühlern helységekben, hol a' radi-
kalok' dühe és kétségbeesése miatt szavazni lehetetlen volt. 
Ez jó je l , a' jelöltek részünkről lesznek. Hogy önöknek a' 
mi választásainkról fogalmuk legyen, elmondom, hogy 
Blosh, Fischer, Reichenbach, Ganzenbach, d'Aubry vá-
lasztottatok között vannak. A' hegyeink közt e' népszerű 
nevek iránti tisztelet által, a' nép megújította a' közte és 
természetes vezetői közt létezett szövetséget, megvetéssel 
büntetvén azokat, kik a' vezetőket kipótolni hitték. A' 
radikálok, meg kell vallani, következetesek maradtak ; ők 
Stamplli és Niggeler rossz hirben álló röpiratgyártók által 
képviseltetik magokat, kiket a' berniek csak nagylelkű 
szánalommal tekintenek. 

U t ó i r a t . Azt vélem, hogy Parisban és másutt a' 
socialisták igyekezni fognak diadalunkat tagadni, vagy 
legalább eltorzítani. Ez esetben mondja meg ön nekik, 
hogy a' berni kormány a' ,Café du Mont' körül ágyutelepet 
állíttatott fel , hogy a' győzelmet, mellyről bizonyosnak 
hitte magát, 101 ágyulövéssel üdvezelje,'s hogy ezen ágyuk 
alattomban, a' nélkül, hogy puskaporszagot éreztettek 
volna, a' fegyvertárba visszasétáltak. Talán szerénységből 
történt ? (Ami de la Rel.) 

Guizotnak a' bibliatársulat' utóbbi gyülekezetében 
tartott beszéde nem annyira rhetorikai értéke, mint benső 
tartalma által nagy figyelmet ébresztett. A' szónok párat-
lan tapintattal érinté beszédjében a' jelenkor' szükségeit, 
mellyek' kielégítését csak a' keresztény vallástól kell és 
lehet várnunk. ,Mellyek, ugy mond a' szónok, a' jelenkor' 
érdekei és szükségei? Halljátok, mi mondatik mindenütt! 
Mindenütt e' szavak hangzanak : Hi t , remény és szeretet. 
Hitben, reményben és szeretetben fogyatkozik a' társaság; 
ezekre van szüksége. Ezen vágyak, ezen fölkiáltások 
hangzanak minden oldalról. Mindenütt eme' szükségek' 
kielégítése kerestetik. Egy kis hi t , remény és szeretet' 
nyerendése végett minden források megkísértetnek. Hasz-
talan ! Mert ott kerestetnek, hol föl nem lelhetők. Az em-
berek' hitágazataikat és erényeiket önmaguktól származ-
ta t ják , azt vélvén, hogy bennök erednek. De ez nem igy 
van. Az emberek, rendeltetésök' nagy kérdéseit illetőleg, 
hitök, reményük és szeretetök' föltalálói 's szerzői nem 
lehetnek. Ezen szükségek emberi forrásoknál nem enyhit-
tethetnek. Emberfelettiekhez kell járulnunk.' E' forrásnak 
szónok Cmint protestáns) a' bibliát mondja, mellyben a' 
három fő keresztény erény kifejezve van. *) Legérdekesb 

*) Hasztalan adod nagy férfiú! a'bibliái a' népnek kezébe , ha 
nincs, ki azt neki authentice, azaz hibázhatlan , tehát kötelező 
tekintélylyel megmagyaráz«a. A' biblia az egyéni felfogásnak 
zsákmányul dobatva, minden egyéb olvasmánynál veszé lye -
sebb ; nemcsak azért , mert a' biblia' megértésére roppant tu-
dományos előkészületek kívántatnak, hanem főleg azért, mert 
e' k ö n y v i s t e n i . A' mit ki magának , az egyéni magya-
rázati szabadság' rendszerében, ezen könyvből kiértelmez , az 
rá nézve isteni tan, és illetőleg jog meg kötelesség. Ámde egyLa-
Mennais ezen szent könyv' igéivel hirdette a' forradalmakat ; a' 
forradalom tehát mindazokra nézve,kik a'bibliát vele együtt ha-

pontja beszédének kétségkívül a' hely, mellyben szónok 
megmutatja, miként csak keresztény vallás volt képes üd-
ves és állandó átalakulást az emberi társaságban előidéz-
ni. ,Es miért', úgymond, ,mert a' kereszténység' lényege 
alázatosság és engedelmesség, alázatosság Isten' ellené-
ben , és engedelmesség a' fönálló rend iránt. Meg van 
benne a' szabadság és a' lélekismeretes ellenállás' szelle-
me ; de a' lázadás' szelleme távol van tőle. A' korlátlan-
ság szintúgy ellenkezik természetével, mint a' lázadás. 
Balgatagság a' polgári szabadságot és népuralmat a' hit 
és erkölcs' meggyengítése által terjeszteni akarni. Erős hit 
és szigorú erkölcsiség nélkülözhetlenül szükséges a' demo-
kratia és demokratikus szabadságra nézve. A' szellem és 
erkölcs' ellankadása szükségkép anarchiához, utóbb pedig 
zsarnoksághoz vezet. Valamint a' kereszténység a' hit, r e -
mény és szeretet' titkainak birtokában vagyon, ugy szinte 
birja a' rend és társasági ujraszületés' titkait is. Valamint 
a' kereszténység egyedül képes dpmokratikus társaságunk' 
hit , remény- és szeretetszükségeit megnyugtatni, ugy 
szinte csak egyedül ó képes nekie a' rend és szigorú er-
kölcsiség' szellemét megadni, melly nélkül pedig mint 
rendezett szabad állam föl nem állhat. Azért kereszténye-
ket kell szereznünk, mert keresztényekre van a' társaság-
nak szüksége. Egy kérdés forog fön napjainkban, a' keresz-
ténység és istentelenség közötti kérdés. Minden ker. fele-
kezeteknek a' közös ellenség ellen egyesülniök kell. Egy 
u j tény vezettetett be erkölcseinkbe, — a' lélekismeret-
szabadság a' kereszténységben. Bár ezen szabadság a' ke-
resztények által fölkaroltatnék és megbecsültetnék, ez fogja 
az egyetértést biztosítani. De óvakodjatok a' mesterkélt 
és erőltetett egységtől, legyetek keresztények a' szó' teljes 
értelmében. Szeressétek egymást — ez a7 szeretet' törvé-
nye. Tűrjétek el egymást, ez a' türelem' törvénye ; becsül-
jétek meg egymást, ez a' szabadság' joga. Segítsétek egy-
mást, ez jól megértett érdeketek. Csak illy föltételek mel-
lett lehetséges a' társaság' üdve. Mi az üdvesség' utján 
vagyunk, keresztények! egyesüljünk a' kereszt' lobogója 
alatt : ,Hoc signo vimes.' Habár nem irnók is alá szónok-
nak minden megjegyzéseit, mindazonáltal jól esik illy nagy 
politikai személyesség' szájából hallani, miként csak a' 
kereszténység lehet az állandó rend, szabadság és jóllét' 
garantiája. 

sonló értelemben veszik, ez elv mellett isteni jog és kötelesség ma-
rad. Igaz, a' biblia objectiv isteni tekintély, de csak azon érte-
lemben, mellyben azt isteni szerzői vették. A' kath. egyház azt 
mondja : Ezen értelem' csalhatlan előadója én vagyok ; tehát 
nem a' te egyéni magán értelmezésed, hanem az én magisteri-
alis magyarázatom áll. A' protestáns ellenben azt tartja : Én 
igy értem a' bibliát, és magamra nézve én magam vagyok az 
utolsó ige. Hol van itt a' garantia a' t év - sőt veszélyes subje-
ctiv felfogások ellen ? Az emberek itt hitágazataikat és erény-
tanaikat a' bibliából származtatják , de az egyéni felfogás' ros-
táján keresztül , mellyen végtére is csak az eshetik á t , mit 
az eleve beszitt bölcseleti elvek , előítéletek , hajlamok , s z e n -
vedélyek bocsátanak által. Tekintélyt akarnánk teremteni , de 
nem teremtettünk. Egyik rész azt fogja mondani : íme itt van 
a' biblia, ezt nem szabad tenni ; de a' másik fél hason joggal 
fogja válaszolni : Mi nem ugy értjük a' bibliát mint t i , tehát 
nem engedünk. Egyik részt azt állitandja : Nem szabad a' hata-
lom ellen fegyverre kelni, ez a' biblia ellen van 5 a' másik meg 
azt mondandja : ezt nem ugy kell venni , mert a' biblia is d i -
cséri a' maccabaeusokat , és 'stb. Ki lesz itt a ' b iró? Hol itt a' 
döntő tekintély ? . . . Mind inkább közéig az idő , mellyben a' 
kath. egyház' tanát az események ts igazolandják , 's kiket a' 
keresztény elmélet nem volt képes meggyőzni , majd az idő 
fogja utbaigazitni. Szerk. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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TARTALOM : Seminarium.— A' josephinus rendszer.— Egyházi tudósítások.— Vegyesek. 

S e m i n a r i u m o k . 

Non quaeras , quis hoc dixerit , s ed , 
quid dicatur, attende. 

Thorn, a Kemp, de Imit. I. 1. c . 5-

Nyilatkozni papnöveldéinkről 'régi szándokom, 
's most a',Religio' egyházi folyóiratban megjelent né-
hány c z i k k e k a n n a k valósítására sürgetnek, legin-
kább azon okból : mert ugyanazon 's más több pana-
szokat, mellyeket néhány paptársaim' ajakiról a' pap-
növeldék ellen hangzani nem egy izben hallottam, 
az emiitett czikkekben is némileg fölmelegítve 's a' 
nyilvánosságnak is átadva olvasom. Papnöveldéinkről 
mennyire legyenek igazak a' közönségesen Kihordatni 
szokott vádak, nem czélom kutatni, vagy bírálgatni. 
Szükségesbnek vélem azt visgálni : 1-ször : Mi a'pap-
növeldének föladata? 2-szor : Milly nevelési módok-
kal van ellátva föladatának megoldására? 'S ha még 
is történnek növeldéinkben hiányos nevelések, vagy 
fölszentelt papjaink közül némellyek nem ollyanok, 
millyeneknek kellene lenniök, mi lehet annak oka 
3-szor : a' papnöveldében, mi azonkívül? 's 4-szer : 
Hogyan lehetne és kellene a' hiányon segíteni? 

Ki az értekező ? a' dologhoz nem tartozik ; mit 
mond ő, arra kéri föl a' papközönség' figyelmét. Sen-
kit érinteni vagy sérteni nem szándoka ; egyedül a' 
kath. anyaszentegyház' javáért sürgeti őt szólásra lel-
kiismerete. 

I. 

A' p a p n ö v e l d e ' f e l a d a t a . 

A' papnöveldéről értekezőnek elméjében először 
is azon kérdés villanik meg : mi a' papnövelde 's mi 
annak föladata? Akár a' sz. zsinatnak' határozatait, 
akár a' papnöveldéket sürgető 's alapító egyházi fér-

*) ,Religio' 1850. I. félév 38. sz. Seminariumok és a' 
közimádságról a' papnöveldékben. 
I. Félév. 

fiak' nyilatkozatait vesszük fontolóra, ugy találjuk : 
hogy a' papnöveldék nem csupán olly intézeti házak, 
mellyekben a' papságra fölszentelendő ifjak élelemmel, 
ruházattal 's könyvekkel elláttatnak, miszerint az 
élet' szükségeinek gondjától mentve, a' theologia' ta-
nulására fordíthassák egész idejöket, 's abban kellő 
előmenetelt tegyenek ; mert ezen czélt kevesebb költ-
séggel 's hasonló előmenetellel is elérhetné az egyház, 
ha a' papi kijelölteket tanulmányi ösztöndijakkal el-
látván, ők az intézeten kivül a' világiak közt élve, az 
egyetemi iskolákban hallgatnák a' theologiát. Ámde 
a' ker. kath. egyház a' papnöveldéket mindenkor olly 
intézeteknek tekinté , mellyekben a' papi kijeleltek 
nemcsak theologusokká, hanem egyszersmind, 's pe-
dig főleg, Krisztus' szellemétől áthatott férfiakká ; a' 
váltság' munkájának folytatásában Krisztusnak méltó 
képviselőivé, ügyes és lelkes munkatársaivá (Ad con-
summationem Sanctorum in opus ministerii, in aedi-
ficationem corporis Christi. Epb. 4, 12), szóval : pél-
dás, buzgó 's tudós papokká neveltessenek. Ehhez ké-
pest, különbség nélkül, minden, fő- 's alrendü papság' 
neveltetésének, ugy szólván egyházi szellemének 's 
életének alapját a' papnöveldében kell keresnünk 's 
föltalálnunk. 

A' papnöveldének ezen valódi fogalmából ön-
kényt foly annak kitűzött czélja 's mellőzhetlen föla-
data, melly nem több 's nem is kevesebb, mint jó re-
ményű ifjakat, munkás, példás, tudós és lelkes egy-
házi férfiakká nevelni. Ha pedig a' papnövelde' föla-
data, illy jó papokat nevelni : ugy a' jó pap' tulajdo-
nait, annak élethű képét ismernünk, mintegy szemlél-
nünk kell, hogy a' szerint a'papnövelde' föladatát tü-
zetesebben meghatározhassuk. A'jó's tökéletes kath. 
papnak, 's különösen a' jó fő- 's alrendii lelkipásztor-
nak nagyobbszerü alakban több illyféle rajzát birjuk, 
a' jelen folyóirat' köréhez képest annak kisded máso-
latát adni, jónak vélem, hogy annál világosabban ki-
tűnjék a' papnövelde' lényeges föladata. 

1-ször : A' j ó p a p I s t e n t ő l h i v a t a l o s a' 
6 4 
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p a p s á g r a . Ki Istentöl nem választva a' sz. hiva-
talra tolakodik, az nem pásztor, hanem béres. (Ján. 
1 0 , 12.) Ugyanazért a ' jó akaratú férfiú sohasem 
bátorkodik magát a' papságba avattatni, vagy papi 
hivatalt magára vállalni, hanemha lelkismeretében 
meg van arról győződve, hogy ő Istentől arra hivata-
los. (Zsid. 5, 4. Ján. 1 5 , 16. Márk. 3 , 13. Luk. 10, 
1. 2. Ap. csel. 1, 24 . és 13, 2.) A' papnövelde' föl-
adata tehát a) csak olly ifjakat fogadni kebelébe, kik-
ről, talentumjokat 's erkölcsi magukviseletét tekintve, 
valószínűleg sejdítheti a' papságra Istentőli hivattatá-
sukat. A' papnövelde' föladata egyszersmind a' kije-
lelteknek alkalmat nyújtani, kellő utasitást adni 's 
őket reábirni : hogy komolyan visgálják meg : vall-
jon liivatalosok-e ők Istentől az egyházi szolgálatra? 
miszerint az ideig 's örökké tartandó boldogságukba 
olly nagy befolyású lépést a' fölszenteltetésre a' leg-
nagyobb óvatossággal tegyék. 

2-szor : A' j ó p a p h i v a t a l á n a k s z e n t -
s é g é t é s s z e l l e m i m é l t ó s á g á t m é l y e n ér -
z i , 's a h h o z m é l t ó l a g v i s e l n i m a g á t , ő-
s z i n t e t ö r e k v é s e . ,Isten' követségében járok; — 
Isten tanít általam ; — Isten' titkainak sáfára, a' vi-
lág' világossága, a' föld' sava, a' nép'tükörpéldája, az 
Isten 's emberek közt közbenjáró vagyok !' A' sz.-irá-
son alapult illy igazságok a'jó papban fönséges hiva-
tása, szent foglalatossága, nagy befolyása és szellemi 
méltósága felől magasztos érzelmeket gerjesztenek, 's 
mennyei lelkesedést támasztanak keblében, mellyek 
őt egyfelől tüzelik a' csüggedetlen apostolkodásra 's 
minden jó cselekedetre ; másfelől pedig visszariasztják 
őt minden cselekvénytől, melly sz. hivatalával 's méltó-
ságával ellenkeznék. A' papnövelde' föladata tehát 
b) az egyházi hivatal' szentsége, nagy befolyása, szel-
lemi méltósága 's egyszersmind nagy felelőssége felől 
a' növendékekben magasztos eszmét 's mély érzelmet 
ébreszteni 's folytonosan táplálni : miszerint annál 
buzgóbban törekedjenek papi hivatásukhoz képest a' 
növeldében elméjöket és szivöket kiképezni, 's magu-
kat az egyházi hivatal' méltó 's üdves viselésére al-
kalmatosokká 's érdemesekké tenni. 

3 - szor :A' jó p a p i g a z i k l e r i k u s , m e n n y -
b e n a ' k i n c s e , m e n n y b e n l a k o z i k s z i v e . 
Azon örvendetes hir , mellyet a' föltámadott Jézus 
Mária Magdolna által izent tanítványinak : f ö l m e -
gyek az én Atyámhoz és a' ti Atyátokhoz, az én Is-
tenemhez és a' ti Istenetekhez' (Ján'20, 17.) untalan 
hangzik füleiben; nem feledi, miért ment föl Jézus : 
,Elmegyek, igy szóla, hogy helyet készitsek nektek. 
És ha elmegyek és helyet készitek nektek ; ismég 
eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy a' hol 
én vagyok, ti is ott legyetek.' (Ján. 14, 2. 3.) Tudja 
minden jó keresztény, 's még inkább tudja a' jó pap, 
hogy sz. Pál szerint : Isten az ő nagy szeretetéből 

minket, kik előbb a' vétkekben meghaltunk, az ő ke-
gyelme által igaz hitre 's megszentelésre vezetvén, 
Krisztussal föltámasztott, 's együtt helyezett minket 
mennyekben Krisztus Jézusban. (Efez. 2 , 4 — 6 . ) U-
gyanazért buzgó törekvése sz. Pál' intését követni, ki 
igy szól : ,Ha föltámadtatok Krisztussal, az oda fön-
valókat keressétek, hol Krisztus vagyon az Isten' 
jobbján ülvén; az oda fön valókról elmélkedjetek, nem 
a' földiekről.' (Kol. 3 , 1 . 2 . ) Mindinkább meggyőződik 
ő azon igazságokról, mellyeket Kempis Tamás' köny-
vében (1. K. 1. 7.) imigyen olvas : ,Legfőbb hölcse-
ség a' világ' megvetése által mennyországba igyekez-
ni. Tehát hiúság, veszendő gazdaságot keresni, 's ab-
ban reményt helyezni ; szinte hiúság, fényes hivatalok 
után esenkedni, 's magas rangra emelkedni ; hiúság a' 
testi kivánságok után indulni és arra vágyódni, a' 
miért utóbb keményen kell az embernek bűnhődni ; 
hiúság hosszú életet kivánni , de az életjobbulásról 
keveset gondoskodni ; hiúság csak a' jelen életre ü-
gyelni, a' jövendőről pedig előre nem gondoskodni ; 
hiúság ollyasmit szeretni, a' mi igen gyorsan enyé-
szik, 's oda nem sietni, hol örökké tartandó élet lé-
tezik.' Ezekről meggyőződvén igyekszik szivét a' lát-
ható dolgok' szeretetétől elvonni, 's a' láthatatlanok-
ra fordítani. Az mindenkori buzgó könyörgése : Con-
cede, quaesuinus omnipotens Deus, ut qui Redempto-
rem nostrum ad coelos ascendisse credimus, ipsi quo-
que mente in coelestibus habitemus !' Ezt annál buz-
góbban kéri, mivel meg akar felelni amaz Ígéretének, 
mellyet Isten szine előtt az egyházi tonsura' fölvé-
telekor tön , mondván : ,Dominus pars haereditatis 
meae et calicis mei, tu es , qui restitues haereditatein 
meam mihi.' (Pontif. Rom.) Isten az ő öröksége, ura, 
öröme, nagy jutalma és mindene. Azért a' jó pap 
1-ször : noha a' világban él, embertársaival társalog, 
nem világfia, nem világias szellemű ; miként Krisztus 
sem volt az , noha a' világon élt ; azért gyakran kell 
tapasztalnia a'világ'gyűlöletét's üldözését. (Ján. 15 , 
1 8 — 2 0 . ) A ' j ő pap 2-szor: kész ugyan mindenek-
kel békeségben élni, mindeneknek minden lenni, 
hogy mindnyájokat megnyerje Krisztusnak, de csak 
Istennek kiván tetszeni és szolgálni, 's az emberek' 
tetszése miatt mindenkor irtózik Isten iránt hálátlan, 
engedetlen,'s hivatalában hűtlen lenni. (Gal. 6, 14. és 
1, 10.) A ' j ó pap 3-szor: a'gyermekies és mindunta-
lan változó divatnak nem majmolója, a' világi fény-
nek nem kedvelője. Tudja ugyan ő , hogy mindezek 
nem teszik a' papot, de azt is tudja, hogy illy kül-
sőségek gyakran kijelentik, milly szellem uralkodik 
a'papban. (Concil. Trid. sess. 14. cap. 6.) IIa az illy 
pap néha rangjához képest kénytelen némi fényt mu-
tatni, mint Eszter (5, 1.) vagy mint Erzsébet királyné 
(Montalembert Leben der h. Elis.) ; a' fénynek köze-
pette is kitünteti szive' alázatosságát, papi szerénysé-
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gét. A' jó pap 4-szer : tudja ugyan, hogy a' munkás 
méltó bérére, 's hogy a' papnak szabadságában áll 
földi javakkal birni ; de mennyeknek országa lévén az 
ő szivének forró kivánsága, a'bő jövedelmek után nem 
sovárog; 's ha Isten őt bőséggel mégis megáldja, tud 
ő a' bőség közepett is lelki szegény lenni, 's a' földi 
javakkal magának mennyei kincseket szerezni. A' jó 
pap 5-ször. minden állomásán kész Isten' szolgálat-
jára szentelni életét ; egyházi rang 's méltóság után, 
melly mindenkor nagyobb számadással jár, soha nem 
kapkod ; mindazáltal, hol szemlátomást Isten' keze őt 
magasabb polczra emeli, kész ő hódolni, 's életét 's 
mindenét a' magasabb polczon is Isten' dicsőségére 's 
embertársainak üdvére föláldozni. 'S minthogy mind-
ezeket a' jő pap sok nélkülözés, öntagadás 's kereszt-
hordozás nélkül véghez nem viheti, azért ő fölül-
emelkedvén e' világi, testi 's loldi mulandóságokon, 
mint hü tanitvány Krisztust az öntagadás és kereszt,' 
utján követve (Mát. 1 6 , 24. Tit. 2 , 11 — 14.), a' 
klerikus névnek tettel is meg akar felelni : ,Propterea 
vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel 
quia Dominus sors, idest pars clericoruni est, vel 
Dominum partem habent; talem igitur se exhibere 
debet clericus, ut et ipse possideat Dominum, et pos-
sideatur a Domino; quodsi qui dp ia m aliud liabuerit, 
praeter Dominum, pars ejus non erit Dominus.' (S-
Ilierony. ep. ad Nepot.) A' papnövelde' föladata tehát 
e) a' növendékeket a' világ, a' test és föld' mulandó-
ságinak, mellyek csak lélek gyötrelmet okozhatnak, 
de a' szivet soha ki nem elégithetik, hiúságára eré-
lyesen figyelmeztetni ; őket a' világias szellemből, a' 
földiek' rendetlen szeretetéből, a' divat- és fénykór-
ságból kivetkeztetni, 's a' mennyeiek 's örökkévalók' 
kívánságára és szeretetére ébreszteni ; Jézusnak 's az ő 
egyházának szellemébe öltöztetni, hogy a'klerikus név-
nek , mellyet viselnek, pontosan megfelelni őszintén 
törekedjenek. 

4-szer: A'jó pap a z i m á d s á g é s s z . e l -
m é l k e d é s ' e m b e r e . Istent imádni, dicsőíteni, ne-
ki az elvett jókért hálákat adni, a' bűnökért bocsá-
natot kérni, a' testi 's lelki szükségekben segítségért 
könyörögni, felebarátainkért is esedezni — ez min-
den kereszténynek kötelessége ugyan * 2 ) , de kiváló-
lag kötelessége ez a' ker. kath. papnak ; mert 1-ször : 
ő különösen Isten' imádására és szolgálatjára szentel-
tetik föl; 2-szor: mert ő valamint minden jóban, ugy 
az ajtatosságban 's imádságban is tartozik példájával 
a' nép előtt világolni. (Luk 6, 12. Ap. cs. 2, 42. és 
6 , 4.) 3-szor: mert a' pap hivatala es foglalatossága 
szent, lélekben járó ; ő pedig gyarló 's tehetetlen lé-

Luk. 18, 1. Mát. 26, 11. és 7, 7. Márk. 11, 24. — 
1. Thess. 5, 17. Rom. 12, 12. Efez. 5, 18. 19. Jak. 
5 , 16. Ap. csel. 2, 42. 106. 

vén, Isten' malasztja és segítsége nélkül annak kellő-
leg meg nem felelhet ; azért elég oka van buzgó kö-
nyörgésekkel Istenhez folyamodni. 4-szer : mert a' 
papnak szoros kötelessége könyörgéseivel közbenjá-
rulni, szószólani a' népért Istennél.*3) Sacerdos inter 
Deum et hominem medius constitutus' — mondja III. 
Incze pápa. ,Pro universo terrarum orbe legátus in-
tercedit (sacerdos), deprecatorque est apud Deum, ut 
omnium hominum non viventium modo, sed et mor-
tuorum peccatis propitius fiat ;' mondja arany sz. sz. 
János (1. 6. de sacerd. c. 6.) Illyféle okok bírhatták 
reá a' kath. anyaszentegyházat, az egyházi javada-
lomnak részbeni vagy egészbeni vesztése alatt föl-
szentelt papjainak szigorúan megparancsolni (5. la-
teran. zsinat. 1514 . sess. 9.) , hogy egyéb ke-
resztény ajtatosságaikon, és a' sz. mise áldozatnak 
buzgó bemutatásán kivül , naponkint az anya-
szentegyház' nevében mint közbenjárók mondják el 
ajtatosan a' breviáriumot. ,Dicendum' mondja aqui-
nási sz. Tamás, quod ad has septem horas (canonicas) 
tenentur sacerdotes et alii clerici in sacris ordinibus 
constituti sive habeant beneficium, sive non.' (Opusc. 
63 , 4. Lásd még S t a p f Moraltheol. Tom. 2. §. 
211.) Mindezekről a' jó pap meggyőződvén egyik fő-
kötelességének ismeri a' naponkinti bővebb imádsá-
got, a' breviárium' elmondását, a' sz. mise-áldozat' 
buzgó bemutatását; 's hogy mindezeket annál buz-
góbban végezhesse, Istennel szive szerint társalkod-
hassék, a' naponkinti sz. elmélkedés által eleveníti 
hitét, ébreszti keblét a'bizodalomra, szeretetre, sz. 
gerjedelmekre 's eltökélésekre. A' jő pap' kötelességé-
nek ismeri a'hivek' ajtatosságán nemcsak megjelenni, 
de azt ébreszteni is és vezetni. A'papnövelde'föladata 
tehát d) a'növendékeket arra vezetni és szoktatni, hogy 
szóval és lélekkel naponkint buzgón imádják Istent, 
és szívökre vévén utóbbi egyházi hivatalukat, a' szi-
ves imádságban 's elmélkedésben előmenetelt tenni, 's 
Istentől a'végett kegyelmet nyerni iparkodjanak. Milly 
nehéz legyen ezen föladatnak kellőleg megfelelni olly 
esetben , midőn hideg, buzgótlan keblű, az imádság-
hoz soha nem szokott, vagy attól már egészen elszo-
kott ifjak lépnek a' papnövendékek' soraiba, jól tud-
ják azok, kiknek ebben tapasztalásuk vagyon. (Folyt, 
köv.) —a —i. 

A' josephinus rendszer. * ) 

Az élet 's történelem naponta igazolja : miként 
a' jő szándék cselekvéseink 's minden egyéb eljárása-

*3) Joel. 2, 17. Ezek. 22, 30. Rom. 8, 34. Zsid, 7 , 25. 
— I. Ján. 2,1. Ján. 17, 8. 9. 20. — I. Tim. 2,1—5. 
Zsid. 5 , 1. Kol. 4 , 1—3. - 1. Pét. 4 , 7 . és az Ap. 
csel. 'stb. 

*) Addig is, mig az ezen rendszer fölött részünkről ej-
64* 
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ink" helyességének biztos hévmérőjeiil még nem tekint-
hető. Hiszen alig találkozik ember, ki tetteinek inditó 
okait e' forrásbői eredetteknek ne praetendálná. 

II. József császár szinte legjobb szándékkal, 
tudnillik alattvalói' boldogságának előmozditása' te-
kintetéből kezdette meg újításait. De minő sikerrel 
. . . .? Mi csak egyre, t. i. az egyház' ügyében köve-
tett rendszerére kívánunk futó pillanatot vetni. Ez 
azon sarok, melly körül a'szabadság e'korszakában, a' 
szabadság ihlette journalistica, föltéve, hogy szin-
te jó szándékkal, de kitűzött elveihez minden eset-
re hűtlenül forog. Milly nemes és lovagias eljárás 
volt légyen , minden kihívás nélkül kilépni a' sikra, 
hogy egy morális testületnek, mellynek anyai kebelén 
annyi milliók a' törhetlen hűség, őszinte bizodalom 's 
fiúi szeretet' kötelékein függnek, mondom, hogy egy 
morális, az Isten által alapított testületnek szabadsá-
ga 's ezzel kapcsolatban lévő áldásos működései gya-
nússá 's gyűlöletessé tétessenek, a' fő 's tagok között 
bizalmatlanság 's meghasonlás idéztessék elő : ezt a" 
világ 's történelem' ítéletére hagyjuk. 

József, anyjának halála után történt trónra lép-
tével azonnal egyházi reformjait az ugy nevezett föl-
világosodás' szellemében kezdette létesíteni. ,Mióta 
én — igy ir teljhatalmú ministerének — a' trónra 
léptem, !s a' világ' legelső fejedelmi ékszerét viselem, 
a' philosophiát birodalmamban törvényhozónővé tet-
tem. Ennek logikája szerint Ausztria egészen más 
alakzatot fog nyerni ; Ulema' tekintélye korlátoztatni 
fog, 's a" fejedelmi jogok tekintélyes álláspontjukat 
ismét visszanyerendik. Szükséges, hogy én a' religio' 
köréből némelly dolgokat, mellyek oda soha sein tar-
toztak, eltávolítsák. Minthogy a' vakbuzgóságot ép' 
ugy mint a' sadducaeusokat utálom , azért népemet 
azok alól fölszabaditni akarom. E' tekintetnél fogva 
a' barátokat eltávolitandom, kolostoraikat eltörlendem, 
's őket az illető püspökök'joghatósága alá rendelendem. 
Komában mindezeket Isten' jogaiba való beavatko-
zásnak fogják nyilvánítani. Igen jól tudom, hogy 
Komában e' szavakkal : ,Izrael' urasága összerogyott' 
íenhangon fognak kiáltozni, 's a' felett panaszkodni : 
hogy én a' népet az ő hatóságaitól megfosztom, a' 
dogma 's philosophia' fogalma között határvonalat 
húzok. De főleg bosszankodni fognak, ha én mindeze-
ket véghez viszem, a' nélkül, hogy az iránt az Isten" 
szolgája szolgájának jóváhagyását bírnám.' 

tett kemény ítélet' igazolására saját czikkeinkben is rá 
kerülhet a' sor, adjuk t. dolgozó társunk'jelen érteke-
zését. Ez ügyben a'kath. papságnak tisztába kell jön-
nie : mert kell, hogy az egyházi jogtan azon igazi egy-
házi álláspontra visszavezettessék, mellyre azt Krisz-
tus urunk helyezte, 's mellyről egyszer letaszittatván, 
az egyháziak gyengéknek találtattak a védelem- és 
ellentállásban ; miért ? mert az erős és rendithetlen baj-
nokokat csak a' jognak hasonérzete szüli. Szerk. 

A' statushatalmat minden tekintetben korlátla-
nul gyakorolni kivánó császár, mindenek előtt az egy-
házat a' lehető legszorosabb korlátok közé szoritá, el-
annyira : hogy nemcsak a' pápai bullák 's brevek a' 
mindenható ,placetum'-tól tételeztetnének föl , hanem 
a' püspököknek is megtiltatott pásztori levelet vagy ta-
nítást híveikhez kibocsátani az illető világi hivatal-
nokok' jóváhagyása nélkül. A' császárnak szándéka 
nem volt kevesebb : mint az egyházat mindenben a' 
status' hatalma alá rendelni, 's a' birodalombani pap-
ságnak a' szent székkeli összeköttetését egészen meg-
akadályozni. Megtiltatott ugyanis minden alattvaló-
nak, dispensatio végett Romába folyamodni, hanem 
ha elégséges ok volt rá, a'püspököknek saját hatalmuk-
bóli dispensatiója vétetett igénybe. Minden jótékony, 
a' felebaráti szeretet által magukat kitüntetett egyle-
tek megszüntettek ; szerzetes rendek legnagyobb kímé-
letlenséggel nem annyira szétoszlatattak , mint inkább 
szertezaklattattak.*2) ,Die Aufhebungen wurden häu-

*2) Hová czélzott az európai illuminatismus és voltai-
re-féle philosophia, midőn a' kolostorok ellen kivánta 
felizgatni a" kath. fejedelmeket és népeket, igen vi-
lágosan kitűnik II. Fridrik porosz király' 1767-diki 
mart. 24-éről Voltairehez irt leveléből, mellyben töb-
bi közt olvassuk : ,Én és mások is észrevették, hogy 
ott, hol legtöbb kolostor- és barátok vannak, a' nép 
a' babonahithez (igy nevezték a' romai kath. vallást) 
a' legmakacsabbul ragaszkodik. IIa a' dolgot odáig 
visszük, hogy a' vakbuzgóság' ezen asylumai megsem-
misíttessenek , a' nép rövid idő alatt kétségkívül kö-
zönyösebb, és egykedvű lesz azon tárgyak' irányában, 
mellyeket most tiszteletben tart. A' feladat tehát az, 
hogy a' kolostorok feldulassanak, vagy legalább szá-
muk lassankint kevesbittessék. A' pillanat rá itt van; 
Francziaország és Ausztria adósságok alatt nyögnek, 
's az ipar' minden kutforrásait kimeritették, hogy 
kigázolhassanak, de sikeretlenül. A' csábétek, mely-
lyet gazdag apátságok és jól ellátott kolostorok nyúj-
tanak , igen ingerlő. Ha ezenkívül előadatnék nekik, 
mennyit veszt a' népesedés államaikban a' coelibatus 
által a' csuklyások' nagy száma miatt, kik országaik-
ban hemzsegnek, és mi könnyen menekülhetnének 
adósságaiknak egy részétől, ha ezen testületeknek, 
mellyeknek ugy sincs semmi örökösük, javait részben 
azok' lerovására fordítanák : ugy hiszem legalább én, 
miszerint igen könnyen rávehettetnének, hogy ezen 
reformba belevágjanak, és élvezvén egyszer néhány 
illy javadalom' secularisatiojának gyümölcsét, a' bír-
vágy csakhamar oda fogná őket vinni, hogy a' mara-
dékot is egymásután kezökre kerítsék. Minden kor-
mány , melly magát ezen műtéteire egyszer elszánta, 
a' philosophusokat szeretni fogja, és valamint mind-
azon könyveket kegyelnie kell, mellyek a' sokféle 
hitbabonaságot és a' képmutatók' hamis vallásbuzgó-
ságát megtámadják : ugy viszont kell, hogy gyűlölje 
mindazokat, mellyek mindennek ellenszegülnek. íme 
egy kis javaslatot, mellyet a' ferneyi patriarchá-
nak előterjesztek. Ő, a' hivők' apja, köteles azt meg-
visgálni és kivinni. A' patriarcha tán kérdezni fogja, 
mit kell aztán a' püspökökkel kezdeni. Erre azt fele-
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fig von den beauftragten Personen mit solcher Bruta-
lität ausgeführt, dass sie feindlichen Ueberfällen gli-
chen. Das unbewegliche Vermögen könnten diese Har-
pyen freilich nicht verschlingen, aber das bewegliche 
Vermögen wurde von Ihnen in Eile zusammengerafft 
und verschleppt. Die kostbarsten Gegenstände der 
Kunst gingen verloren, seltene Alterthümer wurden 
vernichtet, die Archive wurden zerstreut, und für den 
Historiker unschätzbare Urkunden wanderten in die 
Läden der Krämer und Käsehändler. Diejenigen Klos-
tergüter, welche der Kaiser verkaufen liess, wurden 
meist weit unter ihrem Werthe verschleudert, und 
diejenigen, welche er für Rechnung des Religionsfonds 
verwalten liess, wurden Das meist schlecht oder betrü-
gerisch, und manche Besitzung, die früher eine An-
zahl Religiösen reichlich ernährt und ihnen verstattet 
hatte, viele Werke der Wohlthätigkeit zu üben, trug 
bald kaum so viel ein, dass die Kosten der Verwal-
tung nothdürftig gedeckt waren.' *3) Igy lön, hogy a' 
Krisztus' vérétől még szinte párolgó .kelyhek, egy-
házi edények, díszruhák, szent képek, feszületek 's 
több effélék zsidók vagy más hitetlenek' kezeibe ke-
rülvén , gunytárgy gyanánt széthurczoltattak :s áruba 
bocsáttattak. 1783-ki aprilhó 21-kéről a' császár 
Bécs' részére egy isteni-tiszteletrendet adott ki, a'töb-
bi tartományokban is példány gyanánt szolgálandót. 
Sőt reliquiák, bucsuk, ünnepek, 's minden egyéb egy-
házi ügyekkörül is oliv erőszakos 's egyház ellenies 
befolyást gyakorolt, hogy csakugyan egyedül az isteni 
gondviselésnek kell köszönni, hogy ezen erőszakos 
nyomások alatt az egyház, hogy igy mondjam, lelkét 
ki nein adta. 

József, egyházi reformjának biztos maradandó-
ságot eszközlendő, a' növendékpapságot a' püspökök' 
vezetése alatti neveltetéstől elvonván, a' fölvilágoso-
dás' szellemében kivánta neveltetni. A' szentséges tri-
enti zsinatnak rendeleteit, mellyeknél fogva a' püspö-

lem : ezeket megtámadni, még idö előtt van; elő-
ször azokat kell megsemmisíteni, kik a' nép' szivét 
fanatismussal töltik meg. Ha a' nép megliüttetett, a' 
püspökök majd szelídek lesznek, ugy , hogy a' mo-
narchák t.etszésök szerint tánczolhatnak velők, 'stb.' 
(II. Fridrik" müveiből, a' bécsi német fordítás után, 
X. köt. 34—5. 1.) Voltaire e' tervjet méltónak mon-
dotta a' nagy hadvezérhez, a' kitől eredett. E' takti-
kára mi figyelmeztetni kívánjuk a' kath. világot most, 
midőn egy vagy két honi szerzetes rendnek eltörölte-
téséröl hallunk szállongó híreket. Vigyázzanak főpap-
jaink, nehogy az erkölcsi halálitélet' aláírásához já-
ruljanak , mielőtt azon tiszta meggyőződésre emel-
kedtek , hogy a' rendet, melly fölött az kimondatnék, 
a' kath. egyházi életnek visszaadni lehetetlen. 

Szerk. 
*3) Lásd Sporschil : ,Geschichte des Entstehens, des 

Wachsthums und der Grösse der österreichischen 
Monarchie. 

köknek szoros kötelességül tétetett : a' növendékpap-
ságot saját felügyelésök alatt, egyházmegyéjökbeni se-
minariumokban az egyház' szellemében ajtatos, isten-
félő, buzgó 's az Ur' szive szerinti papokká nevel-
ni*4), visszautasítván, őket mindennek inkább, mint 
katholikus papoknak kivánta fölneveltetni. .Gondom 
lesz rá — igy fejezte ki magát a' császár — hogy 
azon épület, mellyet a' jövendő' részére emelek, ma-
radandó legyen. A' generalis seminariumok papjaim-
nak csemeteiskolák gyanánt fognak szolgálni ; az azok-
ban képeztetendő lelkipásztorok, felvilágosodott, szel-
lemet viendnek magukkal a világba, 's azt bölcs ok-
tatás által a' népbe is átszivárogtatandják. Igy fognak 
ők bizonyos évszak' leforgása után keresztényekké 
lenni. IIa tervemet foganatosítom, birodalmam' népei 
ezen az uton meg fogják ismerni azon kötelességeket, 
mellyekkel Isten, hon 's embertársaik iránt tartoz-
nak. Igy fognak minket még unokáink is áldani, hogy 
őket Roma' tulhatalmától megszabadítottuk, a' papo-
kat, hivatásuk' korlátai közé visszautasítottuk. :s 
őket egyedül csak a' hazának rendeltük alá.' VI. 
Pius pápának 1782-diki martiuslió 22-én történt 
Bécsbeni személyes megjelenése a' császárt szándékba 
vett újításaitól elállásra ugyan nem, hanem mégis 
némi-nemü engedékenységre birta. 

De milly roppant bámulással kell vala a' csá-
szárnak tapasztalnia, hogy a' nép épen azon intézke-
dések által. mellyek az ő boldogsága' eszközlése te-
kintetéből bocsáttattak ki, magát roppantul nyomva :s 
emberi jogaiban sértve lenni hitte. Igy lön, hogy a' 
császár egész a' lázadásig fölzaklatott nép' indulatá-
nak lecsillapítása végett, tanácsosnak tartotta némelly 
rendeleteit, mellyek közé a' temetkezési intézkedések 
is tartoztak, ideje korán visszavenni. 

Minő gyümölcsöket kezdettek érlelni a' trónról le-
ragyogó fölvilágosodásnak fénysugárai, könnyen ki 
lehet venni a' császár' udvari rendeleteiből. 1783-iki 
martiushó' 11 -ről rendeltetik : Mindazon férliak, asz-
szonyok , szolgálók, özvegyek, kik a' deismusbani 
állhatatos megmaradásukat fogják nyilvánítani . . . . 
a' tót, erdélyi 's gallicziai ezredekben öt-ötödével 
szórassanak szét. Házaik 's egyéb vagyonuk gyer-
mekeiknek, vagy ezek nem léte' esetében legközelebbi 
rokonaiknak jussanak, azon föltétel mellett, hogy őket 
szükséges ruházat- és táplálással segíteni tartozzanak.' 
Junius' 10-ről pedig: ,Ha valamelly férfi vagy asz-
szony, avagy bár ki is, valamellyik kerületi főnöknél 
magát deistának lenni jelentené be, minden további 
kérdezősködés nélkül huszonnégy bot- vagy korbács-
ütéssel fenyíttessenek meg, 's igy újólag bocsáttassa-
nak haza. Ezen eljárást ugyan annyiszor kell ismé-
telni, valahányszor magát valaki ismételve deistának 

*4) Cone. Trident. Sess. 23. Cap. 18. 
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lenni vallja.' Hasonlag 1784-dikiapril' 13-án: ,Azok, 
kik magokat az illető kerületi főnököknél deisták-
nak nyilvánosan jelentik, ha ez rajongásból törté-
nik, tekintetbe se vétessenek, legfölebb hat héti taní-
tásra szoríttassanak : azok pedig, kik, ezen ismételve 
kibocsátott legfelsőbb rendeletek után is, magukat je-
lentenék , nem a' miatt , bensőleg mit hisznek vagy 
nem hisznek, hanem keménynyakuságukért huszon-
négy bot-vagy korbácsütéssel fenyíttessenek meg.' 

A' milly kíméletlen volt József az egyház 's 
annak látható feje' jogai iránti viseletében, ép olly 
követelő fejedelmi jogainak terjesztésében. Minden 
egyes intézkedései oda látszottak irányozva lenni, 
hogy Romától végképen elszakítsa birodalma' egyhá-
zait, mellyek felett korlátlan hatalommal vágyott 
uralkodni. A' dolgok már kedvetlen állást is kezdet-
tek venni. 1783-ban a' megürült majlandi érseki 
székre a' fenálló jogviszonyok' szándékos mellőztével 
József Viscontit nevezé ki érseknek. Kit miután a' 
pápa megerősíteni vonakodott volna, a' császár a' pá-
pának értésére juttatta, hogy nékie hatalmában állana 
a' régi lombardiai szokásokat föleleveníteni, mellyek 
szerint a' majlandi érsek az összes lombardiai püs-
pökök által volna székébe helyezendő. Mire Pius a' 
különben szelid lelkületű pápa méltóság-teljesen olly 
éles kifejezésekkel válaszolt, hogy a' császár a' brevet 
következő fenyegetődzéssel küldeté vissza a' pápá-
hoz : ,Elvárja a' császár a' pápa' igazság-szeretetétől, 
hogy ő szentsége e' sértő irat' szerzője iránt tüstént 
nyomozást tétetni, 's azt méltólag meg is fenyíteni 
fogja.' 

Azonban József a' minden oldalról fenyegetőleg 
emelkedő elégületlenség közepette tanácsosabbnak 
tartotta, a' fölmerült bonyodalmakat annak rendje sze-
rint megoldani, mint azokat erőszakosan kettémet-
szeni. Miért is 1783- iki dec. 6. Bécset elhagyván, 
váratlanul a' Vaticanban jelent meg, a' szelid lelkű 
Pius' atyai szivét részére megnyerendő. Es valóban 
nem sikeretlenül, mert 1784-diki jan. 20-án kötött 
szerződés' erejénél fogva följogosittatott a' császár, 
Mailand 's Mantua herczegségekben a' megürülendő 
érsek- 's püspökségekre, valamint egyéb kisebb 's 
nagyobb egyházi méltóságokra is alkalmas egyéneket 
kinevezni. 

De mi a' püspökök' sziveit legmélyebb fájda-
lommal tölté e l , az Józsefnek az iskolák' ügyébeni 
intézkedései voltak. A' püspököknek a' tanulmányi 
ügyrei befolyása nem csak a' világi tanodákból, ha-
nem a' papi intézetekből is kiszorittatott. József bi-
zalmatlan féltékenységgel viseltetett még a' gen. se-
minariumban működő papi tanitók iránt is. Miért is 
az egyház-jogot világi egyének által rendelte előadatni, 
nehogy a' növendékpapok más, mint ő általa megál-
lapított egyházellenies elveket szívjanak magukba. 

Józsefnek a' papság' irányában követett eljárása 
a' leglealázóbb volt. Nem csak az alrendü, hanem a' 
főfő méltóságokban lévő egyházi egyéneket i s , mi-
helyest őket az egyházhoz lelkismeretes ragaszkodás-
sal viseltetni tapasztalá, kimélet nélkül sújtotta. Több 
alrendü papoknak száműzetését, püspököknek kolos-
torba való taszittatását nem emlitve. csak a' tudós 
szilárd jellemű aggastyán, németalföldi primás 's car-
dinalis Frankenberg' irányábani eljárását jegyezzük 
fö l , kit Bécsbe idéztetvén, magasztos hivatása' kö-
rének betöltésére következőleg utasita : ,Ön eljárá-
sából észrevettem, hogy ön a' theologia' mostani 
rendszeréről 's a' generalis seminariumokról helyes 
felfogással nem bir. A' végből hivattam önt ide, hogy 
mindezekről fölvilágosítsam. Zippe és Haan udvari ta-
nácsosaim- 's egyházi bizottmányi ülnököket szemel-
tem ki , hogy önnek az itteni szerkezetet megmuto-
gassák , 's önt az iránt minden lehető módon fölvilá-
gosítsák. Mutattasson meg ön magának mindent,hogy 
azokban mi ön előtt kétségesnek tetszik, fölvilágosit-
tassék. Ezek után térjen ön vissza Németalföldre, 's 
hirdesse az evangéliumot.' 

József' halálával az egyház-ellenies rendszer sze-
lídebb alakot kezdett magára venni, mindazáltal 
zsibbasztó szelleme a' legújabb időkig paralysálta az 
egyház' szabad működéseit. Leopold még mint tosca-
nai nagy-herczeg saját tapasztalásából ismerte, milly 
kellemetlenül hatnak a' nép' izgékony' lelkületére az 
egyház-ellenies reformok. Ugyanis miután Ricci a' 
pistojai zsinatban, elcsábított megyei papságával a' 
legegyháziatlanabb szellemű határozatokat megsza-
vaztatta, Leopold azokat az 1787-ben Florenzben tar-
tott püspöki tanácskozmányban, a' főherczegségi püs-
pökök által elfogadtatni, 's az egész tartományra ki-
terjesztetni rendelé. A' püspökök' legnagyobb részé-
nek erélyes ellenszegülése után nagy elégületlenséggel 
oszlatta szét Leopold a' zsinatot. Hanem a' nép is 
elégületlenségének nyilvános jeleit kezdé adni, de 
koránsem az egyház' elveihez hü, hanem a' főpásztori 
hivatalukhoz hűtlen püspökök' irányában. Sőt midőn 
Ricci püspök, egy, az egész tartomány' hivei előtt 
tiszteletben lévő reliquiát hurczoltatott ki az egyház-
ból , a' föllázadt nép azt erőszakosan a' templomba 
visszahelyezé,Ricci'házára tört,'s könyveit, minthogy 
azok eretnekieknek lenni tartattak, nyilvánosan meg-
égeté. 

Leopold illy keserű tapasztalatok után lépvén 
fel a' birodalmi trónra, Migazzi cardinalis érseknek 
azonnal kijelentette, hogy ő az egyház' szerkezetére 
kezeit nem fogja tenni ; a' püspököknek teljes jogot 
enged , hogy theologiai intézeteiket rendezhessék, 's 
az erőszakosan behozott isteni-tisztelet-rendét megvál-
toztathassák 'stb., csak hogy minden illyes esetben 
neki eziránt jelentést tegyenek. Ezen az uton több 
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dolgok előbbeni vágásukba visszatértek. Miből azon-
ban az egyház' szabadságára következtetést vonni 
épen nem lehet. 

A' kath. iskolákra a' püspököknek ezután is 
olly csekély, sőt mondani lehet, semmi befolyás sem 
engedtetett, hogy ezekről komolyan gondolkodván, 
önmagunk előtt kénytelenek vagyunk elpirulni. Üs-
sük fel a' tanrendszer' könyvét, 's lássuk milly befo-
lyásuk volt a'püspököknek az ugy nevezett püspöki 's 
joghatóságuk alá rendelt lyceumokban a' tanrendszerre 
nézve : ,Potestas defertur dioecesanis invigilandi illis 
philosophiae partibus, quae cum theologia nexum lia-
bent intimum ; ne videlicet clain irrepat in Studium 
philosophicum falsa aliqua opinio ; quam ut primum, 
et ubicunque observaverint, illico significabunt consi-
lio regio, et remedium poscent.'*5) Az egész befolyás 
tehát abban állott, hogy a' püspökök a' netalán val-
lásba ütköző tanokat felsőbb helyre följelenthették, 
de saját hatalmuknál fogva azonnal meg nem gátol-
hatták. Arra, hogy a'püspökök saját intézeteikben, 
a' nyilvános kath. intézeteket ide sem értve, a' kath. 
elvek' terjesztését 's religionk'gyarapodását közelebb-
ről érdeklő tanszékeket, u. m. egyháztörténetit, symbo-
likait, 'stb. fölállitsanak, mondom arra még gondolni 
sem lehetett. Innen kell kimagyarázni azon hidegsé-
get, mellyel a' katholikusok az egyház 's religio' irá-
nyában, mint ezt naponkint fájdalmasan tapasztaljuk, 
viseltetnek. Nem volt ugyan is eddigelé elég mód- 's 
alkalmuk a' tanodákban nekik, megismerkedhetni az 
egyházzal, azon édes anyával, mellyet ha voltaképen 
megismerik vala, érette, véröket, életöket 's mindenö-
ket áldozatul vinni készek volnának. 

Hát az egyházi életerő' kifejtésének legbizto-
sabb organumával, a' zsinatokkal miképen állott az 
egyház? Igaz 1822-ben Pozsonyban nemzeti zsinat 
tartatott, mellyre a' meghanyatlott egyházi fegyelem 
's alásülyedt erkölcsiség szolgáltatott alkalmat. Ugyan-
is b. e. Ferencz császár 's apostoli király a' magyar-
honi püspököket sürgette, hogy miután hozzá a' ha-
nyatlott erkölcsiség, papi 's szerzetes-rendi fegyelem' 
megtágulta iránt sürü panaszok érkeznek, az egyházi 
fegyelem 's erkölcsiség' miképeni helyreállításáról komo-
lyan gondolkozzanak. Rudnay Sándor herczeg-primás 
jelen alkalmat a' szentséges trienti zsinat' rendeletei-
nek foganatosítására használandó, felirt ő felségéhez, 
hogy a' kérdéses bajokon az által lesz leginkább se-
gítve, ha az összes püspöki karnak zsinatbani egybese-
reglése megengedtetik. De mennyire meg kellett szo-
morodnia a' herczeg-primásnak , midőn legfelsőbb 
helyről a' zsinattartási engedélyt azon világos föltétel 
mellett nyeré meg, hogy az, királyi biztos' jelenlété-
ben eszközöltessék. Rudnay prímásnak ismételve föl-

*5) Ratio Educationis publicae pag. 132. 

terjesztett kérelmére ő felsége megengedé, hogy a' 
püspökök Pozsonyban királyi biztos'közbejötte nélkül 
gyűlhessenek össze, hanem kijelentette : hogy a' zsi-
nat' rendeletei az ő legmagasabb jóváhagyása nélkül 
érvényteleneknek fognak tekintetni. A' zsinat' bevé-
geztével a' hozott rendszabályok ő felsége elébe ter-
jesztettek fel, de fájdalom! azokat a' kir. jóváhagyás 
nem követte. 

A'josephinus rendszerre azért kívántunk egy futó 
pillanatot vetni, hogy leplezetlenül szemlélhessük a' 
hírlapi sajtó' azon résztvevő kegyességét, mellynél 
l'ogva e' jóakaróink, minket alrendü papokat, a' püs-
pökök' irányában a' hierarchia' absolutisticus jármá-
tól megmentendők, az egyházi szabadsággal együtt a' 
bureaukratia'gyöngéd karjai közé kívánnak édesgetni. 
Ugy hiszem nem találkozik pap, legalább az egyház' 
szabadsága iránt magával tisztában levő, ki ezen sy-
reni hangokra ne viszonozná : 

Terretur minimo pennae Stridore columba, 
Ungvibus accipiter saucia facta tuis. 

K o v á c h M. A n t a l . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyaiiion. 
P e s t , maj. 30-án. Az Űrnapja, a' kath. egyház' 

ezen diadalmi ünnepe, melly egyszersmind hitének ünne-
pélyes nyilvános bevallása, városunkban ma azon fény-
nvel , mellynek kifejtése a' jelen körülmények között csak 
lehetséges volt, és a' hivő nép' részérőli olly buzgósággal, 
melly az előbbi években tapasztaltat jóval felülmulta, tar-
tatott meg. A' sz. menetet főt. C z i g 1 e r Ignácz , tábori 
főpap és apát vezette. Jelen volt K o l l e r ministeri biztos 
ur' vezérlete alatt az összes helybeli hivatalnoki osztály, 
városi hatóságok, több tábornokok és számos katonatisz-
tek , a' m. kir. egyetem, a' központi papnevelde' elöljáró-
sága, mellynek nevendékei ajtatos egyházi dallokat ké-
szültségre mutató harmóniával zengedezve, az áhitat' ér-
zelmeire igen ébresztőleg hatottak, — továbbá a' helybeli 
szerzetkolostorok' tiszteletreméltó tagjai, tanuló ifjúság, 
valamennyi czéhek gazdagon ékitett lobogóikkal, 'stb. 's a' 
nép roppant számmal. A' templom' főaj tájánál felállított 
sorkatonaságnak egy százada a' szentséget kisérte, 's a' 
drága szőnyegek- és virágokkal körülfont oltároknál disz-
lövéseket tön. Ez valamint a' felállított ágyutelep' dörgé-
se kitünőleg emelé az ünnepély' fényét. A' nép sokaságát 
mérhetni onnan, hogy midőn a' menet a' szent ferencziek' 
terén felállított 2-dik oltárnál megállapodott, a' tömeg 
már az egyetemi, papnövelde és leopold-utczákon keresz-
tül a' sebestény-térren állott. Azon botránkoztató tények-
nek, mellyek mint feltett süveggeli elmenés, vagy égő szi-
varrali daezos és kihivó bámészkodás 'stb. az előbbi évek-
ben soha el nem maradtak, most hála Istennek egyike sem 
tapasztaltatott. A' mi föltűnő volt, és ránk különösen ha-
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tott, az a' férfiak- és asszonyoknak különbség nélkül imád-
ságos könyvekkel, 's imádkozás és éneklés melletti megje-
lenése. Mindenkinek figyelmét magára vonta a' papnö-
veldének templomra néző első emeleti egyetlen ablaka, 
melly a' közelgő szentség' imádásának örömkegyeletes jel-
képi kijelentéseül, festett porczellán-edényekben művészileg 
összeállított virágok- és égő gyertyákkal volt gyönyörűen 
ékesítve. Szőval városunkban is bebizonyult azon történet-
tapasztalati tény, miszerint nagy csapások után a' vallá-
sosság mindig emelkedik ; a' szükség imádkozni tanit. A' 
nép ajtatos viseletéről 's a' jubilaeumi bucsuk' buzgó meg-
tartásáról az egész országból veszünk tudósításokat. Illy 
nép' kebléből még nem halt ki az Isten' félelme ; 's a' hol 
még ez él : ott a' rend legnagyobb biztositékát benne ta-
lálja. Zárjátok el e' nép elől a' bujtogatókat, és örökre 
csendes fog maradni. 

Esz te r g om, május' 26-án. Istenes érzetektől át-
hatott kebellel térek vissza sz. kir. városunkból, hol ma 
egy ritka, de egyszersmind szivemelö áhitatosságnak va-
lánk részvényesei. — Ugyanis kir. városunk a' körülfekvő 
helységek' keresztény lakosaival az 1723-dik évben Esz-
tergomban kegyetlenül dühöngött döghalál megszűnése' 
emlékére, a' város' piaczán közköltségen egy oszlopot 
emelének a' Szentháromság' tiszteletére, melly a' legké-
sőbbi ivadékokat is szüntelen emlékeztesse : milly hála-
datos szivvel tartozzanak a' teljes Szentháromságu Isten-
nek azon magas irgalmáért, melly ama' pusztító mirigyet 
csudálatosan megszűnteié. Ez időtől, t. i. 1723-tól fogva 
eldődeik' áhitatos módjára, Szentháromság' vasárnap-
ján, ez oszlöphoz szoktak gyülekezni a' népek' ezrei, 
imádandók a' Szentháromság' megfoghatatlan isteni titkát. 
'S ez ünnepélyben vevénk ma mi is részt. Reggeli nyolcz 
órakor vezeté a' kir. városi plébános ur az ezrek- és 
ezrekből álló hivek' diszmenetét, a' Szentháromság' oszlo-
pánál Isten' tiszteletére zöld ágakból ügyesen készült 
hajlékba. Itt mindenekelőtt majd óráig tartó kenetteli be-
szédében szívélyesen fejtegeté : milly megnyugtató vigasz-
talása légyen a' teljes Szentháromság' imádandó isteni 
titka a' legnyomatottabb keresztény szivnek is : hogy t. i. 
az Atyában közös Isten-atyánkat imádhatjuk, ki nem 
szokott emberek' módjára változni, hanem örökké ugyan 
az marad, azaz a' legjobb atya, kinek akarata nélkül egy 
hajszál sem veszhet el fejünkről ; hogy továbbá a' Fiu-
isten megváltónk, szentséges vérével feloldozván minket 
a' bűnök'bilincseitől az örökkévalóság' részvényeseivé tőn; 
hogy végre a' Szentlélek isteni malasztja szüntelen ben-
nünk 's velünk működik, a' vele együtt munkálkodót az 
erényben megerősítvén. Szent beszédét egy imával fejez-
te be, mikép a' Szentháromság-egy Isten a' benne bizók' 
élő hitét meggyökeresitné, hogy igy e' sz. hitben élvén és 
halván, a' választottakkal egyetemben dicsőithessék egy-
kor az egy Isten' három isteni személyét. Ezután követ-
kezék a' sz. mise-áldozat, mellyben példátlan áhítattal 
vön részt a' jelenlévő, az egész éjt áhitatosságban átvir-
rasztotta sokaság ; ennek végével a' végnélküli processio 
visszatérvén a' plebánia-egyházba a' szentség' áldásával 
szétoszlott. — Szivemelö volt ez ünnepély, de még érzé-
kenyitőbb a' jelenlévők' látszólagos áhitatossága, melly 
lehetetlen, hogy a' vallási hidegség' következtében leg-
merevedettebb szivet is sz. érzelmekre ne gerjesztett volna. 
Adja a' szüntelenül imádott Szentháromság, hogy az illyetén 
keresztény hivők isteni vallásukban szilárduljanak ; a' még 
lelki vakságban tévelygők pedig a' világosság' ösvényét 
megtalálhassák. S  

Ny i t r a, majushő' 18. Örömhir, vulcanunk meg-

szűnt füstölögni! Éreztük mi is a' kitört magyar 
vulkán' rázkodtatásait, nekünk is jutott emésztő lávájá-
ból ; embereinket — a' vigyázatlanokat — mint a' samum 
vagy sirocco előtt meghajolni nem akarókat, elsöpörte ; 
réteinket a' virágzókat elfonnyasztotta, 's végre letarolta ! 
'S mindez mintegy egy év előtt történt. Határozott ugyan 
fölöttünk a' fegyverek' éle, a' vulkán' hányása megszűnt ; 
de vas gyomra' gőzölgése szűnni nem akart. — — Öröm-
hir ! vulkánunk megszűnt füstölögni! Mi szüntethette meg, 
kérditek? Egy védangyal, ki a' lelki bajokat tudja orvo-
solni , kiengesztelő jubilaeumót külde, 's ez oltá ki az ott 
még füstölgő anyagot. Öröm- 's egy hévvel lélekkel ra-
gadtuk meg azt mindnyájan egyháziak ugy, mint világiak; 
mert kiengesztelődtünk Isten, magunk- 's társainkkal. Az 
üdvesség e' napjait maga megyés püspökünk, palugyai 's 
bodafalvi Pa 1 u g y ay Imre ő excellentiája fényesen nyi-
totta mpg. A' megnyitó sz. mise-áldozatot többek' kísére-
tében főt. T u r c s á n y i József kanonok 's papnöveldei 
igazgató megható ajtatossággal az Oltári-szentség' kitétele 
mellett végzé. Ő excellentiája pedig az egész sz. mise alatt 
leborulva imádá az angyalok' kenyerét. Az ajtatosság' be-
végeztével kezdődtek a' sz. lelki gyakorlatok, mellyek ő 
excellentiája rendeletéből kerületenkint az egész megyében 
is megülettek. Városunkban a' főt. székes káptalan, a' 
világi áldozó és növendékpapság, a' sz. László magyar 
királyról czimzett növelde' diszes kápolnájába gyűltek 
egybe, hol főt. T u r c s á n y i József kanonok 's növeldei 
igazgató, ajtatosságunk' hőse, alkalmi, klassikus latin 
stylben készített egyházi beszédet tartott a' jubilaeumi 
ajtatosságról, melly, milly hatást szült, minden jelenvolt' 
arczárói íehete olvasni. Ezt követé a' hét töredelmes zsol-
tár , litania 's imádságok' szavallata. A' reánk virradt kö-
vetkező nap biineinkbőli kitisztulás' napja volt. Ezt kö-
veté a' sz. áldozat a' székesegyházban. Sohasem éreztem 
nagyobb örömet, mint akkor, midőn bűneimből kitisztulva, 
az élet' kenyerét vettem magamhoz ; még a' Szentség előtt 
térdeltem, még dobogott örömében szivem, 's még egyszer 
föltekinték arra, ki üdvét hozott a' bűn' fiainak, . . . és 
egy világi egyént láték, mellét verve az Ur' asztalához 
járulni. Ezen világi egyén kerületünk' királyi főbiztosa, a' 
fiatal, de erényben éltes gr. F o r g á c h Antal ő méltósága, 
vala. Másnap a' sz. ferenczieknél minden iroda-hivatalnokok 
az egész kath. nép' példájára járultak az Ur' asztalához. 
Illy ajtatos, illy buzgó királyi biztosa volt kerületünknek ; 
— volt! — de már fájdalom! nincs, mert lemondott! Pedig 
illy hitébresztőkre van szüksége korunknak; illy tisztvi-
selőkre van szüksége sokat szenvedett hazánknak ! — 
Megjártuk a' három templomot, 's főt. T u r c s á n y i József 
kanonok' előimádkozása mellett, a' megrendelt jubilaeumi 
ajtatosságot végezvén, kértük, 's hálát zengtünk Iste-
nünknek. Az ajtatossági menet a' legnagyobb csenddel, fo-
hászok közt, a' derék nyitrai ajtatos rendiek' egész ifjú-
sága' példás kíséretében ment véghez. — Ő excellentiája 
e' hó' 5-én a' sz. ferencziek' templomában több százat; 
12-én pedig a' piaristákéban ezernél többet avatott a' bér-
málás szentsége által Krisztus' bajnokivá. Jelenleg indu-
lóban van Mocsonok felé, hol szinte bérmáland. — A'pápa 
ö szentsége'visszajöveti örömében az ős Romába, megyénk' 
buzgó papsága osztozik, 's hallatszik, miszerint szeren-
csés visszajöveteleért nálunk ,Te Deum' lenne tartandó. 
Adja Isten, hogy a' hir valósuljon ! Adja Isten, hogy meg-
mutassuk , miszerint mi keletiek is tudunk lelkesülni egy-
házi fejünkért! Ezt részben már lerová városunk, midőn 
nt. 's tudós M e l c s i c z k y István dogmatika' tanára 184 
frt 10 kr. p. p. és 4 aranyat gyűjtött az adományozó hely-
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beli egyháziaktól szentséges atyánk' lolsegélésére. Nem 
csekély szeretetnek jelét mutatta áldozatra kész főt. szé-
kes káptalanunk, midőn a' porrá égett losonczi kath. egy-
ház' fölépitési összegéhez 60 írttal p. p. járult, mit már 
primás ő herczegségének is kézbesített. — Átalában ébred 
közöttünk a' kath. élet . . . S p á n y i k T a m á s . 

E g e r , maj. 23. Annyi vigasztalás, annyi szent ro-
konérzés alig fakad e' méltatlanságokkal telt életpályán 
valahol, mint mennyit imént a' mátra-verebélyi szent kút-
nál, a' pünkösdi ajtatosság' ünnepélye alkalmával élvez-
tünk ; a' nép' vallásos buzgósága kitiinöbben mutatkozott 
itt, semmint hihetnők, hogy azt akár kényszerítés, akár 
csábítás megingatni egykönnyen képes volna. A' letűnt 
vészterhes időszak meggátolta már egypár éve a' szent 
helyek' látogatását, de annál föllángolóbb érzettel gyüle-
keztek most ide mindünnen a' gyülmenetek annyira, hogy 
illy számos népösszegre még senki sem emlékezik ; szem-
mértékkel sokkal fölülmulta az 1844-diki számot, melly 
a ' 4 9 czeret meghaladta; kár, hogy az oliv csüggedetlen 
szorgalommal kezelt följegyzések kivánt sükert nem mu-
tatnak , minthogy a' bucsutvezetők fele sem akar megha-
jolni azon ezélszerü intézkedés előtt, miszerint általuk a' 
megérkezettek' száma bejelentessék. Az összesereglett 
néphullámot t. S z e n t e s i Gergely hittanár üdvezlette 
szombat este, a' vigasztaló Szentlélek' eljövendését buzgó 
várásra intő alkalmi szónoklattal ; egyébiránt már péntek 
délutántól egész vasárnap 11 óráig szakadatlanul gyón-
tattunk 9-en, 's mégis, a' mi sajnos, sokan nem juthattak 
e' vigaszhoz. A' dicsőítő áldozatot nt. B l a s k o v i t s Jó-
zsef bárkányi plébános mutatá be a' Szentek' Szentjének, 
segéd szolgálat mellett, miután t. H e g y i Endre gyön-
gyösi tanár velős előadással csepegtette hallgatói' sziveibe 
az ünnepély' magasztosságát. Az egész sokaság' érzékeny 
imája egybeolvadva emelkedett itt föl a' magasba; csak 
érezni lehet azt, nem kimondani, milly ható, milly ma-
gasztos egy ajtatos népözön' hangzengése, mellyet ott a' 
megilletett sziklabércz-ormok is viszhangoz tatnak. Szinte 
föltűnő, hogy e' roppant néptömeg olly hirtelen el tud ta-
karodni, miként ajtatosság' végeztével pár óra után em-
bert is alig láthatni ott, hol imént nagy kiterjedésben mint 
a' méhek zsibongottak. — Nem lehet azonban érintetlen 
hagyni egypár észrevételt, mi a' körültekintő' lelkét némi 
szomorhangulattal érinti ; az egyik, min javitni lehet, 's 
kell, hogy javittassék, az : miként a' nép bár összenyo-
mulva, mégis olly nagy területet foglal el, hogy noha sza-
badban történik a' szónoklat, lehetlen azt mindnyájának 
meghallani ; miért azok, kik távolabban esve a' beszédet 
nem hallhatják, félrevonulnak a' hegyoldalba, külön csapa-
tokra feloszolva, 's buzgóságuk' ösztönéből énekelnek, 
melly hangvegyület annyi külön csapatok' ajkairól alázeng 
a' völgy' ölébe, 's azon kellemetlen állapotot idézi elő, mi-
ként sem a' szónok éber figyelemmel nem beszélhet, sem 
a' legközelebbi hallgatók őt nem érthetik, az amodább 
éneklők' zugásaiban elenyészvén az érez mellű szónoknak 
hangja is. E' figyelmetlenségen a' nép' részéről röviden 
szólva az illető plébános urak segíthetnének, ha midőn 
híveiket a' búcsújárásra elbocsátják, otthon ezen körül-
ményre vonatkozólag rövidke paraenesisben elejökbe adnák, 
mihez kell tartani magukat az ,omnia tempus habent' ér-
demében, vagy legalább a' bucsuvezéreket bizhatnák 
meg ezzel, kik aztán útközben üdves hatással oktathat-
nák társaikat, 's azon minden jóra fogékony keblek bizo-
nyosan megértendik, hogy az ajtatosság' rendszerére meg-
zavarólag többé nem szabad hatniok. Az akkor ott jelen-
lévő gyónóknak ezreitől meglepett papi egyéneknek, erre 

idejök sincs, de a' letelepült népcsoportok között keresz-
tül kasul száguldozni az éneklők' elhallgattatására nem is 
practicabilis óhajtás. — Egy másik észrevétel, mi már 
bajnak is mondható, kissé szomoritóbb, az , hogy e' szent 
helyről az uraság, mint kegyúr, kezét, ugy látszik, levette, 
a'templomfedésen becsurog, épületei rongáltak, 's ma-
holnap az annyi buzgalommal kezelt ajtatosság, a' hely-
beli szerzetes lelkész' kitartó fáradalma mellett is, enyé-
szetnek néz elibe, annál inkább, mert még némelly ala-
pitványai is, mellyek részint, a' hely' díszének emelésére, 
részint a' lelkész' valóban jobb sorsra méltó helyzetének 
javítására szánvák, hivtelen kezek között vagy elvesz-
nek , vagy az alapítók' szándéka ellenére más czélokra 
fordíttatnak. *) S. 

R a d n a , maj. 20. Csanád püspöki megyében keb-
lezett Mária-kegyelemképével tündöklő nagyszerű templo-
munkról, melly a' bucsujárásokról olly nevezetes, nem 
lesz érdektelen egy kis tudósítást irni. A' radnai hires 
szépségű templom és zárda a' szerencsétlen forradalmi idő-
szak alatt, kivévén, hogy a' zárda kórháznak használtatott, 
egyéb veszélytől mentve voltak, sőt Vuics Dávid zárdafőnök 
ernyedetlen buzgalmának köszönhetni a'templomnak nagy-
részbeni megújítását. Ez évben is meglehetős nagy szám-
mal (3—4000-en gyóntak Pünkösdnapján) zarándokoltak 
ide távol helyekről a' hivek,'s állításuk szerint többen is jöt-
tek volna, de elrémittettek némelly kósza hírek által, mint-
ha itt most is háború volna, holott vidékünkön csend uralg. 
Igen elősegítette az ajtatoskodók' buzgalmát K o r n i s 
József gyoroki plebános-helyettes, egy a' jubilaeum' ideje 
alatt és Pünkösd'másodnapján tartott sz. beszédével; lelki 
épülésünkre fejtegeté a' jubilaeum' eredetét és azon lelki 
javakat, mellyekben a' jubilaeumbucsuk által részesülünk. 
Pünkösd' másodnapján lelkiörömünk- 's vigasztalásunkra 
megmutatá, miszerint a' Szentlélek' munkálkodásának kö-
szönhetni, hogy anyaszentegyházunk 19 századokon által 
mai nap 's ezután is diadalmi fényben fenáll ; buzdította 
a' nagyszámú hallgatókat Mária' tisztelésére, sziveket ható 
szavakkal megmagyarázta, hogy Mária' tisztelete abban 
áll, ha őt erényeiben utánozzuk. Az egész pünkösdi ajta-
tosság legnagyobb rendben folyt le ; itt szerettem volna 
látni azokat, kik bennünket a' bucsuk végett rágalmaznak ; 
itt a' legvallástalanabb ábrándokkal eltelt szivü is, látván 
a' sokaság' szivét 's lelkét megható buzgóságot, akaratlanul 
is térdre esett, és a'többi könyörgök' imái közbe vegyülve, 
ezen szavakra fakadtak volna ajkai: „Mária! bűnösök' ol-
talma, könyörögj érettünk!" — 

E g y v i l á g i k a t h o l i k u s . 
(A' jó és olcsó könyvkiadó társulat' ügykezelési sza-

bályai. Vége.) Harmadik fejezet. A' társulat' tisztviselői-
nek jogaikról 's teendőikről. I. §. Az igazgatónak jogai, 's 
teendői. 1. Az egész társulat' mindennemű ügyeit fonto-
sabb dolgokban 's költségesebb vállalatokban ugyan az 
igazgató választmánynyal egyetértőleg ; halasztást nem 
szenvedő vagy kisebb dolgokban pedig ön felelősségére az 
igazgató vezérli. 2. A' közgyűlések' határidejét ő tűzi ki, 's 
azt titoknoka által a' vidéken ugyan hirlapilag, helyben 
pedig meghivó jegyek által a' tagokkal tudatja. 3. Minden 
hóban egyszer, sőt ha szükségét látja, többször is választ-
mányi gyűlést tart, 's abban , ugy szinte , ha ideje engedi, 
a' bizottmányi üléseken is ő elnököl. 4. A' szavazatok' 
egyenlőségének esetében az ő elnöksége alatt eldöntő sza-
vazattal bir. 5. A' társulat' pénztárait, raktárát, 's mind 
a' pénztárnok mind az ügykezelő' számkönyveit többször 

*) Igaz volna ez ? ? ! ! Szerk. 
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megvisgálja. 6. A' köz- vagy választmányi gyűlés által 
meghatározott költségvetésben nem foglalt rendkívüli kia-
dásokra 100 p. írtig utalványozhat. 7. Ha valamelly tiszt-
viselő hivataláról időközben lemond, helyét a' választó 
közgyűlésig helyettessel tölti be. 8. A" társulat' főméit, 
védnökével, illető elnökeivel, 's ha szükség az országos 
főhivatalokkal, ugy szinte az illető szerzőkkel is a" társu-
lat' ügyeiben ö levelez. 9. Minden néven nevezendő, 's 50 
p. frtot meghaladó szerződések, ugy szinte a' társulat' 
czimerével nyomatott utalványok 's nyugtatványok csak 
igazgatói aláírással ellátva érvényesek. 10. Ugyanezek, 
jogai 's teendői az igazgató akadályoztatása' esetében, az 
I. 2. 7. 's 8-dik pontokat kivéve, az aligazgatónakis; 
melly tisztes állásra az igazgató maga három egyént kitűz, 
ezek közül pedig egyet a' közgyűlés szótöbbséggel választ. 
I I . A' társulat' tulajdon pecséte az igazgatónál áll, s csak 
ennek meghagyásából használtathatik a' társulat' iratainak 
meghitelesitésére. 

2. §. A' társulati pénztárnok'teendői. 1. Az egyesület 
minden tiszta jövedelmeit, millyenek : az alapított tőkék, 
évenkinti részvény-dijak, pénzbeli ajándokok, végrende-
leti hagyományok 'stb., a' pénztárnok veszi át nyutatvány 
mellett. 2. A' bevett pénzekről nyomatott nyugtatványokat 
ad ki : minden nagyobb vagy rendkívüli bevételekről ellen-
nyugtatványt vévén. 3. A' tisztviselőknek meghatározott 
fizetéseiken kivül bármi kiadásokat csak igazgatói utal-
vány mellett tehet. 4. A' pénztár' épségeért saját vagyo-
n á v a l is kezeskedik, kivévén erőszakos eseteket. 5. Ren-
des o k m á n y o k k a l ellátott számadását, 's az abból készített 
mérleget évenkint a' rendes közgyűlés előtt megvisgálás 
végett a' választmánynak benyújtja ; a' pénztár' állásáról 
azonban a választmányt rövid kivonatban havonkint tudó-
sítja. 6. Legfontosabb, 's a' társulat' életét feltételező 
kötelessége, a' részvénydijaknak itt helyben a' hivatali 
szolga , vidéken pedig az illető bizományosok általi szor-
galmas behajtása: miben ha egyébkint megorvosolhatlan 
nehézségekre találna, azt a' választmánynak bejelenti, 
hogy az a' sikeresb lépések iránt a' további intézkedéseket 
megtehesse. 

3. §. A társulati ügyvéd' teendőiről. 1. A'társulat' 
mindennémü szerződéseit ő szerkeszti, 's ellenjegyzi. 2. A' 
társulat' jogkörébe vágó minden ügyeit védi, s az illető 
hatóságoknál előmozdítja. 

4. §. A' társulati folyóiratok'szerkesztőiről. 1. A'tár-
sulat által kiadatni szokott magyar, német 's tót katholi-
kus néplapok' szerkesztőit az igazgató választmány nevezi 
ki, 's tiszteletdíjaikat ez határozza meg. 2. A' szerkesz-
tők' kötelessége, illető lapjaikat a' szabott időre , 's minő-
ségben a' társulat' szellemében saját felelősségük alatt 
szerkeszteni s kiállítani: a' nyomtatásra felügyelni; a' 
s z ü k s é g e s rajzokat megrendelni ; a' nyomtatást kijavítani, 
's a' rendes szétküldés felett őrködni. 3. Minden szerkesztő 
az igazg. választmánynak, 's a' szerkesztő' bizottmánynak 
tagja : melly is 4-szer : a' szerkesztése alatti lapot illető 
n y o m a t á s i , ' s képmetszői árjegyzékeket hitelesítés végett 
ellenjegyzi. 

Vegyesek, 
A' május' 20-án tartott titkos consistoriumban ő 

szentsége által praeconisáltattak : herczeg Schwarzenberg 
József-Fridrik bibornok és salzburgi érsek ő eminentiája 

prágai érseknek; Kunszt József esztergomi kanonok ő 
méltósága kassai püspöknek; ésStroszmeyer József udvari 
káplán és tanulmányi igazgató a'bécsi, szent Ágostonról 
czimzett magasabb papképző intézetben, diakovári püspök-
nek. (Különös, a' bécsi hivatalos lap eddigelé sem közölte 
az április' 2-dikáról kelt kinevezéseket, ámbár a' kineve-
zettek' egyike Kunszt József ő mélt. már praeconisálva 
is van.) 

Kalocsáról azon liirt veszszük, miszerint érsek ő 
excja a' romai pápa ő szentségéhez üdvezlő feliratot készit, 
mit örvendetes tudomásul, 's illetőleg követendő például 
is nem lesz érdektelen közleni e' lapok' olvasóival. Nem-
csak a' placetum' eltörlése, de átalában az egyházi ügyek-
ben a' kormány' minden eljárása a' legmélyebb hálával és 
lelkesedéssel fogadtatik. 

Veszprimböl következőkről tudósíttatunk : Minden-
nap uj és uj adatokból van kedves alkalmunk meggyőződni, 
hogy mélt. Ranolder János püspökünkben valóban Isten' 
szive szerinti férfiú , és a' keresztény vigasztalásnak an-
gyala jött hozzánk. Szelid, leereszkedő nyájassága min-
denkit elbájol : 's a' szeretetteljes készség, mellyel a' sze-
rencsétlenek' könyeit letörleni siet, már is hálára kötelezte 
iránta a' sziveket. Naponkint számos ügyefogyott nyer tőle 
segélyt. Midőn néhány nappal ezelőtt a' villám egy házba 
sújtott, és azt lángokba boritá, kegyes főpásztorunk volt 
az első, ki a' kárvallott nőnek rögtönös segélyül 20 p. frtot 
küldött. Maj. 25-re virradón a' város' jerusalemi hegynek 
nevezett részén tüz ütött ki, s 14 ház lön a' lángok' mar-
talékává. Ismét kegyes főpásztorunk volt az első, ki a 
kárvallottaknak azonnal 200 p. frtot küldött. — Isten' leg-
szentebb és bővebb áldásai szálljanak a' kegyes szivii fő-
papra ! 

Temesvárról tudósíttatunk, miszerint a jubilaeumi 
ajtatosság' alkalmával, a' tartományi kormányzó, báró 
Majerhoffer Ferdinand ő méltósága is példás ajtatossággal 
járult az Ur' asztalához. 

Az ,Oesterr. Corresp.' irja • A' felizgatott emberek' 
lecsillapítására, az egyházi rendelvénynek felvilágosítá-
sára , az igazságnak egyszerű nagyságábani előállítására 
igen jó eszközül szolgáltak a' pásztori levelek, mellyeket 
a' bécsi és boroszlói érsek, 's a' seckaui herczegpiispök ez 
ügyben kibocsátottak. A' bécsi érseknek körlevele azon 
czélt tűzte ki magának, hogy a' híveket az egyházi ren-
delvény' hatásáról felvilágosítsa, 's a' kedélyeket haszta-
lan aggódások iránt megnyugtassa ; ő világosan és nyugodtan 
adta elő, mint kelljen érteni a' ministeri rendeletet, 's czél-
jának tökéletesen megfelelt. Ezer meg ezer példányokban 
terjesztetett el, 's mint mondottuk, az egyszerű világos elő-
adási modor megtette hatását ; a' zaj, melly eleinte az 
egyházi rendelvény ellen üttetett, a: körlevél' megjelente 
után lecsillapult. A' seckaui és boroszlói pásztori levelek 
egyenesen a' papsághoz voltak intézve. A' seckauiban kü-
lönösen a' inultakrai hivatkozás feltűnő. Meg vagyunk 
győződve, miszerint sokan csak e' körlevélből olvas-
hatták ki , mennyire haladott már az egyháznak le-
nyügzése, és igen helyesen történik hivatkozás a' tör-
ténetre , melly szerint az osztrák császárok mindig a' ka-
tholicismus' védői gyanánt tűnnek fel ; az álladalom és 
szabad egyház' kölcsönös egymásra hatása által Ausztria 
nagygyá lett, 's csak tévedésből történhetett, hogy az ál-
ladalom hü szövetségesét lenyűgözte. E' czélszerütlen 
igyekezetteli felhagyás a' statusnak csak hasznot hozhat. 
A' boroszlói herczeg-püspök' körlevele, melly remek tollal 
van irva, mint minden, mi e' jeles férfiutói származik, a' 
papoknak a' rendelvény' fontosságát fejtegeti, uj hatás-
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körüket kiszabja, 's olly magosságon áll, mellyre minden 
papoknak, hogy eljuthasssanak, törekedni kell. Mi nekünk 
teljes okunk van, e' körlevelek' megjelenése felett örven-
deni, 's bizton elvárjuk, hogy a' pásztori levelek, mellyek 
még következni fognak, szintolly nyugtatólag és fölvilá-
gositólag fognak hatni, mint eme' három, mellyekről em-
lékeztünk. 

Azon mozgalmak és vészteljes események, mellyek az 
utóbbi két év' folyamában az ausztriai államra nehezedtek, 
's ezeknek következtében az álladalmi kincstár által hor-
dozandó költség' rendkivüli szaporodása elkerülhetlenül 
szükségessé tette ugyan, a' jövedelem' minden nemeit 
a' növekedett szükség' fedezésére, az egyenlő hozzájárulási 
kötelesség' elvei szerint igénybe venni : mindazonáltal egy 
legfelsőbb kegyelmes császári határozat' következtében a' 
jövedelmi adó alá következők nem vétetnek : a) A' tettleges 
szolgálatban levő katonák és tisztek'dijai. b) Azon bevételek, 
mellyeket kolduló zárdák, az oktatás-, nevelés- vagy be-
tegápolással foglalkozó szerzetes rendek, továbbá iskolák, 
kórházak vagy más jótékony intézetek, föntartásukra az 
állam-kincstárból, köztőkékből, vagy községektől nyernek, 
c) Azon második osztálybeli jövedelem, mellynek évi ösz-
s z e g e t u l a j d o n o s á r a n é z v e 6 0 0 p. f r t o t f ö lü l 
nem h a l a d , melly összeghez azon bevételek, mellyeket 
az adófizető hasonló vagy különböző nevek alatt egy 's 
ugyanazon pénztárból, vagy egy :s ugyanazon kötelezettől, 
vagy pedig külön pénztárak 's kötelezettől huz, liozzászá-
mitandók . , . Ezen kegyelmes határozat sokakra nézve 
megnyugtatásul szolgálhat. 

A' ,Reichszeitung' egyik nem régi számában a' P l a -
c e t u m ' megszüntetése mellett egy katona ragadt tollat, 
megmutatandó, milly igazságtalanul támadtatik meg ezen 
szintolly jogszerű, mint méltányos engedmény ; és milly 
alaptalan azok' félelme, kik e' miatt a' statusra nézve olly 
igen káros következményektől tartanak. ,Az európai em-
beriség — úgymond — az egyház' túlnyomó (?) uralma 
elleni harczban a' reá vetett lánczoktól megszabadult ; de 
ennél még többet is tőn, még azon jótékony kötelékeket is 
lerázván, mellyek földi létünket az örökkévalóval össze-
kapcsolják. Egykor vakon (?) hivén, most a' hitetlenség' 
utján jár. Önzés, közönbösség, az értelmek' és szenvedé-
lyek' vad hatalma, a' törvények' megvetése, az erkölcsi és 
polgári rend elleni föllázzadás, a' társaság' eldarabolása és 
föloszlása, és az ezt követő polgári háború, mindannyi 
következménye a' korlátlanul uralgó szellemnek. Fegyver-
hatalom győzé le ezt először: szellemi fegyverek és vallás 
által lelietend csak az anarchiát tartósan legyőzni. Enged-
jetek tehát a papoknak szabad munkásságot, hogy a" tár-
sasági rend'épületét újra fölemelhessék, m e l l y e t me-
rő t ö r v é n y c z i k k e k á l t a l m e g r ő s i t e n i ugy 
sem l e h e t . A' ki a' történetet mint az életnek oktatóját, 
nem pedig mint az egyéni vélemények' képviselőjét mél-
tányolja, elismerendi, miként a' barbar népeknek a' leha-
nyatlott romai birodalombai betörése után, csak a' ker. 
vallás fékezhette az elfoglalók' vadérzelmeit, és vezet-
hette azokat szelidebb gondolkodásra.' Igen helyesen jegy-
zi meg az iró, miként lia szabadságot kívánunk napjaink-
ban az írásban,beszédben, és a'szabadságot ugy tekintjük, 
mint jövendő nagyságunk' palladiumát — annál inkább 
szabadságot kell kívánnunk a' vallásban. A: placetum' el-
törlése által az emelkedett lelkű fejedelem nem tön egye-
bet , mint hogy az egyházat méltatlan békóiból kiszaba-
dította. Azon sokaknak lármája, kik állítólag vallássza-
badságért küzdenek, leginkább ki van fejezve a' már több 
oldalról tett észrevételben, miszerint ők nem szabadságot, 

hanem szabadulást kívánnak a" vallástól. Azért a' sokrendü 
panasz a' hitehagyott Smetana excommunicatioja végett, 
mintha pedig egy hitszegőt bármilly társaságból is nem 
kellene kizárni. Ezen szabadságért küzdő hősök közé so-
rolandók azok is, kik a' katholicismust, a' babonaság ál-
tal elferdített Krisztus' tanának nyilvánítják, ezáltal kí-
vánván vallásellenies érzelmeiket takargatni. Nem fontol-
ják ezek meg, miként ők ezáltal minden keresztény fele-
kezet felett a' vesszőt eltörik ; minden vallást a' babona-
ság' körébe utalván. Hosszas, de igen tanulságos czikkét 
a' tisztelt iró e' következő nem u j , de mindig igaz észre-
vétellel zárja be : ,A' j ó p a p , m i n d e n k o r a' l eg-
j o b b n é p t a n í t ó m a r a d . 

Francziaországban a' választási törvény' reformjavas-
lata van tanácskozás alatt. Az átalános viták már befejez-
tettek. A' javaslat' első czikke, melly a' választási jogot 
három évi állandó lakhely-föltételhez köti, 's az egész ja-
vaslatban a' legfontosabb , több mint 200 szőnyi többség-
g&l fogadtatott el. Kitűnő szónokok Thiers és Montalembert 
voltak.— Ez utóbbi (Montalembert) beszédéről a' ,Journal 
des Débats' ezeket írja: A' jeles szónoknak ujabb beszé-
dét közleni annyit tesz, mint ujabb diadalát hirdetni : a' 
diadal, mint mindég, fényes és átalános volt. Maga a' 
hegypárt is lenyűgözve lenni látszott magasztossága által 
a' lelkes és szikrázó szónoklatnak , melly tüz zápor gyanánt 
hullott le rájok. Ha Montalembert ur' beszéde Hugo Victor 
úréval összehasonlittatik : értelme, szelleme , és alkalmi-
sága jobban felfogható lesz. Hugo Victor az átalános sza-
vazásjogot pártolta; Montalembert pedig a'társadalmat vé-
delmezte. Hugo Victor a' köztársaságról 's az alkotmány-
ról olly értelemben szólott, mintha annak teremtője és 
atyja volna; Montalembert e' tárgyakat ugy érintette, mint 
a' ki érdemeiket semmibe sem veszi. Ha választani kellene 
a' köztársaság és társadalom között, nem tudjuk, mit vá-
lasztana Hugo Victor; de tudjuk , mire esnék Montalem-
bert' választása. Egy óra' folyása alatt volt alkalmunk ta-
pasztalni, mint hullottak a' legkeményebb gunyszavak és 
mondatok az ujansült republicanusokra, a'régi alkotmány-
férfiakra , kik a' javítás elleni kérelmek' szerkesztői- és 
terjesztőivé váltak , meg a' demagogok- és socialistákra. 
Még megemlítjük, hogy az epigrammok' ezen özönében nem 
kiméltetett meg maga az alkotmány sem arra nézve, a' mi 
gyökeresen rossz benne; 's az átalános szavazat arra nézve, 
a' mi anarchikus foglaltatik benne. Minő finom és eszélyes 
guny ! minő csipős és valódi igazságok ! A' szónok megne-
vettette a'gyülekezetet, valamint megfogja nevettetni egész 
Francziaországot a' republicanusok' rovására, kik minden 
alkalommal azt kiabálják, hogy az alkotmány meg van 
sértve , épen ugy, mint a' hazug juhász , ki mindig farkast 
kiáltván, épen akkor hagyatott magára mindenektől, mi-
dőn a' farkas megjelent. Tudjuk, hogy Montalembert egy 
a' bizottmányi 17 tagok közül, kik az uj törvényjavasla-
tot készítették ; neki tehát különös joga volt azt véde ni. 
De ő nem elégedett meg azzal, hogy a' törvényt, vagy 
magát védelmezze, ő merészen támadta meg a' socialis-
must, minden jó polgárt, a' rendnek minden barátját a' kö-
zös ellenség elleni keresztjáratra hivta fel. 0 a' társadalom' 
nevében hadat izent a' társadalom' ellenségei ellen : a' pol-
gárosodás' nevében a' barbarismus ellen; az isteni és em-
beri törvények' nevében , a' rablás , gyújtogatás és orgyil-
kosság ellen. 

Május 25-diki telegraphi tudósítás szerint a' piemonti 
püspökök a' letartóztatott és elitélt érsekért nyilvános imák' 
tartását elrendelték. A' sassari-i érsek szinte olly tartalmú; 
körlevelet bocsátott ki, mint a' turini érsek. Ö is, szinte 
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befogatott, 's a' körlevelek mindenhol lefoglaltattak. A' 
turini érsek elleni per május 23-kán tárgyaltatott. Vádol-
tatott a' törvények' megvetésére 's azok iránti engedelmet-
lenségrei izgatással. A'vádlott érsek nem jelent meg, Vigli-
ani szegények' ügyvéde védelmezte őt. Az esküdtszék rövid 
tanácskozás után az érseket bűnösnek nyilvánította , 's a' 
törvényszék őt egy hónapi fogságra, 50 lira pénzbüntetésre, 
's a' költségek' viselésére Ítélte. 

János főherczeg, az ismeretes némethoni kath.bajnokot, 
Buss urat következő levéllel tisztelte meg : Kedves Buss 
ur ! Januar 4-ről kelt levelét itten Gratzban, Frankfurt-
bőli akkori megérkezésem után hamarjában kaptam. Azon 
időtől fogva több ízben lehetett önnek alkalma belátni : 
hogy az előbb annyi oldalról az osztrák kormánynak tett 
szemrehányás, miszerint ez a' német ügyekkel keveset 
gondol, 's azokban jelentéktelen részt vesz, teljesen alap-
talan volt, a' mi leginkább a' müncheni tanácskozmányok' 
eredményéből, 's a' császári kabinetnek annak inditványai-
hozi járulása' készségéből kitetszik. Sajnos, de azon párt, 
melly Ausztriának az összes haza' javára intézett törek-
véseit szüntelen gyanúsítani iparkodik, fáradatlanul mun-
kás, 's czéljainak elérése végett nem sokat gondol az esz-
közökkel, ugy, hogy ha a'népnek és német kormányoknak 
józan értelme az igazságot belátni nem akarja, alig remél-
hető, hogy Ausztriának őszinte és haszonleséstől ment aján-
latai átalános elismerésre találjanak. Egyébiránt ministe-
riumunk' munkássága a' belső ügyekre is fáradatlanul és 
sikeresen terjed ki. Az uj igazgatási rend minden német 
tartományainkban életbe lépett, 's a' köznépnél mindenhol 
tiszteletre és bizalomra talál. A' közigazgatás mindent el-
követ a'földmivelés, kereskedés és ipar'felvirágoztatására. 
Nem kiméi áldozatot a' közlekedési eszközök' javítása- és 
szaporítására, nagyszerű müvek kezdetnek és végeztetnek 
be. Illy működések' gyümölcse nem maradhat el, 's igy re-
ménylem Isten után, ha egy darabig a'külbékét fentarthat-
juk, belőlről a' jóllét felvirágzik, 's Ausztria' hatalma ma-
gosabb fokra emelkedik, mint valaha volt. Frankfurtbóli 
visszatértemkor Bécsbeni rövid tartózkodás után Gratzba 
jöttem, honnan birtokaimat, 's Stájerország' különféle vi-
dékeit látogatván meg, mindenhol ugyanazon tapasztalást 
volt alkalmam gyűjteni. Még sok tenni való van hátra, de 
a' kezdet jó, és Isten' segedelmével örvendetes sikernek 
nézhetünk elébe. Figyelemmel nézem innen a' dolgok' 
folyamát a' szivemnek olly kedves N é m e t o r s z á g b a n . 
Legforróbb óhajtásim annak szentelvék. Ön, kedves Buss, 
újra a' parlamenti viták' terére jutott. Meg vagyok arról 
győződve, hogy működése ott is hazájának javára lesz 
irányozva. Isten igazgassa mindenható keze által a' pár-
toknak igyekezeteit, 's a' bekövetkezendő eseményeket 
ollyformán, hogy még abból is, a' mi a' haza' egységének 
eldarabolását leginkább előidézni látszik, annak boldog-
ságát, hatalmát, és egységét mozdítsa elő. Ön nagyon le 
fog engem kötelezni, ha továbbra is közlendi velem néze-
teit , és észrevételeit, mellyeket a' lehetőség és körülmé-
nyek szerint örömmel hazám' javára forditandok. Gratz, 
április' 8-án, Önnek őszinte tisztelője : János főherczeg. 

Poroszországban az evangelika egyház' ujabb rende-
zésének 's önállóságra emeltetésének tárgyában rövid idő 
alatt kibocsátandó rendelvényt illetőleg, egy pár lapban 
közöltetik, miszerint legközelebb a' király, mint az egy-
házi kormány'feje, az eddigi ministeri osztályokat a' belső 
evang. egyházi ügyekre nézve, valamint az összes consis-
toriumokat tisztán egyházi hatóságoknak nyilvánitandja, 's 
az elsőbbi az egész tartományi egyházra nézve fő consistori-
umi hatósággal ruháztatik fel. Hogy az egyháznak önálló 
kifejlése a' keleti tartományokban lehetővé tétessék, a' 
községekre nézve elvek állíttatnak fel, mellyek szerint 
azokban egyházi tanács állíttassák fel. Az ős választások-
kal , 's egy átalános zsinat' azonnali összehívásával telje-
sen felhagytak. Az egyházi exemtio fenmarad. Mihelyt az 
egyháztanácsosok az előadott mód szerint megalakítják 
magokat, közülök kerületi zsinatok választatnak, mellyek-
nek határozatai királyi jóváhagyás által törvény' erejére 
emeltetnek. A' községi viszonyok belső átalakítására ele-
gendő tér adatott nekik; a' már rendezett községek, minők 
a' reformátusokéi, megtartják rendezésöket. E' határoza-
tok törvény' formában okadatolva, és utasítással ellátva 
a' consistoriumok' számára életbe lépendenek. Az evang. 
egyház akképen fog meghatároztatni, mint a' melly az Is-
ten'kinyilatkoztatott szaván nyugszik, mint ez a'három áta-
lános symbolumban, és a' protestáns vallásiratokban értel-
mezve van. 

Az angol kincstár' lord-biztosai tudtul adták a' kincs-
tári hatóságoknak, hogy Cullen érsek, Irhon' kinevezett 
prímása, rövid idő alatt Romából megérkezendik , 's ezért 
kívánják és rendelik, hogy bútorai 's ingóságai megvisgá-
lása- és tovább szállításában neki minden kitelhető köny-
nyitést nyújtsanak , 's hogy a' hivatali működésre szüksé-
ges ruhák, könyvek 's egyéb czikkek vámmentesen adas-
sanak ki. 

K ö n y v i s m e r t e t é s . E'napokban hagyá el Győ-
rött a' sajtót következő czimü munka :,Magyar gazdasszony, 
köznép és serdülő lánykák' használatára ; ajánlva E a r -
n e r A n t a l győri megyés püspök ő méltóságának; kiadta 
F e n i x Farkas sz. Benedek r. pap, egyházi jogtudor, a'győri 
kir. gymnasium, és főelemi tanodák igazgatója.'— Tar-
talma, a' természettörténet' főleg azon ágából van össze-
szedve , és jól sikerült párbeszédekben előadva, melly 
egyenesen a' nőnek, mint gazdasszonynak körébe vág. 
Szerző ezeket bő tapasztalás' nyomán, több évek' folytán 
a' tanuló leánykák' számára Írogatta össze, 's bár többek 
által lön már azok' közzétételére fölszólítva : szerénysé-
génél fogva mégis mindig halogatta ; mig végre uj megyés 
püspökünknek közremunkálása által a' közóhajtásnak en-
gedve, azt nyomtatás alábocsátotta. A' 14. ivre terjedő 
könyvecskének ára borítékba fűzve 48 p. kr. Méltán 
ajánlhatjuk e'jeles, és igen sok hasznos ismereteket ma-
gában foglaló munkácskát mindenkinek, már annyiból is, 
mivel annak 2-dik része is, melly a' fiuk, mint gazdák' 
számára Íratott, talán 14 nap múlva szinte elhagyandja 
a' sajtót. 

Lapunkra a' jövő félévre ezennel megnyitjuk az előfizetést. Az előfizetési dij Pesten házhoz hordás-
sal (Budára nézve a' házhoz kihordás megszüntettetik,) 5 frt, postán járatva 6 frt p. p. Előfizethetni minden 
cs. k. postahivataloknál; helyben a' szerkesztőségnél és Hartleben K. A. könyvkereskedésében. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Az álladalmi t e t s zvény- jognak el törlése 

Ausztriában. (Folyt . ) 

Hogy a' kath. egyház a' maga körében, nem-
csak rendi hivatását illetőleg, hanem a' kormányzást, 
törvényhozást és bíráskodást illetőleg is , független és 
legfelsőbb hatalom, mellynek a' fejedelmek és földi 
hatalmasságok is, mennyiben hivei, engedelmességgel 
tartoznak : azt utolsó czikkünkben Krisztus urunk' 
kifejezett akaratából, az apostolok' tanítása- és csele-
kedeteiből, az összes kath. egyház' hitvallása- és gya-
korlatából, 's végre minden ker. kath. polgári törvény-
hozók' közelismeréséből eléggé megmutattuk.*) In-
nen következik, hogy valamint nincs joga az állada-
lomnak, sőt tehetsége'körét is túlhaladja, a'kath. egy-
ház' ezen hitvallomását és meggyőződését megváltoz-
tatni : épen ugy nem lehet joga, a' kath. egyház' irá-
nyában olly rendeleteket is hozni, mellyek annak eb-
beli hitvallomása- és meggyőződésével ellenkeznek. 
Mennyire ellenkezik pedig a' vitatott tetszvény a' 
kath. egyház' e'dogmahiten alapuló függetlenségi öntu-
datával : hosszasan mutogatni nem szükséges. Az ál-
ladalmi tetszvény mellett az egyházi törvényhozás két 
lényeges tényezőből áll, mellyek' egyikének (az egy-
házinak) kezdeményezési; a' másikának (az álladal-
minak) pedig szentesítést joga van. Az álladalmi tetsz-
vényjog mellett tehát az egyház sem nem független, 
sem nem legfelsőbb törvényhozói hatalom , hanem 
csak kezdeményezési joggal biró consulta, a' melly 
által formulázott törvények, nem törvények , hanem 
csak törvényjavaslatok , kötelező törvényekké csak 
akkor és addig leendők, a' mikor és a' meddig azokat 

"*) Mint tudva van, elsők voltak a' protestánsok , kik 
szorultságukban az egyházkormányzás' jogát, ellen-
tétben az általok hirdetett lelkismeretszabadság' min-
den elveivel, a' ffjedplmek' kezébe letették, hogy ná-
lok pártolásra találjanak 
I. Félév. 

az álladalomnak jóváhagyni tetszik.*2) Mi igy lévén, az 
igényelt tetszvényjog, a' katholikusok' dogmahitök által 
szabályozott lelkismeretét lényegesen sérti ; 's azért, 
ha az állam, mint illyen, nem vallja is a' kath. hitet, 
következésképen közönyös rá nézve, ha. valljon a' 
katholikusoknak ezen dogmahite igazán, a' mint azt 
ők mondják, Istentől van-e vagy sem : mégis már a' 
kikiáltott lelkismeretszabadság' szempontjából is kö-
teles erkölcsileg felhagyni egy olly rendszabálylyal, 
melly a' lelkismereti és vallásgyakorlati szabadságnak 
általa is szentesitett elvébe ütközik. 

Minden méltányos és el nem fogúit embert fel-
hívunk, ítélje meg : ha valljon lelkismereti szabadság-e 
az, midőn a' hivek távollévő elöljáróikkal és ezek vi-
szont híveikkel csak a' status' rendőri kezén keresz-
tül jöhetnek érintkezésbe ? Vallásgyakorlati szabad-
ság-e az, midőn az isteni-tiszteletnek az egyház által 
helybenhagyott, ajánlott és dicsért, 's e' mellett sen-
kinek jogát nem sértő formái, csupán csak azért, mi-
vel azokat a' statusférfiak babonásoknak vélik, a' 
hívek' ellenkező meggyőződésének ellenére, eltiltat-
nak, 's abból csak annyi és olly alakban engedtetik 
meg, mennyi és millyen épen a' statusnak tetszik? 
IIa valljon társulati szabadság-e az, midőn a' társulat' 
minden rendelvényeit, már nem tudomás, hanem e-
gyenesen sanctio végett előlegesen kell az állami ha-
tóságoknak aláterjeszteni ? Nézzünk végig a' társulati 
élet' mezején, mellyik tudós akadémia, iparegyesUlet, 
művészeti egylet, kereskedelmi társaság, casino 'stb. 
van illyesminek alávetve ? Ha valljon végre testületi 
szabadság-e az, midőn a' főből a' tagokba és viszont, 
az éltető és életért siető nedvek, csak egy idegen, mes-
terségesen alkalmazott, anorganicus és épen azért seny-

*) Tudva van, miszerint II- Jo'z3ef császár' rendelete 
szerint a' már egyszer megadott placet is visszavon-
ható volt. Ez aztán annyit tett, mint minden egyházi 
törvényeket a' politikai szeszélyekhez kötni. 
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vesztő, nem egyszer halálos gázokkal impraegnált re-
tortán bocsáttatnak által, és itt is csak olly mértékben, a' 
millyenben tetszik, vagy épen egészben is visszatar-
tathatnak? Lássák elleneink, miszerint (a'positiv jogo-
kat ignorálva is) az általok fönnen magasztalt ,Ver-
nunftstaat'-nak valamennyi jogmaximáit tagadják meg, 
midőn a' tetszvény' eltörlése miatt sikra kelnek. 

Jól tudjuk, miszerint sem a' lelkismereti, sein 
a' vallásgyakorlati, sem a' társulati szabadság nem 
mehet a' végetlenig, azaz : nem lehet határtalan. Jól 
tudjuk, hogy az álladalmat a' legfelsőbb betekintési 
jogon kivül, még a' , V e t o ' ( j u s v e t a n d i ) vagy-
is azon jog is illeti, mellynél fogva letilthatja mind-
azt, mi a' status' czéljaival ellenkezik, vagy azokra 
nézve veszélyes befolyást gyakorol. E' jogot a' kath. 
anyaszentegyház, részéről annál készségesebben ismeri 
el, mennyivel határozottabb ellensége volt mindig a' 
gonoszság- és tévnek ; mennyiben mélyebb benne azon 
meggyőződés, hogy minden tanai igazak és szentek, 
a' polgári kötelességek' pontos teljesitését nem csak 
nem akadályozók, hanem inkább arra lelkismeretben 
és Isten előtt minden egyes h ivét, a' pápától kezdve 
le egész az utolsó laicusig, kötelezők ; mennyivel tisz-
tábban áll előtte, hogy szellemi közremunkálásával a' 
polgári boldogságot nem akadályoztatni, hanem igen is 
előmozditani van hivatva ; 's mennyivel végre nagyobb, 
eddig soha szégyent nem vallott bizodalommal áll 
minden pillanatban készen, számot adni minden tet-
teiről , számot szándokainak ugy valamint az ezek' 
kivitelére alkalmazott eszközeinek is tisztasága- és 
feddhetetlenségéről. A' kath. anyaszentegyház tehát 
elismeri, tiszteli az álladalmi veto-t ; de a' ,veto' ko-
ránsem tetszvény. Vetőt gyakorolt a' status Ausztriá-
ban is mindig és mindenek, egyesek ugy mint testü-
letek : t e t s z v é n y t csak a' kath. egyház' irányában. 
A' vétót a' kormány fentartotta most is , a' tetszvényt 
eltörölte. A' veto fenáll, és gyakoroltatik Ameriká-
ban is, a' tetszvény nem. A' vétóról a' status soha le 
nem mondhat, a'tetszvényt évezreden által nem ismer-
te. A' veto által tiltatik a' kath. egyháznak is mindaz, 
a' mi minden másnak ; a' tetszvény által csak egyedül 
ő köttetik a' status' előleges beegyezéséhez. A' veto 
hasonlit azon apai rendelkezéshez, melly szerint ez 
gyermekeinek bizonyos tényt, teszem kávéházba vagy 
szinházba járást, és a' többi, megtilt ; a'tetszvény azon 
gyámnokoskodáshoz, melly szerint fiainak mit sem 
szabad tenni, mi előtt rá tőle engedelmet nyertek. A' 
vetojog hasonlit a' sajtótörvényhez, a' tetszvény az 
előleges censurához. A' veto szerint nem szabad sem-
minemű összeesküvési, lázitási, felségsértő 'stb. leve-
lezést folytatni, a' tetszvényjog szerint minden egyes 
levelet a' statusnak kell elolvasni, hogy elküldethes-
sék. A' veto kijeleli a' határt mit és a' meddig, a'töb-
bit az illetők' belátása- és lelkismeretére bizza; a' 

piacet azt hiszi, erre mit sem lehet bizni : vagy os-
toba vagy lelkismeretlen. A' ki a' vetőt különbség és 
részrehajlás nélkül minden egyesek ugy mint testüle-
tek' irányában erélyesen kezeli, köszönetet érdemel, 
oltalmazza a' rendet ; ki a' tetszvényt minden e-
gyesek- és testületekre 's azok' minden tetteire ugy 
kiterjesztené, a' mint az a' kath. egyházra kiterjeszt-
ve volt, az a' világon a' legnagyobb és legkiállhatla-
nabb zsarnok fogna lenni. E' párvonalt ínég soká az 
élet' minden viszonyain keresztül lehetne folytatnunk, 
de a' fogalom' megállapítására ez is váltig elégséges. 
Ha a' tetszvényjog' eltörlésének ellenei, mennyire jó 
szándokot teszünk föl bennök, a' veto és tetszvény 
közt létező ezen lényeges különbségekre, és arra, hogy 
mi sok sértő, lealázó, zsarnoki van abban a' tetsz-
vényben, nem csak alkalmazásában, hanem eszméjében 
is, kellőleg figyelnek : alkalmasint ezen ügyről egé-
szen más Ítéletet hoztak volna. 

Azonban, midőn a' vetőt az álladalom' egyik lé-
nyeges jogának ismerjük és valljuk, egyszersmind azt 
is kinyilatkoztatjuk, miszerint valamint a' lelkisme-
reti és vallásgyakorlati szabadságnak, ugy ennek köre 
sem terjedhet a' végtelenig. Mint amannak a' status-
czél, ugy ennek is korlátot szabnak az ember' termé-
szeti 's elidegenithetlen jogai. Az igazat és jót , a' 
nem-veszélyeset, nem tilthatja le a' status. 'S itt ezen 
a' téren várjuk mi el elleneinket. Itt ezen a' téren 
várja őket a' kath. egyház : ,Ime itt hit- és erkölcsi 
tanaim, itt kormányzási és fegyelmi rendszerem, itt a' 
cultusra vonatkozó minden intézkedéseim, itt egész 
történetem, összes multam ; — jöjjetek, bocsát-
kozzatok mindezeknek megvisgálásába, ime itt va-
gyok , hogy feleljek ; 's a' mint igazán él bennem a' 
hit , miszerint Istentől alapíttattam, 's a' Szentlélek-
től vezéreltetem • épen annyi bizonyossággal tudoui, 
liogy a' visgálat, tartson bár háromszáz évekig, mi-
ként Krisztustól nagy Constantinusig, végre is csak 
azon egy eredménynyel végződhetik : miszerint az 
álladalmaknak nem megrontója, hanem lényeges fen-
tartó talpköve; a' polgári haladásnak nem gátja, ha-
nem minden civilisatio' anyja; a' polgári szabad-
ságnak nem ellenese, hanem őre és dajkája vagyok; 
— csakhogy természetesen tanaimat, intézkedései-
met, történeteimet ugy kell venni, a' mint vannak és 
történtek, a' mint azokat én magam értem, tanitom 
és tudom, nem pedig a' mint azokat a' reformatio óta 
mindennemű elleneim meghamisítva és elferdítve hir-
detik , hogy megutáltassák !' — Ide, erre a' térre lép-
jenek tehát elleneink; mutassák ki a' társadalmilag 
veszélyes tanokat, mellyeket a' kath. egyház vall; ki 
az erkölcstelen eszközöket, a' mellyekkel él ; ki áta-
lán mindazt, mi az ő összes organismusában a' sta-
tus'czéljait akár veszélyeztető akár pedig csak hátrál-
tató is foglaltatik : mikoron aztán joguk lesz nem mon-
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dorn a' tetszvényre, inert erre csak ugy nem létezik 
jog, mint nem a' lelkismeretek' erőszakolására, — 
hanem a' kath. egyháznak vagy arrai kötelezésére, 
hogy azt, a' mi rendszerében igazán rossz és veszé-
lyes, megváltoztassa, vagy pedig, ha ezt tenni nem 
akarná, mivel lelkismerete és meggyőződése nem en-
gedni , vallása' hirdetésétől- és gyakorlásátóli letil-
tására. Azonban, mint mondottuk, ezt nem fogják 
soha kimutatni. Sőt bár visgálnák, bár studiumuk' 
tárgyául tennék ezen bámulatos világépületet! Bár 
visgálnák és ismeretére törekednének nem azok által, 
kik bevallott ellenei lévén, azt hütelen ábrákban mu-
tatják be a' világnak ; hanem igenis hallgatnának ma-
ga ezen egyház' útmutatására, — 's ha már olvasni 
kell, olvasnák ne csak azt, a' mi ellene Íratott, ha-
nem azt i s , mit mellette irtak az apologisták : és mi 
hiszszük, hogyha igazságot keresnek, ha nem keresik 
a' széles utat, melly a' kárhozatba viszen, ha élet-
módjuk nem ok rá, hogy tartsanak az igazságnak 
megtalálásától, — meg fogják azt lelni ; meg fognak 
győződni, hogy ezen egyház nem az. a' minek né-
inellyek mondották, és utánok ők maguk is hitték ; 
hanem igenis az, minek őt alapitója alkotá, Isten' 
háza, a' mennyország' csarnoka. mellyben testvérek 
laknak, kiket a' hit és szeretet által erre istenileg 
rendelt atyák kormányoznak ! 

Nem tagadjuk, elleneink a' kimutatás' ezen te-
rére is léptek. De ndt mutattak fel? Aggodalmaikat! 
Nein vagyunk a' ,summum jus'-nak rideg bajnokai ; 
az aggodalmak részint a' eombináló ész, részint a' 
háborgó kedélyben birják alapjokat. Mi ezeket is 
számba kívánjuk venni ; de ne várja senki, hogy olly 
fontos dologban, mint az embereknek az örök üdves-
ség' utjain kalauzolása, mellyben minden az Üdvezitő' 
örök akaratjától lugg, aggodalmaknak engedjünk, 
mellyek meggyőződésünk szerint épen azért, inivel az 
örök bölcseség' akaratjával ellenkeznek, nem lehet-
nek alaposak. Ám ha akarják elleneink, hogy aggo-
dalmaik némi sulylyal bírjanak, mutassák ki a' szük-
séges logikai összefüggést az egyház' azon elvei és 
szerkezete között, mellyből aggodalmaik folynak, és 
ezen aggodalmak között. Mutassák ki, hogy ime az 
egyház ezt tartja, az egyház igy van szerkesztve; 's 
ezen elvből, ezen szerkezetből szükséges logikai kö-
vetkezetességgel , vagy hogy engedékenyebbek le-
gyünk , legalább probabilis, t. i. mindig és állandón 
csak egyet és soha az ellenkezőt nem bizonyító té-
nyeknek sokaságára fektetett inductio szerint, e' ve-
szélyek, e' bajok származnak, e' veszélyek- és bajok-
nak származniok kell. De ezt nem tehetik; 's hogy 
nem tehetik, mutatja maga a' fő ,Schlagwort', a' 
mellyel élnek, midőn ,visszaélés'-ről beszélnek. A' 
visszaélés épen azért, mert visszaélés, nem logikaszerü 
kifolyása az elvnek,hanem inkább annak ellenkezője. 

'S itt ismét felszólítjuk elleneinket, mutassák ki , mi-
szerint a' kath. egyház' akár tanai-, akár szerkezeté-
ben van olly sajátságos valami, a' mi a' visszaélést 
nem mondom absolut lehetségessé, de legalább is va-
lószínűvé teszi. Elleneink erre nézve két okot hoztak 
fel : a' kath. egyházkormány' absolutismusát és ezen 
egyház' fejének külfejedelmiségét. (Vége köv.) 

S e m i n a r i u m o k . 

(Folyt.) 

5-ször : A' j ó p a p i r t ó z i k b o t r á n y t 
o k o z n i a' n y á j b a n , i n k á b b m i n d e n e k n e k 
p é l d á s é l e t e á l t a l e l ő k é p ü l s z o l g á l a' 
j ó b a n . I írunk 's isteni mesterünk' példája 's megha-
gyása szerint (Ján. 1 3 , 15 — 17.) szinte mint az 
apostolok' példája és sz. Péter 's Pál' intése szerint, 
a' papnak istenfélő 's feddhetetlen életet kell élni, 's 
tükörképül kell szolgálnia a' népnek az igaz és állha-
tatos hitben. az erős reményben, a' forró szeretetben, 
a' buzgó ajtatosságban, a' szemérmes 's épületes tár-
salgásban, a' jó hír 's név' megőrzésében. (Tim. 4. 
12. Tit. 2, 7. — 1. Pet. 8, 2 - 4 . ) Hitével, tanítá-
sával kell életének egyeznie, nehogy, mit szóval épit, 
azt vétkes életével lerontsa, 's midőn másokat az üd-
vesség' útjára oktat 's vezet, maga a' kárhozat' fia le-
gyen. (Rom. 2 , 2 1 — 2 3 . — 1. Kor. 9, 17.) ,Sólet 
subditorum túrba praefectorum sibi mores ceu arche-
typum et quamdam imaginem spectare, seque ad illo-
rum formám effingere. Quemadmodum ergo ipso-

rum praeclara gesta multis prosunt ad simile Studium 
evocantia; sic et eorum vitia alios ad virtutis exerci-
tium segniores ell'iciunt, et ad bonorum operum Iabores 
torpere faciunt.' (S. Chrysost. 1. 3. de Sacerd. c. 14.) 
,Sic decet omnino clericos ad sortem Domini vocatos 
vitam, moresque suos omnes componere : ut habitu, 
gestu, incessu sermone, aliisque omnibus rebus nihil, 
nisi grave, inoderatum ac religione plenum praesefe-
rant, levia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, 
effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venera-
tionem', igy szól a' tridenti sz. zsinat. (Sess. 22 . 
Decret. de reform, c. 1.) — A' jó pap ezeket nem 
csak tudja, de szivére is veszi, 's olly istenesen ügyek-
szik élni, hogy híveinek bátran elmondhassa sz. Pál-
lal : ,Legyetek az én követőim, miként én Krisztus' 
követője vagyok'. (1. Kor. 4, 16.) A' papnöveldének 
tehát föladata e) a' növendékeket kisebb 's nagyobb 
szenvedélyeikből, rossz szokásaikból, erkölcsi rom-
lottságukból , mellyekkel talán terhelve, a' világ' er-
kölcsrontó karjai közül a' papnöveldébe lépnek, ki -
tisztitani ; őket az igaz poenitentiatartásra, megiga-
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zulásra, isteni félelemre, 's erkölcsös. példás életre 
kalauzolni, 's a' jóban megerősíteni. Mi nem csekély 
föladat. 

6-szor : A' j ó p a p h o l t i g t a n u l é s t a n it . 
Tudja a' jó pap, hogy mulasztliatlan kötelessége Isten' 
igéjét hirdetni, a' hívek' sarjadékit a' tanodákban, a' 
fölnőtt híveket a' szentegyházakban a' ker. kath. hit 
's törvény' igazságira szorgalmatosan oktatni : a' föl-
merülő kétségeket eloszlatni, a' hitlen 's eretneki el-
lenvetéseket czáfolni ; a' gyóntató székben ítélni, ta-
nácsot adni, lelki sérveket gyógyítani, a' szentsége-
ket Urunk' rendelése szerint buzgón és bölcsen kiszol-
gáltatni ; a' híveket a' megigazulásra 's tökéletes életre 
vezetni, 'stb. (2. Tim. 4, l . _ 5 . Tit. 1, 9 . - 1 . Pét. 
3, 15.) Mindezt hogyan vihetné véghez a' hit- 's er-
kölcstanban tudatlan pap? Mi leend a' tudatlan 's vi-
lágtalan nép' sorsa, ha vezetője is világtalan? (Mát. 
15 . 14.) Azért méltán int és sürget sz. PálTimoteus-
ban minden papot a' szent-irásnak 's vallástudomány-
nak szorgalmatos olvasására, tanulására 's a' sz. el-
mélkedésre, a' nála letett tudomány' megőrzésére 's 
tanítására : hogy önmagának 's hallgatóinak is üdves-
séget szerezhessen. (1. Tim. 4 , 1 3 — 1 6 . és 1. Tim. 
6 , 20. 21.) ,Ab imperitis pastorale magisterium, qua 
temeritate suscipitur, quando ars est artium regimen 
animarum?4 Igy szól sz. Gergely pápa. (Keg. past.) 
,Quid enim periculi sit, ubi non invenit pastor pa-
scua, ignorât dux itineris viam, vicarius nescit Do-
mini voluntatein, ecclesia quotidie multipliciter et mi-
serabiliter experitur.' (Sz. Bemard in Declam.) Mind-
ezek' komoly megfontolása reá bírják a' jó papot a' 
folytonos tanulásra, 's ismervén a' kor' igényeit, noha 
a' világi tudományokban is gyakorolja magát, főgondja 
mégis a' sz.-irás és theologia' olvasása 's tanulása. — 
Azonban a' jó pap tudományával nem fényleni, nem 
dicsőséget aratni; hanem lélekben kiván épülni maga, 
's másokat is óhajt építeni, 's tökélyre vezetni. Tudja 
ő, hogy a' legtudósb theologusok , nem mindenkor 
legjobb papok ; mert a' tudomány szeretet nélkül tol-
lúja az embert; (1. Ivor. 8, 1.) hasztalanságnak tartja 
ő mindig tanulni, 's a' valódi igazság'ismeretére soha 
el nem jutni. (2. Tim. 3, 7.) Ugyanazért a' jó pap az 
iskolaféle száraz, benső kenet 's élet nélküli tanult-
ságot . miveltséget nem elégli ; ő a' tanulást sz, el-
mélkedéssel, imádsággal 's jó cselekedettel párosítja : 
hogy benső világosság és kenet által értse 's érezze, 
a'mit tanul 's tanít. (1.Ján. 2 , 20. 27 . ) ,Da mihi intel-
lectum et scrutabor legem tuam et custodiani illám in 
toto corde ineo'(Ps. 118.) ez naponta forró imádsága; 
nemcsak az iskolai tudományra, de a' szentek' tudo-
mányára is szert tenni, szive' törekvése. .Deum agno-
scit. quisquis illum vehementer amat, neque nimiruin 
ita amare posset, nisi ejus bonitatem, svavitatem, be-
nignitatem et caritatem amando gustaret; quae cogni-

tio .mystiCa theologia' (scientia Sanctorum) esse dici-
tur, in qua non intellectus affectum, sed affectus eru-
dit intellectum ; dum gustando Dei admirabilem sva-
vitatem plane intelligit, quam dulcis et quam amabi-
lis sít Dominus.' (I.udov. Gran. Conc. de Off. Past.) 
Gyakran fölfohászkodik ő Kempis Tamással : Veritas 
Deus, fac me tecum unum in caritate perpétua ! A'pap-
növelde' föladata tehát f) a' növendékeket a' theologiá-
nak szakaira, a' szertartásokra és szentségek' kiszolgál-
tatására szorgalmatosan oktatni; őket a' szorgalmatos 
tanulásra és olvasásra ébreszteni, szoktatni 's reábirni : 
hogy mint leendő néptanítók lelkismeretesen 's örömmel 
tanuljanak, 's tanulásukat kapcsolják össze az istenes 
élettel, sz. elmélkedéssel 's imádsággal ; miszerint tu-
dományuk és tanításuk kenettel teljes lévén, maguk-
ban 's hallgatóikban is üdves gyümölcsöket terem-
hessen. 

7-szer : A' j ó p a p a ' r e n d t a r t á s ' e m b e r e. 
Isten, kinek a' pap választott szolgája, nem a' zavar 
's rendetlenség, hanem a' legszebb rend' Istene. 
(Bölcs. 11, 21.) 'S a' hü szolga urát követi. Megadja 
Istennek, mi Istené, a' császárnak, mi a' császáré ; 
megadja egyházi 's világi előjáróinak a' tiszteletet, 
az engedelmességet , mellyel nekik körűkhez képest, 
tartozik : ugy vár maga is alattvalóitól tiszteletet 's 
engedelmességet. ,Nemo secure praeest, nisi, qui li-
benter subest. Nemo secure praecipit, nisi, qui bene 
obedire didicit, (De imit. Chr. 1. 1. Cap. 20 . n. 2.) 
A' jó pap azon van : hogy sz. Pál' intése szerint a' 
szentegyházban, tulajdon házában 's a' plébániában 
,mindenek tiszteségesen 's rendszerint vitessenek vég-
be. (1. Kor. 14, 40.) Jól tudja ő , milly sok legyen 
teendője, hogy tehát annak idejében minden kötel-
meinek megfelelhessen, lelkét is a' henyéléstől 's vele 
együtt sok gonosztól megóvhassa, rendezi idejét, ren-
dezi teendőit. Időt szab maga elébe a' fölkelés, le-
fekvésre, az imádságra, sz. elmélkedésre, a' sz.inise-
áldozat' bemutatására 's a' szentségek' kiszolgáltatá-
sára, a' köz isteni szolgálatra; időt szab maga elébe 
a' tanulásra, olvasásra, tanításra, az élelmezésre, a' 
házi 's gazdasági gondokra; a' szükséges munkaszü-
net- 's ártatlan mulatásra : 's a' rendet, mellyet magá-
nak kitűz , mennyire niagán áll. pontosan megtartja : 
főleg szivén fekszik a' kitűzött isteni szolgálat' idejét 
pontosan megtartani, hogy késő megjelenése miatt a' 
hiveknek okot a' zugolódásra. vagy az isteni szolgá-
lat' elmulasztására soha ne adjon. A' jő rendtartás a' 
papot i s , a' népet is Istenhez vezérli, 's a' gonosztól 
megóvja : ,()rdo dux est ad Deum, et quae a Deo 
sunt, ordinata sunt,1 mondja sz. Ágoston. ,Solliciti 
sitis semper circa custodiam ordinis, ut ordo custo-
dial vos' mondja sz. Bernárd. — Azért a' jó pap a' 
rendtartásnak nagy barátja, de nem rabszolgája; a' 
milly szabadon 's jő kedvvel illeszkedik a' kiszabott 
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rendhez ; olly szabadon 's örömmel áll el attól. mi-
helyt az ur őtet vagy az elöljárók, vagy a' körülmé-
nyek által más teendőre szólitja. .Relinquere I)eum 
propter Deum, magnum lucri spirituális compendium 
est, nullum dispendium,' mondja loy. sz. lgnátz. A' 
papnövelde' föladata tehát g) a' növendékek' idejét 
fölosztani, teendőiket idő szerint rendezni, 's őket a' 
pontos rendtartáshoz szoktatni; rendszerető emberekké 
nevelni. 

8-szor : A' j ó p a p I s t e n 's e m b e r ' s z e r e -
t e t é t ő l l e l k e s í t v e a p o s t o l i b u z g a l o m -
m a l t e l j e s . Krisztus Jézus az örökös főpap Pétert 
az anyaszentegyház' fejévé , a' lelkek' főpásztorává 
kinevezendő, nem sorolá elébe főpásztori teendőit, nem 
is kérdezé , meg akar-e azoknak pontosan felelni ; 
csak azt kérdezé tőle háromszor : ,Péter szeretsz-e 
engem?' Szeretsz-e engem teljes szivedből 1) jobban 
mint e' földnek minden kincsét, örömét 's hiúságát? 
2) Jobban szeretsz-e engem, mint szüléidét, rokonidat, 
legjobb barátidat, mint akármilly embert? 3) Jobban 
szeretsz-e engem mint tulajdon kényelmedet , haszno-
dat. gyönyörödet, mint saját éltedet? 'S mivel Péter 
erősité, hogy szereti Jézust ; az ur reábízta nyája' le-
geltetését, mit sem kételkedve : hogy Pétert az Isten 
's embertársai iránti szeretet eléggé fogja tüzelni 's 
lelkesíteni, miszerint főpásztori kötelességeinek teljes 
buzgalommal és szorgalommal eleget tegyen. Igen is: 
a' jó pap Isten 's embertársai' szeretetétől lelkesülve, 
buzog az imádságban és könyörgésekben, fáradhatlan 
a' nép, a' gyermekek' tanitásában, buzgó a' szentsé-
gek' kiszolgáltatásában, a' fönséges mise-áldozat' be-
mutatásában : buzog ő Isten' dicsőségeért ; az anya-
szentegyház' terjedéseért, az Isten' háza diszeért; bu-
zog ő a' lelkek' üdveért, mint Krisztus, mint Pál 's a" 
többi apostolok. 0 szent hivatalában senkitől nem 
fél, csak Istentől: kit megbántani, kinek engedetlen-
kedni :s kedvéből kiesni irtózik. <) mit sem gyűlöl, 
mint a' bűnt ; 's mi lelkét szomorítja, az a' bün' ter-
jedése : mi szivét vérzi, 's lelkét rendithetlen ellent-
állásra tüzeli — az az Isten' becstelenitése 's a' lel-
kek' kára. O a'megátalkodott Pharaonak Moyzes, a'bot-
ránkoztató Heródesnek keresztelő sz. János, a' hazu-
goknak Péter, az Istenkáromlóknak Pál, a' képmuta-
tóknak és isteni-szolgálatzavaróknak Krisztus Jézus' 
tüzes buzgalmával kész ellenszegülni. •) 'S a' jó pap-
nak ezen apostoli buzgalma nem szenvëdélyes. nem 
bosszontó, nem puszta szóból álló. nem hirtelen föl-
lobbanó 's hamar eltikkadó szalmatüz ; hanem mint a' 
szeretet, mellyből fakad, szelíd, kegyes, hosszútűrő, 
okos. mérsékelt, munkás és állhatatos. A' papnövelde' 
feladata tehát h) a' növendékekben az Isten 's ember-

*) Luk. 12, 49. 50. — 2. Kor. I I , 29. és 12,15. Philip. 
1, 21. és 2, 17. 

társaik iránti szeretetet éleszteni, nevelni, buzgalmuk-
nak jó irányt adni : hogy egyfelül kerüljék a' kárho-
zatos közönyösséget, lágynielegséget a' hivatalviselés-
ben: másfelől buzgalmukat minden szenvedélytől 
megtisztítván, csak az igaz keresztény 's apostoli sze-
retettől engedjék magukat buzgalmukban vezéreltetni. 

íme ! előttünk az apostolok-, az apostoli férfiak-
's minden jó papnak valódi képe : előttünk a' papnö-
velde' lényeges föladata, mit ha talán gyarlóságunk 
miatt tökéletesen el nem éghetünk is ; de megközelíteni 
szoros kötelességünk,'s pedig annál szorosb kötelessé-
günk, mennél magasb polczra helyez minket az Ur a: 

hierarchiában! ,Ille servus, qui cognovit voluntatem 
Domini sui et non praeparavit et non fecit voluntatem 
ejus, vapulabit multis. . . . Cui inultum datum est, 
multum quaeretur ab eo, et cui commendaverunt inul-
tum, pluspetent ab eo': így szól az Ur (Luk. 12, 47, 
48). Előttünk a' tükör, tekintsünk bele 's lássuk, 
millyeneknek kellene lennünk, 's millyenek vagyunk ? 
Okuljunk és javuljunk! Ne legyünk hasonlók azok-
hoz, kiket méltán megró Jakab apostol igy írván : 
.Estote factores verbi et non auditores tantum, fallen-
tes vosmetipsos. Quia siquis auditor est verbi et non 
factor, hic coiuparabitur viro consideranti vultum na-
tivitatis suae in speculo ; consideravit enim se et abiit, 
et statim oblitus est. qualis fuerit.' Jak. 1, 2 1 — 2 4 . 
(Folvt. köv.) — a — i — 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 

A u s z t r i a . 
(A' seckau-leobeni herezegpiispök' körlevele. Folyt.) 

Az osztrák kormány lemondott az állam' mindenhatóságá-
nak csalékony tanáról, melly a' forradalomnak megelőzője 
szokott lenni : mert annak sireni hangja az álladalmat ter-
mészeti alapjaitól elvonja, 's megoldhatlan feladatot tűz 
elébe. Az osztrák kormány elismeri a' magasabb feljogosí-
tást, melly a' kath. egyház fölött lebeg, 's szabadságot ád 
neki, alkotmánya és szabályai' értelmében az embernek 
túlvilági rendeltetésére működni, annál kevesbbé szorítja 
meg őt a' kormány azon jogoknak élvezetében, mellyek a" 
a' társadalmi összeköttetés' természetéből erednek. Az osz-
trák kormány tudja, hogy szintúgy az egyházi, mint, álla-
mi hatalom' kezelői, emberek, 's semmi szent dolog nincs, 
mi a' visszaéléstől ment volna : de ő azon kicsinkedő két-
ségeskedés fölé emelkedik, melly a' melegítő :s világító 
lángot eloltja, mert ennek a' házi tűzhelyen tul is rombo-
lólag lobogni nem lehetetlen. E' mellett szintolly okosan, 
mint igazságosan cselekszik : mert minél szorosabban ma-
rad az állam saját köre' korlátai között, annál határozot-
tabban utasíthatja vissza a' rendelkezésére álló hatalmas 
eszközökkel jogkörének megsértetését. Elenyésztek a' korlá-
tok , mellyek az osztrák egyházat akadályozták, ne hogy 
a' nagy egész' részének képzelhesse magát, melly Isten' 
lelkétől védve, áldásait öt világrészre terjeszti: mert már 



'538 

akadálytalanul közlokedhctik az egyházi szabályok által ki-
jelelt módon, egyházi ügyekben, az egységnek megszen-
telt központjával. A' püspöki szózat szabaddá lett minden-
ben, mi a' püspöki hatóság' körébe tartozik; nem fogja azt 
többé álladalmi hivatalnok' kénye megszorítani, vagy hall-
gatásra kényszeríteni ; akadály nélkül juthat az el az Ur' 
szolgáihoz, s a' hivő községhez, hogy tanítson, emlékez-
tessen , kérjen, intsen, a' gyomot irtogassa, a' jó magot 
szaporítsa annak erejével, melly nélkül semmit nem tehe-
tünk. A' pap szintúgy mint minden keresztény megadja a' 
császárnak, mi a' császáré, 's állampolgári kötelességeinek 
teljesítésére nézve a' status' irányában felelősséggel tarto-
zik. De midőn olly kötelmekről van szó, mellyekkel a' 
katholikus, a' pap, e' minémüségében Isten és az egyház' 
irányában tartozik , ottan az egyházi hatóság olly jognak 
gyakorlatába lép, mellyet fel nem adhat, mert Isten' fia 
küldötte őtet feloldozni, és megkötözni ; minek egyébiránt 
a' polgári törvények' ellenébea semmi előjogi jelentősége 
nincs : mert az egyház e" tárgyban semmi többet nem kí-
ván , mint a' mit minden álladalom az általa jóváhagyott 
vasúttársaságnak szükségképen engedményez, ha csak a' 
vasúti társulatot szerencsétlenné nem akarja tenni. Minden 
püspöknek megengedtetik a' lelkészi csődvisgálatot, isten-
tiszteletet , a' hittani megyei és zárdaintézeteket a' Bécs-
ben összegyűlt püspökök' határozatai szerint szervezni és 
rendezni. A' kereszténység' szent tanai a' kath. ifjúság' 
számára csak olly egyének által fognak nyilvánosan előa-
datni , kiket a' püspök, a' vallásnak őre, és megyéjének 
első tanítója, arra felhatalmaz. Az egyház biztosíttatott, 
hogy azon fontos kötelességek' teljesítésében, mellyek a' 
népiskolákra nézve őt illetik, gátoltatni nem fog. 

Nagy dolog történt, az egyház s polgári társadalomra 
nézve. Ha ki kételkednék arról, tekintsen a' mintaországra, 
mellyet Europa 1848-dik évi martiusig, minden hiányai-
ban bámulandó odaengedéssel utánozott, tekintsen Fran-
cziaországra. A' kath. országok között Francziaország volt 
az első, melly az állami egyházat létrehozta. Az utolsó 
lépés után hatvan év múlva azon bölcselet kapott lábra s 
virágzott. melly az esztelennel együtt azt mondja : Nincs 
Isten ; másik ötven év múlva a' veres sipkás szabadság' 
vérmennyekzőjét tartotta. Ismét 60 évre reá egy kis csa-
pat, melly reggel még nem tudta, este mit lesz teendő , 35 
millió szabad francziára a' respublicát rá kényszeríti. A' 
veresek már is mohón nyeldesik a' konczot, mellyet kisze-
meltek magoknak: Marat és Robespierre követői türelmet-
lenül várják ar perczet, mellyben előtörhessenek. E' végső 
veszélyben Francziaország — bár kissé későn — belátja, 
hol kelljen menedéket keresni. A' könnyűnek talált status-
bölcseség'tanítványi, tekintsetek egy hírneves, nagy te-
hetségű férfiura! Midőn ő az álszabadelmüség' oltárán ál-
dozott , 's szónoki tehetségének hatalmát a' kereszténység 
és egyház ellen fordította ; örömmel tapsoltatok neki. Azon-
ban 1848-dik évben csak hamar megváltozott: alig kez-
dődött martius hó, 's ő belátta, hogy a'kath. vallás a' 
bomladozó társadalomnak utolsó menedéke. Nem akarjá-
tok őtet követni ? Mi is éreztük a' vulkán' hatalmát ! Nem 
láttatok még elegendő romokat? Ha pedig egygyel nem 
elégesztek meg, lépjetek Francziaország' törvényhozó gyű-
lésébe ! Hogy a' keresztény meggyőződés mennyi szivekbe 
oltottta hóditó erejét, ezt csak a' szivek' redöibe látó tud-
ja ! De annyi bizonyos, hogy Francziaország' statusférfiai, 
a' mi ritkán történik meg, a' történetből tanultak valamit. 
Tapasztalásukat drágán vásárlották, 's annak egész árát 
még nem fizették le. 1788-dik évben a' nemesember, ki 
még a' jobbnak emlékezetével birt, szégyellette megval-

lani , hogy Istenben hisz, 's ha a' szent titkok' ünnepeiben 
részt akart venni, észrevétlenül csúszott a' templomba. 
Az első forradalomnak borzasztó tanulsága a' franczia ne-
mességnél nyomot hagyott maga után ; de e' közben a' 
gazdag polgár nyomába lépett. Jelenleg a' gazdag polgár 
szívesen lenne keresztény, ha a' veresnek kését elvennék 
torkáról. 'S most a' párisi szegényebb polgár oda jutott, 
hol hatvan év előtt jeles ősök' elfajzott unokái állottak, 's 
becsületnek tartja Istenben nem hinni ; de a' romlottság 
már a' nép' legalsóbb rétegeibe hatott, 's már a' falusi la-
kosokat is körülvette, kiket a' veres sajtó a' szabadság' 
nevében naponkint méreggel táplál. Ők azt mondják : el-
vettétek Istenünket, pénzünket, javainkat, az érzéki élve-
zetet és kényelmet, ez a' mi részünk ; adjátok ide , vagy 
haljatok meg! „Ne csalódjatok, az Ur nem hagyja magát 
gunyoltatni" ; vagy talán mi is annyira jussunk? Franczia-
ország nem hiába folyamodott a' kereszténységnek szent 
hatalmához : ő meg fog mentetni, ha bár nehéz tusák után. 
Akarjuk-e tévelyeinek utánzását folytatni, mi alatt a' bá-
mult eszménykép a' kikötőbe jutni sovárog ? Ez nem csak 
szerencsétlenség volna, hanem gyalázat is, melly nevetsé-
gesség' bélyegét nyomná reánk. 

Talán barátim, ollyanok is esnek utatokba, kik a' 
rendeletek felett sokfélekép aggódnak ; de ezek politikai 
messzelátással nem birnak : ők inkább érzelmi emberek. 
A' feldicsért tetszvénynek eltörlése , melly szerintök a' ko-
ronának legszebb éke, s a' császári hatalomnak legerő-
sebb támasza lenne, őket aggodalommal tölti el. Számta-
lan dolgok, mellyeket ők hírlapokban 's regényekben 
olvastak, zavarodottan tűnnek fel az ő lelkeikben. A'sötét 
középkor, mint ők vélik, ismét beálland, már látják ők 
közelgeni az átokbullákat, a' királyok' letételét, a' spa-
nyol inquisitiot mintannyi visszajövő rémekként, és sok 
becsületes ember irtódzik , mintha már a' máglyát gyújta-
nák meg, 's a' hóhér kezét nyújtaná ki utána. Kedves 
polgártársaim ! az illy álmodozásokra mosolyogni kellene, 
ha sajnos dolog nem volna, hogy a' katholikusok is illyen 
álmokkal bajlódnak. A' középkor, melly kevesek által 
egyoldalulag dicsértetik, és számtalanok által egyoldalu-
lag becsméreltetik, olly időkor volt, melly a' léleknek leg-
szentebb szükségeit nem csak mély bensőséggel érezte, de 
ugy is mint az egész életnek sinormértékét érvényesítette ; 
azon igyekezett, hogy a' földi dolgokat az örök rendeltetés-
nek , mellyre az ember törekszik, alárendelje, 's ebben áll 
nagysága és dicsősége. Azonban e' nemes törekvésnek kö-
vetkezményei nem voltak hiány nélküliek, 's olly bonyo-
dalmon alapultak, mellyek jó és rosz oldalaikkal együtt 
átvonultak. A' keresztény világnak egysége a' pápa, 
mint felsőbb akarat' hirnöke, és a' császár, mint a'jognak 
hatalmas védője alatt, nagy és szép eszme volt; de már ak-
kor is csak tökéletlenül tudta hatalmába keríteni a' nem 
engedékeny anyagot, 's ez eszmének most életbe léptetése 
olly kévéssé juthat az okos embernek eszébe, mint ha pél-
dául katonáinknak azt ajánlaná valaki, hogy azon pánczélt 
öltsék magokra, mellyben BouiHoni Gottfried Jerusalem' 
falai alatt harczolt. Az egyház nagy testvéri szövetség, 
mellynek szentélyében az emberiségnek valódi javai vannak 
letéve. Nem hiába hangzott az igéret' szózata : Látjátok, 
én veletek vagyok a' világ végezetéig. Az idők és vélemé-
nyek , szokások és alkotmányok, népek és országok' vál-
tozásaiban változatlanul utasit mindenkit, Isten' országá-
nak kinyilatkoztatott titkaira; 's a' szeretet' törvényére, 
melly a' világot kormányozza, az apostolokra, mint leg-
erősebb alapra van fektetve, mellynek sarkköve Jézus Krisz-
tus. De ha segédeszközökről van sző, mellyek által az igaz-
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ság és kegyelem elterjedjen,'s az emberi szivhez közel ho-
zassék, akkor a' népeknek miveltségi állapota és szokásaik, 
mellyeknek ő az élet' kenyerét töri, működésére befolyást 
gyakorolnak; mert az egyház csak az emberért és általa 
működik. A' középkor az álladalmat nem képzelhette más-
ként , csak az egyháztői tartatva, 's a' mint az egyház a' 
megszentelés' kenetét a' világi uralkodó' fejére öntötte, ez 
kötelesnek érezte magát fegyvert ragadni azok ellen, kik 
Isten' országát a' földön tévelyek és szakadások által meg-
rontani akarták. Így volt ez a' középkor' legszebb idősza-
kában. Később világi hatalmasságok' számítása keveredett 
a' dologba. A" spanyol inquisitioról adjon számot az álla-
dalom : mert az egészen a' királytól függött, 's az Ínyére 
nem lévő püspökökre nézve nem volt kevesebbé félelmes, 
mint a' zsidók-, vagy mórokra nézve. Midőn a' vallás' egy-
ségébe szakadás jött, az álladalom az egyházhozi állását 
megváltoztatta, ámbár a' kereszténység' alapelveitől soha 
és sehol nem távozott- el a' nélkül, hogy tévelyeért bor-
zasztón ne bűnhődött volna. Az egyház korán sem sová-
rog olly segély' megújítása után, melly inaga is, midőn 
még a' benső meggyőződés által nemesítve volt, nagyon 
kétértelmű jótétemény maradott. 0 az álladalomtól csak 
azon gyámolitást követeli, mellyet ez minden törvényesen 
fenálló társaságnak enged, és engedni köteles. Erről nem 
mondhat le. Egyébiránt nem kiván egyéb fegyvert Isten' 
igéjénél, melly az ő Ígérete szerint és áldásával a' lelket 
mint két élü pallos hatja keresztül. (Folyt, köv.) 

Francziaország. 
A' Francziaországban hitelvényezett apostoli nuncius 

következő levelet intézett Francziaország' püspökeihez, 
mellyben ő szentségének IX. Pius pápának az oktatási 
törvényre vonatkozó utasításai foglaltatnak : 

A' nemzetgyűlés elébe terjesztett fontos oktatási tör-
vényjavaslatnak nem lehetett nem magára vonnia a' szent-
séges atya' egész figyelmét, ki a' legélénkebb gondosság-
gal követte állandóan e' hosszú és nehéz vitatkozás' min-
den szakait, kezdetétől fogva a' törvénynek végképi elfo-
gadásáig. Fölötte nagy megelégedéssel látta a' javításokat 
és módositványokat, mellyek e' törvényben hozattak ; mél-
tányolván a' törekvést és buzgalmat, mellyet mindazok ki-
fejtettek, kiknek az egyház és társadalom' java szivükön 
fekszik. A' szent atya észrevette egyszersmind a' véle-
mények és méltánylatok' eltérését, mellyek egy részről a' 
nyert előnyöket einelék ki a ' s t a t u s quo irányában; 's 
más részről a' létező hiányokat és veszélyeket, mellyektől 
az uj törvénynek némelly rendeletei miatt tartani kell. 

Az is tudtára esett a' szent atyának, hogy a' 
tisztelendő püspöki karban némi véleménykülönbség léte-
zik , annyival inkább, mivel ugyanazon törvény' némelly 
rendeletei eltérnek az egyház' rendeleteitől, mint a' kis se-
minariumokrai felügyelés ; mások pedig nem igen látszanak 
összeférni a' püspöki méltósággal, mint a' püspököknek a' 
felső tanácsbani részvétök, mellyben egyszersmind, a'tör-
vény szerint, két protestáns tiszteletesnek és egy rabbinak 
keilend ülniök. A' vegyes tanodák' noha ideiglenes, inté-
zete szinte nyugtalanította a' kath. családok' lelkismeretét. 

Ezen bonyodalmak között, meghatva ő szentsége a' 
körülmények' komolyságától, mellyek közt tisztelendő 
testvérei léteznek, 's kívánván ezen aggodalmakat csil-

lapítani , jónak találta, mély bölcseségében, útmuta-
tást nekik adni. Ezt azért is kellett tennie, hogy ki-
elégítse azon kérelmeket, mellyeket ő szentsége több tisz-
teletreméltó főpapok' részéről vett, kik az igazság' legfel-
sőbb széke iránti hódolat és a' fejedelmi pápának személye 
iránti tisztelet' érzetéből, a' szent-székhez fordultak, hogy 
kimondása miheztartási szabályul szolgálna nekik a' vég-
kép elfogadott törvény' alkalmazásának tárgyában. 

0 szentsége e' fontos ügynek érett megvisgálása után, 
egy különleges gyülekezet által, melly a' szent collegium' 
több tagjaiból állt, komolyan vitattat.ván meg a' dolgot, 
kiadta utasításait, mellyeket, parancsánál fogva, főtiszte-
lendőségeddel közleni sietek. 

A' nélkül, hogy jelenleg az oktatás fölötti uj szerve-
zetes törvény' érdemének visgálatába ereszkedni akarna, ő 
szentsége meg nem feledkezhetik arról, hogy, ha az egyház 
távolról sem helyeselheti azt, mi elvei- és jogaival ellen-
kezik : mindamellett tud gyakran, a' ker. társadalom' érde-
kében , némi, lételével és kötelvényeivel összeférhető ál-
dozatot elviselni, ne hogy a' vallás' érdekeit még inkább 
koczkáztassa, 's helyzetét nehezbitse. Főtisztelendőséged 
tudja, hogy Francziaország a'jelen század' kezdetétől fogva 
elég nehéz áldozatok' példáját adta a' világnak, azon czél-
ból és olly reményben, hogy a' kath. vallást fentartsa és 
felsegítse. 

A' körülmények, mellyekben jelenleg a' társadalom he-
lyezve van, olly komoly természetűek,miszerint kívánják, 
hogy azt megmenteni minden erőnkből törekedjünk. Ezen 
üdves czél' elérésére a' legbiztosabb és leghatékonyabb 
eszköz legelőször is a' cselekvés' egysége a' papságban, 
valamint erre aranyszájú szent János (hom. 82.) az egy-
ház' első éveit illetőleg emlékeztet : ,Si dissensio fuisset in 
discipulis illis, omnia peritura erant.' Ezt meggondolva, 
nem szűnik meg ő szentsége minden jókat forrón kérni, 
hogy ne csak a' türelem' bizonyítványait adják, hanem 
egyesülve is maradjanak, miszerint a' tisztelendő püspö-
kök papságukkal unum s i n t , az evangeliumi szeretet' 
édes kötelékei által összefűzve i d e m s e n t i a n t , 's buz-
galmuk' törekvése által ,quaerant, quae sunt Jesu Christi.' 
Egyedül ezen egyesség' erejénél fogva nyerhetni meg azon 
előnyöket, mellyekre az uj törvény reményt, nyújt, 's cltá-
volithatni, legalább nagy részben, az uj javítások' akadá-
lyait ; ő szentsége szereti hinni, hogy a' kormánynak jó 
akarata és tevékeny közremunkálása ugyanezen czélra 
lesznek irányozva. Azt is reményű, hogy a' tiszteletre-
méltó püspöki kar közöl azok, kik, társaik' választásából, 
közoktatási felső-tanácsban ülendenek, buzgalmuk és te-
kintélyük, valamint tudományuk és okosságuk által bátran 
tudandják védelmezni minden körülményekben Isten és az 
egyház' törvényét ; biztosítani lelkök' egész erélyével szent 
vallásunk' tanait, 's támogatni egész erejökkel a' tiszta és 
józan oktatást. 

Az előnyök, mellyeket gondosságuk által az egyház-
és társadalomnak szerzendenek, kifogják pótolni a' megyé-
jökbőli rövid távollétet. Ha mindezen törekvések' daczára 
véleményökkel valamelly, a' kath. tant vagy erkölcsisége' 
illető, pontra nézve nem hathatnának keresztül, könnyű4 

lesz a' püspököknek a' gondjaikra bizott híveket, annak 
idejében erről értesíteni ; 's ez indokul szolgáland nekik, 
nyájukat olly tárgyakban oktatni, mellyeket tanszükségül 
ismerendenek el. 

A' szent atya el nem titkolhatván maga előtt a' 
gyermekek' első vallásos nevelésének nagy fontosságát, 
ezen csemetékének, kikben a' társadalomra nézve jobb 
jövendőt kell reményleni ; noha szívesen ismeri el Fran-
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cziaország' tiszteletreméltó püspökeinek buzgalmát, szük-
ségesnek tartja mégis, apostoli ministeriumának hivatalá-
nál fogva, fötisztelendöségednek különösen ajánlani, hogy 
a z o n esetben, ha megyéjében vegyes tanodák találkozná-
nak, ne szűnnék meg minden szükséges rendszabályok-
hoz nyúlni, miszerint a' kath. gyermekeknek, kik, sze-
rencsére , majdnem mindenütt nagy többségben vannak, 
egy elkülönitett tanoda' jótékonysága biztosittassék. Mert 
a' szent atya, keservesen siratván meg az elóhaladást, 
mellyet Franczia-, valamint más ország°kban is a' va l -
l á s o s k ö z ö n y ö s s é g tett, melly a' népek' hitének 
megvesztegetése által borzasztó bajokat okozott, fölötte 
kivánja, hogy e' fontos pontra nézve minden lelki pászto-
rok szüntelen emeljék fel szavukat, és gondosan oktas-
sák a' buzgalmukra bizott hiveket az egyetlen hit és egyet-
len vallás' szükségéről, egy levén csak az igazság ; hogy 
gyakran hozzák biveik'emlékezetébe, 's magyarázzák meg 
nekik az alapdogmát, miszerint a' kath. egyházon kivül 
nincs üdvesség. 

íme, ezek ama' tekintetekés utasítások, mellyeket 
szentséges atyánk parancsából főtisztelendőségeddel közle-
nem kellett. Mitsem kételkedem, hogy ön hálával foga-
dandja ezen közlést a'tisztelt egyházi főnök' atyai gondos-
ságától , 's reménylem, hogy önnek a' lelkek' üdvessége és 
a' társadalom' fentartása és javítása körüli buzgalma uj 
erőt és uj bátorodást meritend belőle a' jó elvek és józan 
tanok' terjesztésére. 

Van szerencsém, 'stb. 

V e g y e s e k . 
A' vidékről a' következő sorokat vettük : Egyik pesti 

lapban az állíttatik, hogy egy fővárosi plébános egy ka-
tholika leányt protestáns ifjuvali házasságról azzal akart 
lepirongatni, hogy a' r e f o r m á t u s nem i s e m b e r . 
Hogy egy fővárosi plébános azt mondotta légyen, nem hi-
hetem. Ez csak rágalom lesz ! És csudálom, hogy a' fővá-
rosi plébánosok ez ellen nem nyilatkoznak. Az a' nagy 
szerénység nem mindenkor üdves. Az illető plébános bizo-
nyosan igyekezett a' leányt azon veszélyekre figyelmez-
tetni, mellyekbe szent hitére nézve magát és gyermekeit 
dönti ezen lépés által. Hogy a' vegyes házasságokban a' 
katholika félnek , kivált, ha az a' nő , hite gyermekeiével 
együtt veszélyeztetik, mutatja a' tapasztalás. A' protestáns 
férjek erre sokszor adot t , vagy i r o t t szavuk'ellenére 
gyönyörűen türelmes példákat adnak. Így M. helységében 
egy hitehagyott férj sehogy sem engedte, bár törvényesen is 
megintetett, hogy kath. nőtől született gyermekei katholice 
neveltessenek leányainak és anyjoknak megtiltá a' tem-
plomba való járást, otthon az imádkozást ; sőt midőn kath. 
felesége halálos ágyán sirva könyörgött, hogy hivják el 
neki lelkipásztorát, ki őt az utolsó órára elkészítse, mert 
érzi halála' közelítését : férje, azt, sehogy sem engedte ; 
sőt cselédjeit a' meghívástól eltiltá. É s a' s z e g é n y 
k a t h . n ő n e k c s a k u g y a n v é g s ő l e l k i v i g a s z -

t a l á s n é l k ü l , m e l l y u t á n még c s a k s z ó l h a -
tó t t , m i n de gy re e s e n g e t t , k e l l e t t m e g h a l -
n i a . — Sz..ben van néhány vegyes házasság. És a' pro-
testáns atyák kath. anyától született leányaikat inkább 
nem küldik semmi iskolába, sem hogy kath. iskolába kül-
denék. Vannak köztök már 7—10 éves leánykák, és még 
keresztet sem tudnak vetni, a' ,Miatyánk'-ot sem tudják ; 
mert mindettől még az anyák is elvannak tiltva. — Máshol 
is tudunk egy vegyes házasságot, mellynek protestáns feje 
előre megmondotta, hogy kath. nőtől született leányát csak 
protestánsnak adja feleségül. Szándékának megfelelőleg 
neveltette leányát, sz. gyónáshoz nem bocsátotta, és úgyis 
lőn, mint az atya akarta. K.-ben egy protestáns férfiú re-
versalis mellett vett el egy gazdag kath. leányt. De csak 
hamar kezdé felesége' vallását, vallásának szertartásait 
gúnyolni, annak gyakorlásától őt visszatartóztatni. Mit a' 
vallásos nő és a' vallásos nőnek még vallásosabb szülői 
nem tűrhetvén, leányukat magukhoz visszavették ; azt 
mondván, legyen leányuk inkább férj nélkül, sem hogy 
vallása miatt szoinorittassék. Ny-ben a' protestáns férj 
megtiltá kath. feleségének, hogy leányait keresztvetésre, 
imádságra tanítani ne merészelje. Es midőn a' leánykák 
6—7 esztendősek lévén az egyik cselédet megkérdezték, 
hogy kit ábrázolna azon kép, melly a' cselédházban füg-
gött, és a' nőcseléd mondaná, hogy a' Krisztus a' mi Meg-
váltónk ; a mint csak ugyan őt ábrázolá ; a' protestáns házi 
úrtól ennek máskori tevésétől eltiltatott, megparancsol-
tatván neki, hogy ennekutánna az t m o n d j a , h o g y az 
a ' k o c s i s n a k az a p j a . Kath. nejét is annyira zaklatá, 
mig az végre hajlandónak nyilatkozott a' protestáns val-
làârai áttérésre. Igy állván a' kath. félnek ügye a' vegyes 
házasságokban nincs-e elég okuk a' kath. lelkipásztorok-
nak , a' nőket az illy házasságoktól megóvni '? — De 
lássuk itt egyszersmind egy két példáját annak, mint vi-
selik magokat a' protestáns lelkészek, midőn egy kath. 
férfin egy protestáns nőt vesz feleségül. A' milly szi-
vesen látszatnak ők azt venni, ha protestáns férfiú ka-
tholika nőt vesz magának feleségül ; olly nem szivesen 
nézik, lia katholikus férfiú protestáns leányt jegyez el 
magának. L-ban volt illy eset. Midőn a' protestáns menny-
asszonynak rokonai , nem akarván megengedni, hogy 
katholikushoz menjen férjhez, ha csak a' gyermekek mind 
a' protestáns vallásban nem neveltetnek, lelkésziikhez 
mentek tanácsot kérni, a' lelkész azt tanácsolta nekik, 
hogy iparkodjanak a' vőlegényt arra birni, hogy protes-
tánssá legyen. Akkor minden ki volna egyenlítve. — De ez 
egyszer legalább is czéltnem ért. Ellenben egy másik szint-
illy esetben B-án czélt ért a' prot. lelkész ; mert a' gyenge 
hitű katholikus férfiú mennyasszonya' kedveért csakugyan 
megtagadta hitét. — Sőt még olly esetet is tudunk, 
midőn egy protestáns lelkész, egy katholikus férfiút pro-
testáns leánynyal adott össze a' törvények' nyilvános ren-
delete ellen, csak mint látszik azért, hogy megakadályozza, 
hogy a' kath. vallásra áttérni szándékozó mennyasszony' 
eme' szándékát ki ne vihesse, elvágván igy előtte minden 
utat a' kath. plébános előtti megjelenésre. — Szép tör-
vénytisztelet ! — Hát törvényes házasság-e az ? — De 
1848—49-ben sok törvénytelenség törvényesség volt . . . 

Lapunkra a' jövő félévre ezennel megnyitjuk az előfizetést. Az előfizetési dij Pesten házhoz hordás-
sal (Budára nézve a' házhoz kihordás megsziintettetik,) 5 frt, postán járatva 6 frt p. p. Előfizethetni minden 
cs. k. postahivataloknál; helyben a' szerkesztőségnél és Hartleben K. A. könyvkereskedésében. 
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Az álladalmi t e t szvény- jognak e l törlése 

Ausztriában. ( V é g e . ) 

Mint mondottuk, a' tetszvényeltörlés' ellenei a' 
visszaélések' valószínűségét az egyházi kormány' ab-
solutismusában helyezik. Nem akarván itt a' kath. 
egyház szerkezet' lényegének hosszas fejtegetésébe e-
reszkedni, elleneinkhez csak a' következő dilemmával 
fordulunk : A' tetszvényeltörlésnek igy okoskodó el-
lenzői vagy katholikusok vagy nem. Ha katholikusok, 
akkor hisznek Krisztus urunkban és az ő szavaiban ; 
hiszik, hogy ő elkiildötte a'Szentlelket, az igazságnak 
lelkét, hogy velők maradjon mindörökre : 's akkor 
Krisztus urunk' ezen Ígéretében a' legmegnyugtatóbb, 
leghatályosabb biztosítékot, mellyet semminemii emberi 
ellenőrködés sem nyújthat, birják minden visszaélések 
ellen. Ha pedig nem katholikusok, ugy ezen megnyugta-
tásra nincs sziikségök, mert ezen absolntisticus egyház-
kormány alá nem tartoznak, 's az álladalom minden erő-
szakolás ellen biztosítja őket. Többiben pusztán em-
berileg is véve föl a' dolgot, magában a' kormányi'or-
mában, legyen az absolutisticus vagy alkotmányos, 
nincs miis, mi a' visszaéléseket valószinüekké tegye. 
A' kormányforma, ha különben a' törvények, mely-
lyek szerint kormányozni kell, jók és szentek, mint 
teszem a' kath. egyházban, ártatlan dolog ; 's ha a' jó 
és szent törvények nem tartatnak meg, vagy velők 
visszaélés történik : annak már nem a'kormányfornia, 
hanem az emberek okai. Minden kormányforma alatt 
tehát én csak annyiból vagyok biztosítva a' visszaélé-
sek ellen, mennyiben azok, a' kik a'hatalmat kezelik, 
jók és becsületesek. Már pedig ugy hiszem, és nem 
fogok ezen állításomért elpirulni soha, hogy a' törvé-
nyek' lelkismeretes tiszteletét és megtartását illetőleg, 
a' kath. egyház' püspökei végtelenül fólebbállnak min-
den más akár egyéniségek- , akár testületek- , akár 

1. Félen. 

többségeknél, hiszen napjainkban a' legtöbb gyűlöl-
ség, impetitio, üldözés, mellynek ezen szent kar van 
a' jó és rossz uton rei'ormálgató világ' részéről kitéve, 
kétségkívül onnan jő , mivel igenis lelkismeretesen 
tiszteli a'törvényt. E g y e m b e r n e k , és ezt nagyon 
ajánljuk mindenkinek megfontolás végett , csak egy 
lelke, csak egy lelkismerete van; az elkövetett bűn-
tényért való felelősség és az abból eredő nehéz fur-
dálások tehát csak is ezen egyre esnek vissza. Hiszem 
pedig, hogy mind a' felelősség, mind a' benső ostoro-
zás' érzete sokkal elevenebb, sokkal sikeresebb, sok-
kal zuzóbb ott, hol az egyetlen-egyre nehezedik, mint. 
a' hol az számosak között oszlik meg. A' bün sokak' 
részvéte által bátorságot nyer, 's a' lelkismeret' hang-
ja a' sokaság' zugásában elfojtatik. Innen van, hogy 
sokkal nehezebb a' törvények' korlátai között meg-
tartani a' többségeket mint a' monarchákat, és sokkal 
nagyobb könnyelműséggel enged meg magának a' tö-
meg valamelly törvénytelenséget, mint a' fejedelmek. 
Nincs a' kormányformák' nemeiben semmi absolutus 
szükségesség ; ezen körülményekben ez, más körül-
ményekben más mutatkozik czélszerübb- és boldogi-
tóbbnak. Krisztus urunk örök időkre kivánta aztmeg-
határoztatni: 's mi csuda, ha a' patriarchalist, a' vilá-
gon azon egyet választotta, melly a' családokban kü-
lönben is idő- és térkülönbség nélkül, egyetemesen 
meg van örökítve, és maga a' természet által meg-
szentelve. Atyákat rendelt, kiknek a' fiak engedelmes-
kednek, kik szeretik fiaikat, és tőlük viszont szeret-
tetnek. Pásztorokat adott, kiknek szavára hallgatna a' 
nyáj, 's kik viszont annak szükségeiről gondoskodná-
nak. Ez az eszmény. Tegyük, hogy ahhoz méltó atyá-
kat és pásztorokat neveljünk és válaszszunk, de ma-
gát az eszményt, melly fölött Isten' szent lelke lebeg, 
annyi szent törvények virrasztanak, az egyetemes egy-
ház őrködik, 's az egész világ' örök éber szeme csügg, 
tehát mikénti alkalmazását is folytonos ellenőrség 
alatt tartja, a' politikai szerelmek' változása szerint 
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változó aggodalmakkal gyanusitani ne törekedjünk. 
Midőn 1848-ban a' presbyterek' döntő szavazatáról 
a' megyei zsinatokon vitatkoztunk, találkozott, a' ki 
azt mondotta, miszerint az absolutismus azt szülte az 
egyházban, a' mit a' politikában, t. i. pangást, kép-
mutatást, vallástalanságot, szolgaságot és ennek sa-
telleseit, a' gyűlölséget, irigységet 's az egész emberi 
természet' elaljasodását. Mi ezen okfőre akkoriban 
egy megjegyzést tettünk, mellyet ezen alkalommal itt 
emlékezetbe hozni, ezélszerünek véljük. Mondottuk 
ugyanis : ,Mindezt (a' fönemlitett és egyéb bűnöket) 
könnyen rábizonyítom a' respublicákra is. De illye-
nekről vitatkozni nem hozzám tartozik ; annyit mégis 
őszintén kijelenthetek, hogy én bizony nem a' politi-
kai jogok' kiszélesitésében keresem az emberi boldog-
ság' utópiáját. Itt minden a' hatalomkezelők' becsület-
és lelkismeretességétől függ. Ha az nincs : minden 
papiron irt szabadság mellett, százezeren zsarnokos-
kodnak, mi még türhetlenebb. Mi az egyházban a' 
nevezett vétségeket szülte (mennyire t. i. szülte), az 
nem az absolutismus , mellynek itt nincs helye ; 
Krisztus és az egyház' rendeletei által mindenkinek 
köre egész a' kicsinységekig ki lévén szabva : hanem 
inkább a' hit' hiánya; mellyet ismét más okok szül-
tek, és a' presbyteri döntővoks (vagy ha tetszik; nép-
kormány) átal bizony-bizony el nem hárithatók. Vagy 
talán a' presbyterialis (vagy ha ismét ugy tetszik : nép-
kormány-) rendszeren épitett egyházakban több volna 
a' hit, föláldozó szeretet és istenes erény? Ezt bizony 
tagadom. Csak világi kormányformákat nem kell az 
egyházra alkalmazni. Az egyház , különösen a' hier-
archia nem szorult arra, hogy a' politikusoktól tanul-
jon; de igenis a' politikusok, hogy tőle tanuljanak 

Mindig igaz marad, hogy az Istentől vett hatalmat Is-
ten' akarata szerint kell gyakorolni, azt aztán akár egy, 
akár többen gyakorolják Egészen fölösleges dolog, 
midőn positiv jogokról van szó, arról beszélni, hogy a' 
jogtulajdonosok gyarlók is lehetnek. Ellenőrök itt a' 
a'törvények, mellyek'megtartására annak módja szerint 
a' püspököket is utasíthatni. Krisztus az összes törvény-
hozói hatalmat a' püspököknek hagyta, és ez decidál. 
Emberi okoskodások in contrarium, ennek káros volta 
felett, csupa merő philisterkedések.' (Kel. és Nev. 
1 8 4 8 . II. 5 1 6 — 7 . ) Vö. azt i s , mi a' püspöki abso-
lutismust és visszaéléseket illetőleg ezen czikkek' 
folytán különösen az 5 5 - és 59-dik számokban volt 
mondva. 

Mi a' pápa' külfejedelmiségét illeti : ugy liisz-
szük, hogy a' pápai tekintély' védelmére és ajánlására, 
annak szükséges volta- és jótékony közrehatásának 
kimutatására, szebbet, jobbat, alaposabbat, meggyő-
zőbbet nem mondhatunk, mint a' mik a' ,Religio'-ban 
is közrebocsátott, 's most a' jó 's olcsó könyvkiadó-
társulat által ,Korkérdések' czim alatt kiadott fran-

czia szónoklatokban, és különösen az e' tekintetben 
felülmulhatlan D u p a n l o u p n a k : ,A' pápák' világi 
fejedelemségéről' irt értekezésében foglaltatnak. Ajánl-
juk, és minden jő katholikusnak szivére kötjük e' fü-
zetet : ne csak olvassuk azt, hanem terjeszszük is. 
Maga ezen egyetlen füzet annyi eszmét, annyi vilá-
gosságot tartalmaz, 's a' megmutatás és meggyőzés' 
annyi hóditó, mondhatnók ellenállhatlan hatalmával 
bir : miszerint mi annak olvasásából a' legrendki-
vüliebb sikert, tudnillik a' meghasonlott, mert balné-
zetekkel infatualt szellemeknek, a' pápaság' eszméjé-
veli kibékülését nem csak, de ezen eszme' tiszteleté-
ben, védelmében és szeretetében való egyetemes egye-
sülését is Ígérjük magunknak. Azért fölhagyva itt e' 
tárgynak bővebb fejtegetésével, a' tett ellenvetéshez 
képest röviden csak annyit jegyzünk meg : miszerint 
ha a' visszaélések' valószínűségére a'kath. egyházban 
elleneink onnan következtetnek, mivel a' pápa, a' hi-
vők' közatyja, egyszersmind világi kül fej edelem, erre 
nézve a' kath. hatalmasságok már Ítéltek, 's itéletöket 
az egész világ (a' vörösöket kivévej helybenhagyta : 
ők t. i. a' pápát fejedelmi székébe visszahelyezték, 
azon nézetből indulva ki , hogy annak , ki az ő 
lelkismeretöket kormányozza, világi fejedelemnek 
is kell lennie, nehogy különben más világi fejede-
lem vagy hatalom' alattvalója legyen, ő k azt hit-
ték és helyesen, hogy a' pápa mint világi alattvaló 
sohasem lehetne teljesen független azon hatalomtól, 
a' mellynek alattvalója, 's ők magukra nézve lealázó 
helyzetnek Ítélték, a' pápa' személyében netán azon 
hatalomnak engedelmeskedni, mellynek uralkodó be-
folyása alatt léteznék a' pápa. A' kath. hatalmassá-
gok, 's pedig mind szabadelvű institutiokkal biró ha-
talmasságok (egy köztársaság és három alkotmányos 
monarchia) tehát egészen ellenkezőleg Ítéltek; tud-
nillik ők ép' akkor látják magokat a' visszaélések el-
len biztosítottaknak , ha a' pápa' lelkismeretével sen-
kisem rendelkezhetik, arra hatalomtekintélyt és befo-
lyást ki sem gyakorolhat, azaz ha az egyházi főnök 
világi fejedelem is egyszersmind; ellenben ép azon 
esetre félnek a' pápai visszaélésektől, lia a' hatalom, 
mellynek körében mint alattvaló tartózkodnék a'pápa, 
azon számtalan csatornákon és utakon, mellyek egy 
világi hatalmasságnak mindig rendelkezésére állanak, 
őt saját önző czéljai' előmozdítására használná, mint 
ezt teszem Napoleon óhajtotta volna. — Ha pedig a' 
visszaélések' valószínűségét elleneink a'pápa' egyházi 
fejedelmiségében vélik feltalálni, mennyiben ezen egy-
ház 's általa a' pápák' lelki hatalma az egész világra 
kiterjed : épen a' pápai hatalom' ezen világegyetemi 
jellemében, melly minden nemzeteket egyiránt, egyen-
lő készséggel és kötelezettséggel átkarol, birjuk a' 
legnagyobb garantiát minden visszaélési kísérletek 
ellen. A' pápa, mint lelki fejedelem, nem olaszokat, 
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nem í'rancziákat, nem németeket 'stb., hanem keresz-
tényeket, tehát Krisztusban testvéreket kormányoz ; 's 
ennélfogva mint a' ker. család' atyja kivül áll minden 
részrehajló separatisticus rokonszenvek' körén, mely-
lyek csak arra szolgálnának, hogy midőn egyes ke-
gyelt nemzeteknél, meglehet, befolyását egy időre 
emelnék, azalatt minden egyéb nemzetek' lelkét és 
szivét tőle elidegenitenék. 'S a' pápák, ha lelkisme-
retességökre nem építenénk is, elég okosok rá, hogy 
illyesmitől őrizkedjenek, hogy nevezetesen világszerü 
hatalmukat részrehajlás által koczkára ne tegyék. 
Csudálkozni kell az elmélkedő kereszténynek, hogy 
a'pápaság' egyházfejedelmi eszméjétől épen azok ir-
tóznak leginkább, kik a' testvériségről legtöbbet be-
szélnek. íme a' pápaság a' testvériesség' élő jelképe. 
Egy világcsalád egy közatya alatt. Nyelv és testi szár-
mazás szerint az emberiség családokra, törzsökre, 
nemzetekre oszlik ; a' belé istenileg öntött önfentar-
tás' ösztönénél fogva minden egyes család, minden 
törzs, minden nemzet élni akar, 's igy az egymásik-
ba való felolvadásának csak gondolatától is irtózik. 
Innen a' nemzeteknek neinzetektőli elkülönözése. A' 
pápaság az igy elkülönzöttek közt a' szellemi kapocs, 
melly őket testvérekként a' hitnek ugyanazon-egy 
eszméje által a' közös tűzhelynél, mellyen Krisztus' 
szeplőtelen áldozata ég, összehozza, egymással kien-
geszteli, sajátságaik' kölcsönös tiszteletére birja, 's az 
álladalmilag elválasztottakat egy nagy, ugyanazon-egy 
törvény, az uj-szövetségnek egyetemes törvénye alatt 
álló világegységbe olvasztja. Ezen szellemi világegy-
ség a' pápaságnak valamint egyetlen rendeltetése, ugy 
egyszersmind egyetlen disze. A' pápák nem csak hi-
vatásukat, de legfőbb érdeköket is félreismernék , lia 
e' nagyszerű világeszmét, mellynek valósítására ren-
deltettek , szertelen bevágások és visszaélések által 
veszélyeztetni akarnák. Illyesmi lélektanilag sem va-
lószínű, sőt valószínű egyenesen az ellenkező, misze-
rint t. i. a' pápák, jól tudván, hogy minden hatalmuk 
;iz eszmén és az igazságon alapul, ennek körében 
és korlátain belül müködendnek és tartózkodandnak. 
(Vö. , mit a' pápák' középkori állítólagos visszaé-
léseik felől az 59-dik számban megjegyeztünk.) Töb-
biben kézzelfogható, miszerint az egyház' egysége és 
katholicitása, csak hierarchikus kormány mellett le-
hetséges. IIa Romában a' nép és illetőleg a' többség 
hozna törvényeket : más népek annak soha nem fog-
nának engedelmeskedni. Es átalában el lehet mondani, 
miszerint a' mennyiféle többségek az egyes egyházak-
ban csak felmerülnének, annyiféle alakú, szellemű és 
elvű egyházakat fognának létesiteni. 

Végre, hogy ezen annyira fölhányt visszaélé-
sekről még egyszer és utoljára emlékezzünk, a' kath. 
egyház' főnökei és különösen a' pápák, föltéve egy-
szer a' rossz akaratot, vagy titokban akarják azokat 

gyakorlatba venni, 's akkor placetumot azokra nézve 
nein fognak keresni ; vagy nyilván lépendenek föl, 's 
ekkor a' placetum fölösleges, mert az álladalom tilalmi 
joggal bir, 's minden egyes pápai vagy püspöki kibo-
csátmány ugyanegy időben a' világi hatóságokkal is 
közlendő. Bizonyára semmi sem hiúbb, mint napja-
inkban a' világot visszaélési rémképekkel rettegtetni 
egy olly hatóság' részéről, mellynek minden hatalma 
csak eszméken nyugszik. Tehát az a' roppant, az a' 
kihiresztelt felvilágosodás csak annyi hatással sem 
volna , hogy az eszmének , mellyet különben olly 
gyengének szeretnek tudni és kiadni, fattyú kinövé-
seit se birná kiáradásukban feltartóztatni? A' kath. 
eszmék nem izgatók, nem lázitók, mert szigoruk, az 
elme és sziv' kicsapongásait fékezők ; mert alávetést, 
engedelmességet, feláldozást követelők. Illyenekkel, 
ha igazak i s , nagyon nehéz keresztül törni ; midőn 
pedig nem igazak, annyi hatalomra soha sem emel-
kedhetnek, hogy valamelly álladalom' békéjét komo-
lyan veszélyeztethessék. IIa tehát igaz a' kath. eszme, 
hódolni tartoztok neki ; ha pedig nem, miért féltek 
tőle? 

Fölhányatott az i s , miszerint ha a' romai ka-
tholikusoknak a' pápávali szabad közlekedés megen-
gedtetik , a' nem egyesülteknek szinte meg kell en-
gedni, hogy fejőkkel, az orosz czárral, szabadon köz-
lekedhessenek. Azonban bizonyos, hogy a' schismati-
cus egyházak, a' mióta az oroszok a' konstantinápo-
lyi patriarcha' tekintélye alól magokat kivonták, több-
nyire független nemzeti egyházakat alkotnak minden 
egységi központ nélkül. Az oroszok felé való kacsin-
gatás csak a' legújabb időkből származik, 's inkább 
politikai mint dogmai természetű. Midőn pedig vala-
melly befogadott egyház kormányfőnökét, 's ezzel e-
gyütt hierarchiai kapcsait változtatja, joga van az ál-
ladalomnak mind a' főnök- mind a' kapcsoknak sze-
mébe nézni : kik vagytok, és mit akartok, és honnan 
jöttetek? Az orosz czárt a' schismaticusok' közfejeül 
eddigelé valamint maguk ezen egyházak nem vallot-
ták , ugy a' statusok sem ismerték el. A' nem egye-
sült egyház tehát Ausztriában is csak ugy van befo-
gadva, mint független, vagy pedig legfölebb a' kon-
stantinápolyi patriarcha' főnöksége alatt álló. Az orosz 
czár' világpápasága politikai lehetetlenség. Az orosz 
álladalom roppantabb hatalmú , semmint féltékenysé-
get ne gerjeszszen. A' romai pápa' birodalma elég 
nagy ugyan, hogy az egyházfejedelem' méltóságát és 
függetlenségét biztosítsa, de igen kicsiny, hogy kato-
nai ereje aggodalmat támaszthasson. És mégis ha a' 
pápa nein pap, de katona volna : ha családja lévén, 
dynastikus nagyravágyás- és rivalitások' lehetőségét 
tüntetné föl : ugy hiszszük, a'statusok az ő kormány-
zását sem tartanák megengedhetőnek. Többiben mond-
ják meg elleneink, ki ügyel arra fel, hogy a' schisma-

66* 



' 5 4 4 

tieusok Ausztriában hányszor és miben fordulnak a' 
czárhoz ? Csak fölségsértést vagy hazaárulást el ne 
kövessenek, többiben írhatnak, a' mennyiszer tetszik, 
a' nélkül, hogy levelezéseiket előlegesen bemutatni 
köteleztetnének. Mit nyert tehát a' rom. kath. egyház 
most egyebet, mint a mivel ezek különben is birnak? 

A' mi pedig a' politikai conjunkturákat illeti : 
elég mindazokra, mellyek felhozattak, annyit meg-
jegyezni. miszerint a' status akaratja alá hajtva az 
egyházat. megalázta. decreditirozta, bizalmatlanság-
nak tette ki azon eszméket, mellyeket az egyház 
képvisel, 's mellyek által a' társadalom íenáll. Józan 
politika pedig illyesmit nein javasolhat. Ha az egy-
ház' felszabadításaiért haragusznak uéinelly szabad-
elmiiek, kik kizárólag csak szabadéi müségök' számá-
ra szeretik a' szabadságot : a' kath. egyház' hálája 
és a' világ' öt részeiben elszórt minden igaz híveinek 
osztatlan öröme és köszönete ennek fejében hasonlit-
hatlanul nemesebb. és mellette egyszersmind áldás-
dus kárpótlást nyújtanak. 

Még csak egyet. Nem maradt el azon ellenvetés 
sem. hogy a' kormány szabaddá tévén az egyházat, 
statust teremtett a'statusban. Részünkről inkább mond-
hatnók, hogy megszüntette az egyházat az egyházban. 
Status in statu csak azon esetben fordulna elő, lia 
vagy ugyanazon-egy álladaiom két egymástól függet-
len álladalmi kormánynyal birna, vagy pedig kelte-
iében egy olly társulat foglalna helyet, mellyet a' 
polgári törvények nem köteleznének. Ez eseteknek a' 
kath. egyház' szabaddátételével egyike sem áll be. Az 
egyházi kormány nem álladalmi kormány, és minden 
katholikus elismeri. hogy mind egyénileg, mind pe-
dig testületileg alá van vetve a' polgárálladalmi tör-
vényeknek. A' kath. egyház' tanát e: tekintetben igen 
szépen és világosan fejezte ki I. Miklós pápa Mihály 
császárhoz írott levelében, mellyben többi közt ol-
vassuk : ,Idem mediator l)ei et hominum, homo Chri-
stus Jesus, sic actibus propriis et diguitatibus distin-
ctis officia potestatis utriusque discrevit, . . ut et 
christiani imperatores pro aeterna vita pontificibus iu-
digerent. et pontifices, pro cursu teinporalium tan-
tummodo rerum. imperialibus legibus uterentur,' 'stb. 
(Cap. c u m v e r u m , 6. dist. 96.) Es Zaccaria: 
.Ouemadmodum christiani, qui de ecclesia sunt, cum 
cives pariter sint, principis imperiique legibus parere 
omnino tenentur ((| n o d p r a e c i p u u m (] u o d d a ni 
e c c l e s i a e d o g m a e s t a Christo eiusque apostolis 
saepe inculcatum); ita cives, qui de statu sunt, cum 
christiani item sint. ecclesiae decretis debent obtein-
perare.' (Antif. Vin. P. I. D. II. C. I.) 11a a' szabad 
egyház status in statu : ugy ezen status in statu jó 
ideje, hogy meg van a' világ' legszabadabb, legkifej-
lettebb és legrendezettebb álladalniaiban. a' nélkül, 
hogy legkisebb rendetlenség-, legkisebb összekocza-

nás-, vagy az ügyeknek bármi parányi megakasztá-
sára is adott volna csak egyetlen egyszer is alkalmat. 
Amerika' története legalább ezt bizonyítja ; ezt An-
gliáé is, a' mióta az egyházat felszabadította. Mahol-
nap nem lesz Európában ország, melly a' placetum' 
fentartását arczpirulás nélkül még megkísérthetné, 
ugy, hogy ezen drága intézmény' szenvedélyes bará-
tainak alkalmasint Kamtschatkába keilend vándorol-
niok, hahogy netalán ebbeli szenvedélyök a' placetu-
mok" hónába édesgetné őket. — Ha az egyházi ön-
álló kormány, status in statu : ugy ez már a' régi 
pogány nemzeteknél sein volt épen hallatlan eset; az 
egyházi törvényhozás itt is függetlenül a' főpapokhoz 
tartozván. Halikarnassi Dienes írja a' romaiakról : 
.Pontifices de omnibus causis ad sacra pertinentibus 
judicant, novas leges de sacris condunt, ministros 
sacrorum in officio continent : si quemquam advertant 
dicta sua contemnere, eum mulctant pro delicti ma-
gnitudine. I p s i n u l l i u s p o t e s t a t i s u n t ob-
11 o x i i , n e c t e n e n t u r a d r e d d e n d a m r a t i-
o n e m v e l s e n a t u i v e l p o ji u 1 o.' line igy állott 
az egyházi ügy a' romaiaknál ; 's hol olvassuk, hogy 
e' miatt,ott a status' kerekei megakadtak, vagy az 
álladalmi hatalom' tekintélye és méltósága szenvedett 
volna ? Nem ezen szigorú egyházi fegyelem' visszaál-
lítását sürgették-e inkább a' köztársaság' hanyatlása-
kor annak minden nagy emberei, kiket a' történetek-
ből ismerünk? Nem ezt fejezte-e ki Horatius azon 
halhatatlan énekében. mellyben a' romaiakat a' tem-
plomok' fölépítésére inti? Atalán a' tan, hogy a1 sta-
tus minden , a' történetekben inkább kivétel, mint 
szabály. Mi a' status? A' status társulat , mellynek 
rendeltetése, a' személy- és vagyonbátorságot bizto-
sítani. A' melly szabadsággal az emberek a' személy-
és vagyonbátorság' biztosítása végett polgári társu-
latba állottak : épen azon szabadsággal állhattak 
össze az egyháziba is. lelki szükségeik' kielégítése 
végett. 

'S igy végig mentünk volna mindazon ellenvetése-
ken. mellyek tudomásunkra a' placetum eltörlése el-
len a' napi sajtó' egy részétől felhordattak. Adja Is-
ten, hogy ezek sikeresb megczáfolásukat az egyház' 
hovahamarább kifejtendő rendkívüli munkásságában, 
és az ezt követő áldásban találják. 

EGYHÁZI TÖDÖSÍTÁSOR. 

M a g y a r h o n , 
G y ő r , május' 27. A' győri egyházmegyében a' jubi-

laeumi ajtatosságot tegnap, u. m. Szentháromság' vasárnap-
ján végeztük. Győrött megyés püspökünk ő méltóságától 
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különösen a' székesegyház, a' benedekiek és karmeliták' 
templomai lévén az ajtatoskodásra kitűzve , ezeket a' ki-
jelelelt 15 nap alatt meglehetős számú ajtatoskodó láto-
gatá meg magányosan is. Az ünnepélyes körmenet 26-ára 
lévén kitűzve, abban a' külvárosi lakosok is saját lelké-
szeiktől vezetve; ugy szinte a' bölcsészet' mindkét évi 
hallgatói, a' gymnasiumi, képezdei, elemitanodák, 's min-
den egyéb tanintézetek' növendékei, noha ezek már mind 
saját tanáraik' kíséretében előlegesen végzék el a' kijelelt 
templomok' látogatását. az ajtatosság' emelésére ez úttal 
is megjelenve, valódi példás magukviselele által nyilván 
tanusiták, mennyire legyenek a' religio' szellemétől áthat-
va ; és még igen nagyszámú népsokaság vett részt. 

G y ő r , május'2!). Ma szivreható ünnepélynek vol-
tunk tanúi. Ugyanis a' győri mindennemű tanuló ifjúság 
az ünnepélyes körmeneteknél használni szokott sz. zász-
lókat mindeddig kénytelen vala nélkülözni. E' hiányt 
E b e n h ö c h Ferencz és N a g y Ignácz belvárosi segéd-
lelkész urak (kik főleg a' kisdedek' ártatlan szivében kí-
vánván a' bitbuzgalmat és ajtatoskodás' érzetét minden 
módon megszilárdítani : e' tekintetben semmi fáradságot, 
semmi áldozatot nem kiméinek :)e" hiányt pótolni akarván, 
lelkes fáradozásuknak sikerült több jótevők' adakozásából 
két szép zászlót készíttetni, és pedig az elemi iskolások' 
számára kék selyem szövetből ezüst, — a' leánykák' szá-
mára pedig fehér selyem szövetből arany rojtokra. Mind-
kettőnek egyik oldalán a' 15. Szűz, a' másikán sz. Alajos, 
mint az ártatlan ifjúság' védszentjének finom ecsettel ké-
szült képe látható. Zászlóanyául a' fiuk' számára Szer -
d a h e l y iné, a' leánykákéra L i n kné asszonyságok lőnek 
fölkérve : kik e' szép tisztet ismert vallásos buzgalmuk-
nál fogva nem csak a' legnagyobb készséggel fogadák : 
hanem az idő' rövidsége daczára is mindent elkövettek, 
hogy a" zászlókat Isten'dicsőségére, 's a' kisdedek' buz-
dítására , minél díszesebb szalaggal ajándékozhassák meg. 
— Ezek" ünnepélyes fölszentelését ma reggeli 11) órakor 
a' székesegyházban, a' mindkét nembeli apró tanulók, 
több szülék és a' kisdedek' örömében osztozó nagy számú 
hivők'jelenlétében ft. M o g y o r ó s y Pál kanonok és vá-
rosi lelkész ur, csendes misét végezve, melly alatt a' kis-
dedek' épületes éneke töltötte el a' nagyszerű templomot, 
vitte véghez; melly után az illető zászlóanyák által a' 
szalagok felköttetvén, azokat rövid, de hathatós szózattal 
adá át a' kisdedeknek. Ezután nt. 's tudós F e n i x Farkas 
mint a' tanodák' igazgatója emelt szót, s röviden megmu-
tatván , hogy honnan vette légyen a' vitézkedő ker. kath. 
anyaszentegyházban eredetét az illynemii zászlók' haszná-
lata : záradékul fölhivá a' jelenlévő kisdedek' seregét, 
hogy ők is e' szép buzdító jellel ajándékoztatván meg . a' 
reájuk ecsetelt Szentek' példáját mindenben, de főleg az 
ártatlanságban kövessék, 's mint a' vitézkedő anyaszent-
egyháznak kisded vitézei ezalatt serényen vitézkedjenek. 
Valamint az örömet, melly minden kisded' szemében ra-
gyogott : ugy az átalános részvétet, melly minden jelenlé-
vők' kebelét áthatá, rajzolni lehetlen. Jutalmazza az ég a' 
két fáradhatlan buzgalnui segédlelkész urak' e' szép válla-
latát ! és tartsa meg őket a' ker. kath. hívek' lelki örömére, 
de főleg a kisdedek' vallásos nevelésére igen igen sokáig ! 

S z a n y , május' 27. Forradalmi időket élünk, forra-
dalmiakat az erkölcsi világban r hit harczol hitetlenség, 
erény .a' bün ellenében, ártatlanság'tisztasága küzd a'rom-
lottság" szennyes ingere ellen. Igen, menjünk kath. népünk 
körébe, és tapasztalni fogjuk azok között a" bün' küldött-
jeit éhes vadakként ólálkodni, kik vétkes hitetlenséget 
árasztó hizelgéseikkol, a' még hitben élő jámborok' leikeire 

meg nem szűnnek a' vallástalanság' hímporát szórni, 's egy-
két áldozatot rabolv a körmeik közé, ördögics mosolylyal 
kongat ják népünk' vallási élete felett a' hitetlenség' vész-
harangját. Ámde meg ne rémüljünk és el ne csüggedjünk: 
ne higyjünk ez üres zajnak, nem más az, mint a' kétség-
beesés' vad hahotája. Isten nemtő szelleme harczol a' rom-
latlan, habár gyarló hivők' részén, 's ennek szózatára ha-
jolva , küzdenek a' romlottság' szolgáinak csábításai ellen. 
Olvassuk csak az egyházi lapjainkban közlött tudósításo-
kat , 's ezen állításomról meg fogunk győződni. Szanvban 
a'jubilaeum' sz. napjaiban a' nép, melly pedig a' szomorú 
napokban ingadozott, örömmel tódult Isten' egyházába a" 
kirendelt könyürgésekre, 's azokat végezve százankint jár-
tak a' körülfekvő kápolnákhoz. Épületes volt látni e' né-
pet buzgalmában, és ámbár csak pár nappal előbb végzé 
húsvéti gyónását; igen keveseket kivéve, majd mind-
nyájan részesültek a' poenitentiatartás' szentségében , sőt 
bucsui menetet rendeztek dömölki Kis-Czelbe , hová tob^. 
mint négyszázan a' legmélyebb áhítatosság' jelével záran-
dokoltak. A' helység' birája tanácsra gyűjtve az esküdte-
ket a' szent napok alatt, igy szólott : Megemlékezve ez 
ájtatosságra rendelt szent napokról, a" vendéglőt, hová 
egyébkint, gyűlni szoktunk, e' napokban kerüljük. Szép .. . 
Az illy nép nem fog elveszni, el nem veszhet. 

A u s z l r i a . 
( A seckau-leobeni herczegpüspök' körlevele. Folyt.) 

Oe mi az egyházi büntetéseket ismét nyakunkra kaptuk. 
<)h setétség, oh barbárság! Nem sokára az embereket 
zsákban és hamuban a' templom' ajtajánál fogjuk látni ! 
Gond- és iigytársairn ! megvallom . keserves szégyenérzet 
fogja el lelkemet, nem végettünk, de földieink végett, kik 
közül sok becsületes ember saját egyháza felett egészen 
setétségben van. Midőn a' kereszténység a' lictorok' bárd-
jaitól 's az arszlánok' szétszaggató fogaiktól fenyegetve 
pályáját megkezdette, híveinek legnagyobb részében a" 
hitnek és szeretetnek olly ereje élt, millyent későbben csak 
egyes példákban találhatunk. Olly bűnök, mellyeknek kár-
hoztatása, a' nmeiteknél az emberiség elleni véteknek 
tartatik, az időben a' legnagyobb utálatnak tárgyai voltak : 
nem azért, mert a' keresztényeknél hiányzott a' felebaráti 
szeretet, a' mellvet ők, mint a' pogányok is bizonyítják, a' 
legnagyobb feláldozással gyakoroltak. hanem mivel a' 
Megváltó telkeikhez nagyon közel volt, 's a' bűnnek nagy-
ságát. mellyért a' keresztfán meghalt, sziveikbe mélyen 
bevéste. Nem csak a' szentek' községe , de legtöbbnyire a' 
bűnös maga is egészen lehetetlennek tartotta volna, hogy 
az, ki nyilvános bün által magát, 's egy kereszténynek 
nevét beszennyezte, az uj szövetség' áldozatában részt 
vegyen, vagy pedig a' tiszta báránynak testét magához 
vegye, mielőtt a' bün és botrány hosszú és nyilvános tö-
redelem által lerovatott. Miután a' buzgalom' élénksége a" 
nagyobb résznél enyészni kezdett, a' nyilvános töredelem 
is háttérbe szorult.'s a' 11-dik század' vége felé, tehát, 
szinte nvolczszáz év előtt, egészen szokáson kívülivé vált. 
Ha talán valamelly félénk ember a' nyilvános poenitentia-
tartástól félne . mondjátok meg neki bátran : Egy püspök-
nek sem jut eszébe annak életbeléptetése. Attól nem kell 
tartani, hogy ez hazugság lehet : mert a' nyilvános poeni-
tentiatartás vagy gyűlöletes rendőri intézménynek fekin-
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tendö , mellyet behozni nem akarunk, vagy pedig er-
kölcsi szigort igényel , a' mi e' kortól nagyon távol 
van. — Mi az egyházi büntetéseket átalában illeti, 
minden társaságnak van joga ollyan egyéneket, kik a' fel-
vállalt kötelességeket megsértik, bizonyos feltételek alatt 
kebeléből kirekeszteni. E'jogról az egyház szinte nem mond-
hat le , mert maga magát semmi joggal birónak nem nyi-
latkoztathatja. De azt sem tűrheti, hogy a' kizárás a' pol-
gári hatalom' bcegyezésével történjék. Ha a' katholikus 
embernek az egyházi jótékonyság, mellyre számot tart, 
állami jóváhagyás nélkül nem tagadtathatik meg, nem le-
het rossz néven venni, ha az álladalom a' gyónószékben ki-
vánt felmentésre is befolyást gyakorland, 's a' vallás' szen-
télyébe tolakodik. Valóban egy protestáns hatalom mint-
egy husz év előtt kísérletet is tett e' végre, de még jókor 
elállott szándékától. Az összegyűlt püspökök tehát nem 
azért tartották fen magoknak az egyházi büntetések'életbe 
léptetését, hogy középkori szint adjanak a' dolognak, vagy 
hogy teljhatalmúkat fitogtassák; hanem az elvet akarták 
megmenteni, mellyet feladni nem lehet, a' nélkül, hogy az 
egyházi életnek önállósága teljesen ne veszélyeztessék. 

De mi egy Istennek gyermekei vagyunk, ki már az 
ó-szövetségben megígérte, hogy a'meghajlott nádat nem fog-
ja eltörni, 's a'pislogó mécset nem eloltani; ki már az ó -
szövetségben a' bűnbánóhoz mondotta : ,Ha bűneitek ve-
resek volnának, legyenek fejérek mint a' hő, 's ha pirosak 
volnának, mint a' bíbor, legyenek fejérek, mint a' gyapjú !' 
Az egyház' szelleme a' kegyesség' szelleme volt és most is 
az ; csak azért büntet, hogy gyógyítson, hogy a' bűnöst a' 
töredelem' útjára vezesse, 's lelkét megmentse. A' mennyi-
ben a' polgári hatalom' beavatkozása több rosszat mint jót 
idézne elő, a' bűnöst saját lelkismeretére, 's a' gyóntató 
székbeni csendes hatásra hagyja. Minden esetre a' jelen-
kor' életiránya és szokásai ollyanok, hogy az egyházi bün-
tetéseknek megszabása csak ritka esetekben használhat 
valamit e' földön az Isten' országának. De miből lehet azt 
következtetni, hogy a' püspökök az átkot mindenfelé fog-
ják szórni? A' tridenti zsinat az egyházi büntetések' al-
kalmazásában legnagyobb óvatosságot ajánl ; a' Bécsben 
összegyűlt püspökök a' gondos óvatosságot szinte szabá-
lyul tűzték ki magoknak. Ha valakit az egyházi bünteté-
sek' ijesztőképe nyugtalanítana, vessen egy pillanatot Bel-
giumra. Ottan a' püspökök husz év óta teljes szabadság-
gal birnak, az egyházi büntetéseknek az egyházi törvények' 
értelmébeni megszabására, 's valljon panaszkodott-e vala-
ki kegyetlenségük felett ? Egyébiránt az, a' mi Belgiumra 
illik, nem is alkalmazható a' mi viszonyainkra ; de vi-
szonyaink is lelkismeretes megfontolásra fognak vetetni. 
(Vége köv.) 

Politikai Szemle. 
(Montalembert urnák a' franczia törvényhozó gyűlé-

sen maj. 24-én a' választási reformjavaslat fölött mondott 
beszéde.) M o n t a l e m b e r t : Engedjék meg önök, mi-
szerint eszökbe juttassam, hogy még az átalános tárgya-
lásnál vagyunk, 's ez oknál fogva azon részletekbe nem 
fogok bocsátkozni, mellyeket két szónok előttem önöknek 
fejtegetett. Nem hiszem, hogy az átalánosság' terén már 
minden ki volna meritve, 's én azon megmaradni kívánok, 
hogy elől- és hátulról támadhassam meg a' két nagy ellen-
vetést , mellyek nem a' törvényjavaslat' részleteire, nem 

egyes czikkekre, hanem az egésznek szellemére nézve 
itten tétettek. 

Azt vetik szemünkre, mintha mi az alkotmányt meg-
sérteni szándékoztunk, 's az átalános szavazatjogot meg-
támadni akartuk volna. 

Tehát az alkotmány' megsértését illetőleg, én L a s-
t e y r i e ur, mint e' törvényjavaslat' készítésére a' gyűlés 
által nevezett, 's 17 tagból álló bizottmány' második tagja 
után, ezen állitásnak ellenében, lelkismeretes, erélyes és 
tökéletes tagadással felelek. Mi legkevesebbé sem szándé-
koztunk az alkotmányt megsérteni, ha mi ezt tenni akar-
tuk volna : nyiltan, férfiasan kimondanánk. (Megindulás.) 

Be fogjuk bizonyítani, hogy illyesmi eszünk' ágában 
sem volt, a' mint már mondani kezdém ; be fogjuk ezt bi-
zonyítani kétségbevonhatlanul, részletesen 's teljesen a' 
részletes tárgyalásnál. Önöknek akkor el kell ismerni, hogy 
mi e' fontos vitatkozást azon erélyes elhatározással kez-
dettük , folytattuk, 's végeztük, miszerint az alkotmányhoz 
hivek maradjunk, 's csak azt tegyük, a' mit az alkotmány 
megenged , de ennél többet ne. 'S még hozzá teszem, hogy 
mi az alkotmányt nagyon is tiszteletben tartottuk — (Zaj 
a' baloldalon. — Jobbról : Helyesen ! helyesen !) 'S ha a' 
törvényjavaslat csakugyan okot szolgáltat valamelly ellen-
vetésre, véleményem szerint egyedüli komoly ellenvetés 
az lehet, hogy az sikeretlen ; 's ha ezen ellevetésre okot 
szolgáltat, onnan van, mert mindig tisztelettel hajoltunk 
meg baljóslatú korlátai előtt. (Felszólalások balról.—Jobb 
oldalon : Helyesen ! helyesen !) Egy szélső baloldali szózat : 
Mit ért ön a' b a l j ó s l a t elnevezés alatt ? 

4 Mo^t , Baljóslatiiaknak nevezem azokat, minthogy 
azokat 'tiszteletben tartottuk ; mert ha ezt nem teszszük, 
azok semmit nem érnének. Azonban ez állításról vett al-
kalomnál fogva értekezni akarok önök előtt az alkotmány' 
megsértése felől, melly egy év óta minden, a' kormány és 
társadalom ellen irányzott megtámadásoknak alapját, vagy-
is inkább ürügyét teszi, olly ürügyöt, mellyet a' megtáma-
dók mindig ellenünkben használnak, kik a' társadalmat 
karddal kezökben, és rágalommal szájokban fenyegetik, 
olly ürügyöt, melly bármikor is a'polgárháboru' előzményeül 
szolgálhat. (Halljuk ! halljuk !) 

Én talán könnyebben szólhatok erről, mint bárki más, 
mert én az alkotmány ellen szavaztam. Sem szavazatomat, 
sem eskümet az alkotmányra nem adtam ; de egyúttal azt 
is kijelentem, hogy e'tény semmikép sem ád nekem jogot az 
alkotmány ellen cselekedni. Ezen, Francziaországban olly 
szerencsétlenül és hosszú ideig gyakorlott elméletet, t. i. az 
engedetlenkedés' elméletét azon törvények iránt, mellyeket 
mások készítettek, 's mellyek nekünk nem tetszenek, a' 
tegnapi republikánusokra hagyom, a' kiszolgált összees-
küvőkre , kiknek egész élete, azon törvények' folytonos 
megtámadásából állott, mellyek nekik nem tetszettek, 's 
mellyeket ők nem készítettek. (A' helyeslés' számos nyilat-
kozásai.) 

Mi engemet illet, elismerem, miszerint én azon al-
kotmány iránt, melly ellen szavaztam, tisztelettel és en-
gedelmességgel tartozom, és semmi egyébbel. De jogom 
van azt megítélni ; én nem érzem iránta magamban a' bá-
mulást, szeretetet, 's azon nemét a' bálványoz ásnak, 
mellyet jelenleg részére követelnek. Csak csudálkoznom 
kell, ha tekintem ezen uj hitvallásnak tanítóit, és főpap-
jait, olly embereket, kiknek élete, mint az imént mon-
dám, folytonos harcz volt a' megállapított hatalom, 's az 
előbbi alkotmányok ellen, 's kik legújabb munkájok szá-
mára soha nem igazolható bálványzási modort követelnek. 
(Helyesen ! helyesen !) Önök, uraim ! átlátják, hogy e' sza-
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vakat nem tisztelt Cavaignae tábornok úrra kívánom ér-
tetni , ki dicsőén és becsületesen szolgálta hazáját a' ki-
rályság alatt, 's kit a' királyság becsületesen 's illendően 
meg is jutalmazott. C a v a i g n a e : Szót kérek ! (Inge-
rültség.) 

Mont. Én nem mondok többet, 's nem mondanék 
Hugo Victor urnák, ha itt volna (átalános kaczaj) . . . ha 
ő itt volna engem meghallgatandó, emlékezetébe hoznám 
életének előzményeit, 's mindazon dolgokat, mellyeket 
megénekelt, mellyeknek bizelgett, 's mellyeket megtagadott. 
(A' jobb oldal' élénk helyeslése.) De ő nincs itt. Ez régi 
szokás nála : valamint ő a' legyőzött ügynek tovább nem 
szolgál, szintúgy elbújik a' visszatorlás elől, mellyet fe-
lette gyakorolni jogunk van. (Helyesen! helyesen!— A' 
többség' padjain zajos tapsolás.) 

Azonban bámulatomat és a' szemrehányásokat azon 
emberekhez intézem, kik nem ezen körben itt,hanem azon 
kivül, az alkotmánynak bálványozását hirdetik, például 
azon kiszolgált alkotmányozókhoz , kik kérelmezési hadat 
élesztenek az uj törvényjavaslat, 's e' gyülekezet' többsé-
ge ellen. Kérdem önöket, valljon nincsenek-e ezek közt 
olly egyének , kik életöket harezban töltötték, tollal, vagy 
karddal, azon társadalom ellen, mellyben éltek, egész azon 
napig, midőn annak uraivá lettek, 's kik a'társadalom' 
életfeltételeinek megértése végett addig várakoztak, mig 
ministerek, prefectusok, vagy pedig követek lehettek. (Jobb 
oldalon : Igen helyesen !) L a g r a n g e : És mi engemet 
illet! (Tartós vidámság.) 

Mont. Tisztelt Lagrange urnák is felelni fogok azon 
jó szándékkal . . (bocsánatot kérek e' kifejezésért) azon jó 
akarattal, mellyet jellemének nyíltsága még politikájának 
és lefolyt életpályájának elleneibe is önt, 's azt mondom 
neki, hogy egyszersmind reá 's pártjára nézve nagyon 
kora , vagy nagyon késő a' törvényesség' bajnokává, 's az 
ország' intézményeinek lovagjává vetni fel magát. Ez igen 
későn történik azon emberektől, kik egész életökben a' volt 
alkotmányok ellen folytattak harezot, 's nagyon korán van 
azon uj pártra nézve, mellyet képviselnek. Ha ezen párt 
negyven vagy ötven év alatt az országnak biztositékát 
nyujtandja a' törvények' tiszteletének, 's azok iránti enge-
delmességnek, ha a' társadalom' megszilárdítása végett 
ugyanazon erőködéseket tanusitandja, mellyekkel ötven 
év óta azt ostromolta . . . (félbeszakítás) akkor és csak 
akkor lesz joga, nekünk, kik soha össze nem esküdtünk, 
soha forradalmat nem csináltunk, a' törvények és megál-
lapított alkotmány iránti tiszteletet hirdetni. Uraim ! a'jelen 
alkotmány e' buzgó, heves és bálványozó bajnokainak 
óhajtanám eszébe juttatni, hogy egy kevés szerénység min-
denkihez illik, legyen az törvény- vagy könyvszerző ; 
harezíi vagy törvényhozó ; gyülekezet vagy egyes egyén. 

Tehát, midőn alkotmányt készítettünk, mint bármelly 
más munkát, igyekeznünk kell,hogy szerények lehessünk. 
Jól tudom, hogy a'jelen alkotmány' készítésében D u p r a t 
ur , 's e' gyülekezet' számos tagjai vettek részt, kik előtt 
most szólok ; de voltak más alkotmányok is ez országban, 
mellyek nagy tekintélyű férfiak' müvei voltak ; a' 89-diki 
nagy alkotmányozó gyűlés által, Napoleon, XVIII. Lajos, 
Lajos-Fülöp által aláirt alkotmányok is voltak, 's mindez 
nem volt elégséges ezen alkotmányok' hosszú életére; 
uraim ! egyedül az alkotmányok' jótékonysága biztosítja 
azoknak maradandóságát. E' jótékonyság az által bizonyul 
be, ha a' törvény a' társadalom' szokásaival, és feltételei-
vel öszhangzásban van, 's ezen öszhangzást csak az idő 
képes igazolni. (Élénk megindulás.) íme egy történelmi 
észrevételt bocsátok önök' Ítélete alá, t. i. minél tovább 

vitattatik valamelly alkotmány, annál kevesebb tartóssá-
got ígér. Az 1814-ki engedményezett Charta, melly meg 
sem vitattatott, 16 évig tartó kormánynyal ajándékozta 
meg ez országot, melly iránt a' történelem naponkint 
igazságosabb lesz; az 1830-diki, mint mondatik, néhány 
óra alatt megállapított charta ez országnak 18 évi jóllétét 
és szabadságot hozott, mellyet Isten tudja, mikor fogunk 
feltalálni. (Helyeslő kaczaj a' jobb oldalon.) De az 1791-ki 
nagy alkotmány, melly 1200 tag által vitattatott meg,kik 
magokat Francziaország' választottainak tartották, melly 
általok 28 hónapig tárgyaltatott, mennyei ideig tartott? 
Egy évig, melly épen'fele azon időnek, mi megvitatására 
fordíttatott. (Ujabb és mély megindulás.) Az egyedüli va-
lódi alkotmány, mellyet a' történelem a' világnak felmu-
tathat, 's jelenleg is szilárdul áll, az angol alkotmány, 
soha se nem vitattatott, se nem íratott meg. (Különféle 
ingerültség.) Végre csak egy történelmi kérdést ajánlok 
önök' figyelmébe. Azonban én az alkotmányt ugy veszem, 
a' mint van, az ország' alaptörvényének. Én alattvalója 
vagyok és semmi egyéb ; és önök annak buzgó, szenvedé-
lyes barátjai, kizárólagos imádói, mint ez imént megmon-
datott. Tehát nem tartóztathatom meg magamat azon 
megjegyzéstől, miszerint önök annak életét nagyon nehe-
zítik, a' mit gyakran tesznek a' barátok és imádók. (Kitörő 
vígság.) 

Önök először is nehezítik életét megengedvén a' soci-
alismusnak , hogy czimer gyanánt használja azt ; azután 
pedig nehezítik az által, hogy mindig megsértettnek lenni 
állítják. (Zajos vigasság.) Valóban, ebben valami gyer-
mekies van. De az alkotmány' megsértéséről nem szokás 
vitatkozni, ezt érzeni kell, ez magától napfényre jő, 's 
mégis önök abból a' polémiának mindennapi 's örökös tár-
gyát készítik a' kormány és a' gyűlés' többségének ellené-
ben. Ez gyermekies, nevetséges dolog. 

Tudják-e önök, mire emlékeztet ez engem? Emlé-
keztet azon mesére, mellyet gyermek korunkban tanul-
tunk , a' fiatal együgyű juhászról, kire egy nyájnak őrizete 
bízatván, kellett, vagy nem, ő mindig farkast kiáltott, 's mi-
dőn az igazi farkas megjelent... (átalános és hosszan tartó 
jókedv) senki nem hallgatta meg, 's senki nem jött segítsé-
gére a' hazug és gyáva pásztornak, ki annyiszor haszta-
lanul zaklatta fel az embereket. (Helyesen! helyesen!) 
(Folyt, köv.) $ 

— Tudva van, hogy a' görög ügyben két rendű confe-
rentia tartatott A n g l i a mint követelő és F r a n c z i a o r -
s z á g mint közbenjáró ; egyik Londonban lord P a l m e r -
s t o n és Drouin de Lhuys, a'másik Atheneben Gros 
franczia és W y s e angol felhatalmazottak között. London-
ban a' végső megjegyzés april' 18-án, Atheneben april' 
27-én íratott alá, a' nélkül, hogy a' Londonban történ-
tekről az atheneiek valamit megtudtak volna. Az atlie-
nei egyezkedés szerint a' kárpótlási összeg, mellyet Ang-
lia a' kárvallottak között fogna kiosztani , körülbelül 
180,000 drachmában állapíttatott meg, melly összegből, 
mig Pacifico zsidónak követelése fölött egy vegyes, an-
gol-görög bizottmány külön határozna, 150,000 drachma 
előlegesen, letétetett. A' londoni egyezkedés nem ugyan a' 
megalapított összeget, hanem más enyhítő körülményeket 
illetőleg kedvezőbb volt, 's mivel előbb Íratott alá, ennek 
kellett volna állni. Azonban Palmerston ugy tudta intézni 
a' dolgot, hogy a' londoni egyezkedés' pontjai csak akkor 
érkeznének Athénébe, midőn ismételt erőszakolás' követ-
keztében a' görög kabinet a' Wyse által szabott súlyosabb 
feltételeket már elfogadta, 's azok' végrehajtása is eszkö-
zöltetett. Ez, valamint az erőszakoló eszközökhez nyúlás, 
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miknek az egyezkedés' folyama alatt előleges megegyezés 
szerint nem volt volna szabad alkalmaztatniok, sértette 
Francziaországot, mellynek előterjesztésére, midőn lord 
Palmerston kielégítő választ nem adott, a' franczia kül-
ügyi minister a1 köztársaság' felhatalmazottját Londonból 
visszahívta. Az ügy még nincsen kiegyenlítve. 

Vegyesek. 
Miután több mint kéthónap' lefolyása után sem közli 

a' bécsi hivatalos újság az april' 2-áról kelt főpásztori ki-
nevezéseket, — azoknak hivatalos közzététele, mellyre 
eddigelé várakoztunk, alkalmasint elmaradandván, emlé-
kezet végett ide igtatjuk : miszerint ő cs. kir. felsége april' 
2-áról kelt legfelsőbb elhatározásánál fogva mélt. B a r t a -
k o v i c s B é l a rosnyói püspököt egri érsekké ; mélt. 
K u n s z t József, cz. püspököt és esztergomi kanonokot 
kassai püspökké ; főt. K o 11 á r c s i k István, kassai kano-
nokot rosnyói püspökké ; és végre főt. Z a b o j s z k y Lász-
ló cz. kanonokot és iglói plébánost szepesi püspökké mél-
tóztatott kegy. kinevezni. 

A' pesti szent l'erencz-rendiek" templomában az idei 
llusvétszak alatt gyóntaknak száma 40,000-re megy. Ha 
ezen számhoz hozzáadjuk azokat, kik ezen fölül évközben 
is gyónni szoktak, 's kiknek száma ezen templomban 
15,000-et tesz : kitűnik, hogy «zen buzgó atyák 55,000 
gyónást hallgatnak évenkint. Öt évek' lefolyta alatt 60 
egyént (maga A t s Benjamin atya 50-et) téritettek meg. 

Az ugy nevezett ,s z ab ad k ö z s é g e k' szemtelen-
sége- és aljasságáról a' szabadelvű szászhirlap ujabb ada-
tot hoz, mellynek, az ottani cselekvésekről közlött egy-
szerű értesítése, a' legvakabbnak szemét is fölnyithatja, 's 
mindenkit azon meggyőződésre birhat, hogy itt türelem és 
elnézés nem otthonosak, 's azon mondat : ,bizzuk az el-
határozást a' szellemek' harczára', itt nem alkalmazható.— 
Miután a' szabótanyán Schinemann, a' nordhausi szabad-
község' küldöttje által egy óráig ,szellemrontás' tartatott, 
este, a' poroszhoz czimzett vendéglő' teremében ,község-
tanács' gyűlt egybe, melly, paroxismusban az ,épületes-
ség' órajának' semmit sem engedett. E' gyülekezetet főkép 
az ismeretes magdeburgi U h l i c h ' levele gyiijté össze, ki 
a' szabad községek' organisatiojáról igen szeretne szemé-
lyesen meggyőződni, mert az 'értesítéseken sehogy sem bir 
eligazodni. Erről a' szabad község' ideiglenes elöljárója dr. 
B r u c h h a r d t ur értesité az egybegyűlteket, 's inditvá-
nyozá, hogy a' nap' hősének megérkeztéig a' község' vi-
szonyairól tanácskozzanak. 11a e' dolog, eredményeire 
nézve, olly nagyon fontos nem volna, kísértetbe jönne az 
ember az egészet csupán komédiának tartani ; képzeljenek 
olvasóink egy teremet, körülbelül 800 emberrel, a' seres 
padokon szerte ülve; előttök seres korsókat; képzeljék 
pipafüstbe burkoltan a' demokratikus világ' ezen válasz-
tottjait, a' proletariátus' képviselőit, demokratikus szivar-
csinálókat, a' philisterek- és dulongókat ; képzeljenek anyá-
kat 3 —14 éves gyermekeikkel stb. és némileg birni fog-
ják a' szabadközségek' külalakját. A' gyűlés megnyittatik. 
,Polgártársak — igy szól az elnök — mai gyülekezetünk-
nek czélja, 'stb. . . . ,Kiván-e valaki szólni ?' ,Kenyeret 
kérek.' ,N. N. polgáron a' szólás.' ,Polgártársak én azt in-
dítványozom, küldjünk egy deputatiot a' ministeriumhoz, 
's követeljük a' szabad községek' elismerését.' Zajos moz-
gás, miden oldalról kiáltozás, 'stb. Akaratlanul is a' di-

csőséges martiusi napokba gondolja v issza magát az ember, 
midőn e' helyen még W i n d w r a d t , W e i s f l o g , R ü g e 
's mások szóltak. Ugyanazon szellem tölti be e' tért most 
is, csak az alak más. Az első pont, melly határozatba 
ment, volt : hogy minden hétfőn este egyesületi gyűlés és 
minden vasárnapon ,épületességi óra' tartassék; a' tanács-
kozás alá került pontok' másodika legcsiklandóbb volt. Az 
inditványoztatott t. i., hogy ezen nevezet mellé ,szabad 
község' még ez is oda tétessék ,keresztény.' Ezen indít-
vány' hallatára kitört a'zivatar. S c h i n e m a n n hatá-
rozottan az indítvány ellen szólt, ugyan igy volkmarsdorfi 
G r a h l és bizonyos C h r o n i c h lengyel tudós is. Ez 
utolsó kimerítő beszédben (ugy látszik ezen ur philoso-
phus) mutogatta, hogy ezen nevezet ,keresztény' a' sza-
bad községek' lényegével homlokegyenest ellenkezik, mint-
hogy az által az ember bizonyos tekintélyt ismer el, bizo-
nyos positivumot hisz ; holott a' község legelső alapelvül 
azt fogadta el, hogy ő csak gondol, és a' ki gondol, nem 
hisz. A' botrány és istenkáromlás most már tetőpontját érte 
el. Néhány részeg polgártárs megrohanta a' z u b e r p h i -
l o s o p h u s t , 's kényszeritéőt, venné vissza állítását,mert 
valaminek mégis csak kell lenni, mihez ragaszkodni le-
hessen. Morgás minden oldalon. Egy tag azt kivánta, hogy 
a' szabad községeket,Isten' szabad községeinek' nevezzék. 
Nevetés. A' toll visszariad a' fölkiáltások' leírásától, mely-
lyek most több oldalról hangzottak. A' csak kévéssé ép 
érzelmű embernek el kellett e' társulattól idegenedni. Nagy 
nehezen birta S c h i n e m a n n a' zivatart lecsillapítani. — 
A' költségek' érintésére határoztatott, hogy aláírási iveket 
kell kibocsátani,'s a' szabad ajánlatokból, mihelyt csak 
lehet, egy szószéket is csináltatni. Schinemann még arról 
is értesité a' gyűlést, hogy a' tagokból éneklő-egylet ala-
kult , melly az épületességi órákban a' közönséget gyö-
nyörködtetni fogja; Ígérte, hogy énekekről is fog gondos-
kodni, mert az eddigi énekeskönyvek a' szabad községek-
nél nem használhatók. Példakép elmondá Schinemann, 
hogy midőn nem régen Magdeburgban Uhlich helyett szó-
nokolnia kellett, a' magdeburgi énekeskönyvben, melly 
szabadelvüsége miatt a' porosz ministerium által forgal-
mon kivül tétetett, egy egész óráig keresett alkalmas éne-
ket, noha a' könyvben mintegy 800 ének van. A' dallamo-
kat (melódia) is meg kell változtatni. Halberstadtban pél-
dául Freischütz, Zauberflöte 'stb. operákból vontak ki 
dallamokat. Időközben megérkezett a' dresdai esti vonal, 
mellyen Uhlichnak i s , ki az ottani szabad község' felszen-
telésében vett részt, megérkeznie kellendett. De nem érke-
zett meg. A' tagok azon ígérettel mentek szét, hogy még 
azon este összegyülekeznek. Tudósító azonban szomorúan 
haza ment. 

(K ö ny v li i r d e t é s.) ,Korkérdések. 1. Füzet. A' 
pápa'világi fejedelmisége. Szerkesztve K o v á c s Z s i g -
m o n d , veszprém-mpgyei áldozó-paptól. IX. Pius pápa ő 
szentsége' Romába szerencsés visszamenetelének örvende-
tes emlékére. Kiadja a' jó és olcsó könyvkiadó-társulat. 
Pesten, 1850.' VI. 139. Ára 30 kr. p. p. Nem tudjuk e' 
füzetet eléggé a' t. közönség' figyelmébe ajánlani. E'köny-
vecske sok kezekeni megfordulásától, mi, mint főczikkünk-
ben is mondjuk, igen sokat várunk. K o v á c s Z s i g -
m o n d u r a ' benne foglalt czikkeket nem csak szorgalma-
tosan átnézte, és az eredetivel is nagy pontossággal egybe-
vetette : hanem jeles előszóval is ellátta. A' kiállítás szép. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Adatok a' sz. ferenczrendiek' történetéhez honunkban. — Egyházi tudósítások. 

S e m i n a r i u m o k . 

II. 

A' papnövelde milly nevelési módokkal van el-
látva föladatának megoldására ? 

A' papnöveldének, a' mondottak szerint, lénye-
ges föladata, a' világiak közül az egyházi hivatalra 
kiválasztott ifjakat, az előadott rajzolat szerint jó, tu-
dós és munkás papokká nevelni; mi legczélszerübb 
nevelési módok' fölhasználása nélkül meg nem történ-
hetik. Ezeket itt elősorolni szándokom. 

1-ször : A' p a p j e l e l t e k n e k j ó i m e g f o n -
t o l t v á l a s z t á s a . Első és főgondot igényel a' 
papi nevelésben a' papjeleltek' szorgos megválasztása ; 
mert ha a' kijeleltek isteni félelemmel 's erkölcsös 
élettel lépnek a' növeldébe, nem leend nehéz őket jó 
papokká nevelni ; de ha közülök többen vallástalanok 
's erkölcstelenek, a' jókat is, kik untalan társaságuk-
ban élnek, könnyen megrontják, 's a' jó nevelést na-
gyon nehezitik, vagy egészen mégis hiúsítják. Krisz-
tus Jézus 's az apostolok' példája 's meghagyása, 's 
kath. anyaszentegyházunkban mindenkor divatozó gya-
korlat szerint, a' papságra férfiakat választani, a' se-
minariumba papnövendékeket fölvenni, az egyházme-
gyei főpásztornak vagy a' helyettes főnöknek joga és 
dolga. Az egyházmegyei főnök pedig Isten' dicsőségét, 
az Ur' nyájának lelki javát 's az anyaszentegyház' dí-
szét szivén hordozván, — nem akarhat másokat a' 
papnövendékek közé sorolni, mint olly ifjakat, kiket 
szoros visgálat 's próbatét, az iskolai igazgatók, tani-
tók 's illető lelki pásztoraik' lelkismeretes bizonyítvá-
nyaik után a' papságra Istentől hivatalosoknak 's al-
kalmatosoknak ítél, kikről bizton fölteheti : hogy őket 
idővel az Isten' dicsőségére és szolgálatjára papokká 
is fölszentelheti; másokat nem akarhat; mert ő sem 
az intézetet haszontalan egyének' nevelésével terhelni, 
sem az Ur' nyáját rossz papokkal ellátni nem akar-
hatja. (Concil. Trid. Sess. 23. c. 18.) Sőt az egyházi 
főnök irtózván hibás választás által magát Isten' szi-

/ . Félév. 

ne előtt felelőssé tenni, a' tridenti szent zsinat és a' 
romai Pontificale' rendelése szerint, a'papjeleltek' vá-
lasztásában szintúgy meghallgatja a' presbyterium' 
tanácsát, miként azt a' papok' fölszentelése 's alkal-
mazása előtt lelkismeretesen ki szokta kérni; mert 
illy fontos, 's a' Krisztus' nyájának lelki javát ér-
deklő dolgokban a'megyés főpásztornak vezérszelleme 
mindenkor az, mit papfölszenteléskor nyilvánít, igy 
szólván : ,Quoniam fratres charissimi! rectori navis 
et navigio deferendis eadein est vel securitatis ra-
tio vel communis timoris, par eorum debet esse sen-
tentia, quorum causa communis existit. Horum siqui-
dem conversatio, quantum mihi videtur, probata et 
Deo placita existit et digna, ut arbitror ecclesiastici 
honoris augmente; sed ne unum l'ortasse vel paucos 
aut decipiat assensio vel fallat affectio, sententia est 
expetendamultorum. Itaque, quid de eorum actibus aut 
moribus noveritis ; quid de merito sentiatis, libera voce 
pandatis, et his testimonium sacerdotii magis pro me-
rito, quam affectione aliqua tribuatis.' Pont. Kom. 

2-szor : A ' p a p n ö v e l d é b e b u z g ó , m u n -
k á s és p é l d á s n e v e l ő e l ö l j á r ó k é s t a n i -
t ó k ' a l k a l m a z á s a . Krisztus Jézus választott a-
postolait 's tanitványait, az apostolok' utódjaikat, az 
apostoli férfiakat, p. o. sz. Pál Timoteust, Titust; sz. 
János Polycarpust 's Ignáczot 'stb. maguk nevelték, 
tanították. Ugyanezt cselekedték sz. Ágoston hyppoi, 
Eusebius vercelli püspök , sz. Gergely pápa 's többen, 
kik tulajdon lakhelyeikbe maguk köré gyűjtvén a' 
papjelelteket, gondosan nevelték és tanították.*) Ámde, 
midőn a' főpásztorok' megyéi nagyobb kiterjedést 
nyertek, apostoli munkáik megsokasodtak ; kénytele-
nek voltak a' püspökök az áldozó papok közül példás 
életii , tudós 's az egyházi nevelésre alkalmatos fér-

Lásd Witman Mihály püspök' munkáját : Die h. 
Priesterweihe. Augsb. 1842. 15.' lap ; és Alzog Uni-
versalgeschichte der christ. Kirche. Mainz. 1846. lap. 
308. 363. 914. 932. 
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fiakat választani, 's a" papnövendékeket azok által 
neveltetni 's taníttatni, a' fölügyelést mindenkor fön-
tartván maguknak. Már 531. évben a' II. toledoi zsi-
nat. a" későbbiek szinte, leghatározottabban rendel-
kezett pedig a' papnöveldék felöl a' tridenti sz. zsi-
nat. (Sess. 23. de reform, cap. 18.) XIV. Benedek 
pápa mélyen érezvén, milly szükséges legyen mind az 
anyaszentegyházra, mind a' köztársaságra nézve a' 
papok' czélszerü nevelése a' növeldékben, mindjárt 
pápasága' kezdetén körlevelet küldvén az anyaszent-
egyház' főpásztorihoz, abban a' papnöveldékről igy 
nyilatkozik : ,Eadem vero collegia, singulari vestra 
sollicitudine foveantur, necesse est ; videlicet ea saepe 
invisendo, singulorum adolescentium vitam, indolem 
et in studiis profectum explorando, magistros idoneos, 
virosque ecclesiastico spiritu praeditos ad eorum cul-
turam destinando ; literarias ipsorum exercitationes, 
sive ecclesiasticas functiones quandoque praesentia 
vestra decorando ; — boni namque operarii non na-
scuntur, sed fiunt, ut autem fiant, ad episcoporum so-
lertiam, industriamque pertinet.' (Tom. 1. Bullar. f. 
3.) A' jó atya, kinek szivén fekszik szeretett gyerme-
keinek nevelése 's családjának java, disze, gondosan 
megválasztja gyermekeinek nevelőit , tanitóit 's utá-
nuk néz: Kiket nem arra valóknak tapasztal, eltávo-
lítja őket, mert gyermekeinek nevelését veszélyeztetni 
nem akarja ; kiket pedig ügyes, buzgó 's jó nevelők-
nek 's tanítóknak tapasztal, azokat becsüli, 's tőlük a' 
költséget, az illő jutalmat soha meg nem vonja. A' 
buzgó főpásztornak szemefénye a' növendékpapság, 
a' növendékeknek jó papokká nevelésétől várja egy-
házmegyéje' regeneratióját; azért nagyon *óvatos és 
gondos a' papnöveldéi elöljárók és tanitók' megválasz-
tásában. Nagyon igaz , mit a' nyitrai papnövelde tör-
vényeiben «olvasunk : *2) .Poterit quis esse vir incul-
patae vitae sine omni incongruo, aut taedioso singu-
larismo poterit esse orator insignis, in philosophicis, 
theologicis scientiis 11011 parum versatus, poterit haec 
omnia — et tamen in officio praefecti relate ad e-
ducationem cleri practice considerate vere esse zerus, 
— atque ideo sub tali Praefecto alumni fient et éva-
dent in lilios Ileli, status ecclesiastici et christianita-
tis proditores.' A' külföldön a' papnöveldékben több-
nyire két nevelői elöljárót találunk ,Regens és subre-
gens' nevezet alatt; az osztrák birodalomban minden-
ütt , ugy hazánkban is a' papnöveldei nevelést négy 
elöljáró kezeli, t. i. főigazgató, aligazgató, lelki és 
tanulmányi igazgató. Ha a' négy előljáró közül mind-
egyik hivatalában buzgó, példás, ügyes, munkás 's 
társaival egyetértő, ha a' theologiai tanitók is egyhá-
zias szelleműek lévén, tanitva építenek is : ugy az 

Institutions Ep. Seminarii Nitrieusis. Tyrn 1804. 
pag. 9. 

egyházi nevelésnek az intézetben sikerülnie kell ; mert 
kik kezök alatt jó 's tanult papokká nem akarnak nö-
vekedni : azoknak a' növeldéből távozniok kell. 

3-szor : A' p a p n ö v e l d e i c z é l s z e r ü t ö r -
v é n y e k 's az ok n a k p o n t o s m e g t a r t á s a , az 
i n t é z e t i f e g y e l e m . Nevelői intézet bizonyos 
rendtartás és fegyelem nélkül czéljának soha meg 
nem felelhet. A' papnöveldei törvények mind arra 
számitvák, hogy a' jó akaratú növendék azok' pontos 
megtartása mellett elméjét és szivét kimivelvén, reud-
és fegyelemkedvelő, példás, munkás, tanult és buzgó 
pappá növekedjék. A' papnövendéknek, reggeli fölke-
léstől kezdve esti lenyugvásig, minden teendője órán-
kint rendezve vagyon. Az ajtatosság-, isteni szolgá-
lat- és sz.-irás' olvasásának, a' tanulásnak 's tano-
dai előadások' hallgatásának szinte mint a' munkaszü-
net", sétálás-, múlatás- és evésnek meg van a' kisza-
bott ideje. Gondoskodván az intézet a' becsületes 's 
elegendő élelemről, tiltja a' nyalánk eledelek' beho-
zatalát, növendékeit részint a' nyavalától, részint a' 
torkosságtól megóvandó ; tiltja a' lármát a' házban, 's 
a' világi látogatók 's társalgók' becsődiilését ; mert a' 
növelde nem piacz, nem is társalgási gyülde ; hanem 
a' csendes magábavonulás, tanulás és olvasás' helye; 
tiltja mindazt, mi némelly növendéknek munkásságát 
gátolhatná, testében vagy erkölcsében romlást okoz-
hatna. A' papnövelde az eltiltások, korakelés 's a' 
teendők' kiszabott rendje által a' növendékeket nem-
csak a' rend- 's fegyelem' kedvelésre 's munkás életre, 
hanem egyszersmind az engedelmességre, a' papnak 
olly igen szükséges öntagadásra, a' közönyös dolgok" 
néhai nélkülözésére is akarja szoktatni. Az intézetnek 
törvényeket szab a' megyés püspök ; 's csak az ő ha-
talmában áll azokat megváltoztatni. vagy azoktól né-
mellyeket fölmenteni ; a' papnöveldei elöljárók tisztje, 
a' törvényeket pontosan végrehajtatni. (Institutiones 
Semi. Nitri. 11. §. 13. lap.) 

A' papnöveldei törvények' végrehajtására, a' rend 
's fegyelem' föntartására fölügyelni, 's azt eszközölni, 
főképen a' rectort, a' főigazgatót illeti, kinek segédkezet 
nyújtanak az aligazgató, és tanulmányi igazgató. A' re-
ctor 's fegyelmi tiszttársainak gondja és dolga : az u-
joncz és régiebb növendékeknek, midőn szünnapok után 
az intézetbe lépnek, egészségi állapotjokat szemügyre 
venni ; magukviseletét az illetőktől hozott zárt bizo-
nyítványaikból kivisgálni; annak idejében nekik az 
intézet' törvényeit kihirdetni, 's azok pontos teljesíté-
sét sürgetni. Az ő tisztjök : a' növendékeket a' tanu-
lás és szünóra alatt, a' nappali evéskor az ebédlő, le-
nyugváskor az éjjeli teremekben megtekinteni; sétá-
láskor sem hagyni őket egészen láttatlanul. A' fegyel-
mi elöljárók' dolga arra is ügyelni : mit olvasnak, 
kikkel társalognak ? hogyan mulatják magukat ? Szó-
val a' rector és tiszttársai' figyelmét a' papnövendé-
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kek körül mi se kerülje el ; részint azért, hogy a' nö-
vendékek' hajlamait, szokásait , hibáit kitanulván, 
őket jobb útra vezethessék, részint, hogy azokat, kik 
jobbithatlanok, a' növeldéből eltávolíthassák. Teljes 
biztossággal az elöljárók nem támaszkodhatnak az 
ugy nevezett ductorokra, 's az ő havi informatióikra; 
szükséges, hogy az elöljárók önmaguk is lássanak u-
tánuk, 's mindenütt sarkukban legyenek. — Mi a' 
jóakaratú növendékeknek nem fog nehezökre esni, 
mihelyt tapasztalandják : hogy elöljáróikat semmi 
szenvedély, személy-válogatás, vagy mogorva szigo-
rúság nem vezérli ; hogy ők atyai kegyességgel visel-
tetvén irántuk, csak igazi javukat akarják, midőn a' 
rend 's fegyelem' föntartását pontosan és állhatatosan 
követelik ; de soha semmi mulatságukat 's ártatlan 
társalgásukat, melly a' törvénybe nem ütközik , nem 
gátolják. 'S még hajlandóbb lesz a' növendék a' nö-
vehlei törvényeknek hódolni, ha látja, hogy maguk 
az elöljárók is, sőt a' tanárok 's nyugalmazott papok 
is, kik a' papnöveldében laknak, az intézet' rendéhez 
's fegyelméhez illesztik magukviseletét, miként ezt a' 
nyitrai papnövelde' törvényei meg is kivánják (§. 13. 
14. 16.) Figyelemre méltók a' XIV. Benedek pápa 
által (De Syn. Dioec. 1. 5. c. 11. n. 9.) olly igen aján-
lott szerzőnek a' növeldei Reetorról irt rajzolati. A' 
többi közt igy szól : ,Sapiens (Rector) gradus sui di-
gnitati non renuntiat; sed demisse de se sentiendo 
inediam, abjectionem inter et elationem, tenet viam. 
Rector autem nimis elatus, aut nimium abjectus non 
ordinem inducit , sed conl'usionem in Seminarium; 
cum elatio aegre feratur, abjectio facile conniveat. — 
Ex qua habetur omnem Rectoris habilitatem in eo 
potissimum constitutam esse, ut temperare noverit 
austeritatem juvenes reprimentem, quin fastidiant ; et 
benignitatem, qua alliciantur, quin liberi reddantur 
ac defectuosi.' Sit rigor, sed non exasperans, sit amor, 
sed non emolliens'' monitum est S. Gregorii. Rector 
sit a vitae commodis, otio, luxuque alienus, qui as-
veverit somno brevi, mensae frugali, vitae regulari-
tati, studioque indefesso; sicque fideliter seminarii 
leges observando exempli sui virtute fortissimos ju-
venibus stimulos addit ad ferenda bono animo onera, 
quibus nec ipsum vident subtrahi Rectorem.' Joannis 
de Joanne História Seminariorum clericalium. Aug. 
Vind. 1787. cap. 18. §. 12. 13. 22. (Folyt, köv.) 

Adatok a' szent terenezrendiek' történetéhez 

honunkban. 

II. 

N a g y s z o m b a t i k o l o s t o r . 

Ezen, Posony vármegyében fekvő kolostorunk 
egy a' legrégiebbek közül. Régi jegyzőkönyvekből át-

vett hiteles másolatok, és a' nagyszombati német ajkú 
polgárok' anyakönyvének bizonyítása után, első la-
kunkat Nagyszombat város' buzgó polgárai építették 
és alapították az alsó kapunál IV. Béla' uralko-
dása alatt 1238-dik évben, melly több magyarhoni 
kolostorokkal, mig ezek függetlenséget nyertek, né-
methoni Pisai Albert atya' főnöksége alá tartozott. I. 
Lajos király magas figyelmébe vévén a' hely' szűkét, 
1363-dik évben, midőn Lövöldön a'Karthusianu-
soknak , Nostrán a' Paulinusoknak emelt lakot, egy 
elpusztult apátság' *) helyén épitett templomot, és ko-
lostort a' rend' számára, 's igy a' régi lak a' város' 
rendelkezésére esvén vissza, egész a' jelen napig fön-
inaradt kórházzá alakíttatott át. '*') 

Igy a' király adományozta kolostor, lakosainak 
2 4 2 évig tanyát adott, nyugalmast, talán azért : hogy 
annál nagyobb csapások' szenvedésére edzje azokat. 
1605-dik évben szent Tamás' napján, B o c s k a y 
István erdélyi fejedelem' mozgalmainak véres napjai-
ban, I l i é s ház y István' vezénylete alatt lévő, több-
nyire kalvinista katonák által a'csend' lakosai számű-
zettek, épületünk és templomunk kálvinistáknak ada-
tott által, mellyben H o l l o s y Marton-, a száműzé-
sünk alatt remeklő prédikátorra bízatott a' rögtönö-
zendő tanoda. *3) A' kálvinisták egy évig, három hol-
napig, és huszonhárom napig bitorolták lakunkat, 
mellynek jeles visszafoglalása következő: 1607 . évi 
aprilhó' 12-én az esztergomi érsekké nevezett F o r -
g á c h Ferencz nyitrai püspök, fölszentelvén Nagy-
csütörtökön a' főtemplomban a' szent keneteket, az 
elfoglalt kolostor' templomába, hol ép akkor a' kálvi-
nisták végzék imájokat, szent menetet rendelt, mely-
lyet R é v a y Péter, C z o b o r Márton és T u r z ó 
Kristóf, Rudolf király' ez érdemben biztosai, és a' 
clerus diszesitett. Ezen váratlan és valóban meglepő 
jelenet rémülésbe hozta a' sokkal nagyobb számú kál-
vinistákat annyira, hogy minden ellenállás nélkül át-
engedték a' templomot és tanodává lett kolostort. 

Az épületek tehát ismét kezünkbe kerültek, de 
roskadó állapotban, mert az 1590-dik évi földrengés 
a' templomot boltozatjától megfosztván, a' kolostor' 
falait is összerongálta ; azon kellett tehát az elöljáró-
ságnak lenni, hogy a' mennyire csak a' költség engedi, 
kijavittassék. Igy 1609-ben, Rudnay János atya' el-
nöksége alatt a' templom és kolostor' utczára fekvő 

*) De nem szent Jakab apátság' telkén, mint sokaktól 
állíttatik, melly a' város' ugyanazon részén létezhe-
tett; mert 1390. évben, tehát a' kolostor' fölépítése 
után 27 év múlva, IV. Orbán pápa a' még akkor lé-
tező sz. jakabi apátot fölhatalmazza, hogy a' claris-
sák' jószágbitorlóit, mig vissza nem téritik az elfog-

, lalt jószágot, egyházi átok alá vesse. 
Kamancz Máté Titkár. 

*3) Nicolaus Schmidt. 
63* 
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része, 1611-ben az udvar-, 1619-ben az ebédlő fölötti 
rész javíttatott ki , avagy csak alkalmassá tétetett a' 
lakásra. P á z m á n Péter bibornok, a' katholicismus' 
örök emlékű hőse, a' templomot boltozat alá vétette, 
a' romlásnak indult kolostort ledöntette, és újra épí-
teni kezdette, de belehalt ; L o s y Imre érsek foly-
tatta és bevégezte az épitést 1640 . évben. 

De a' két izben kijavított templom csakhamar 
bomlásnak indult, a' javitó kezek noha mindent elkö-
vettek , képesek nem valának a' kétszer szétszakadt 
kapcsok' összeíorrasztására. 1643 . évben K i r i n i c h 
Gábor főnök atya az egész ingadozó tömeget szétsze-
dette, és a' mostani roppant és csinos templom' alap-
ját megvetette. Az épitést sokat akadályoztatták K á-
k ó c z y György' forradalmas mozgalmai, mind a'mel-
lett T a u r i s i Pál főnökatya jótévők' adományaiból 
1650 . évben az épitést elvégezte. Azonban 1666 . évben 
ismét uj, de még sem utolsó csapás érte az épületet ; 
ugyan is a' török fölpörzsölvén a' várost, elégett a' 
kolostor is. Az atyák' nagy ügyessége megmentette 
inégis a' P á z m á n Péter adományozta könyvtárt, 
mellynek ajtaja fölött az alapító' képe illy fölirattal 
ékeskedett : ,Ars utinam vitám, mentenujue effingere 
posset. Pulchrior Ilungariae nulla tabella foret.' Nagy 
Leopold király' győző fegyverei alkalmat adának, hogy 
a' templom és kolostor' puszta falai ismét egy gyenge 
és ideiglenes födél alá jöjjenek. 

Tetszett az isteni gondviselésnek még egyszer 
megkísérteni népe' állhatatosságát ! IV. Mahumet tö-
rök császár Carafa Mustafa fővezért 3 0 0 . 0 0 0 fegyve-
ressel Bécs' ostromlására küldötte 1683 . évben. Ezek 
a' Dunántuli részen pusztítván, a' Dunáninneni rész-
ben ezek' védencze T ök ö 1 y Imre, a' pártütők' főnöke 
dult. Szörnyű körmei elől szabadulni törekedett min-
den katholikus érzelmű ; Nagyszombat, mint a' kör-
nyék' legerősb városa, védhelynek tekintetvén sok 
menekvőt fogada keblébe, mi annyira fölingerelte 
T ö k ö ly'haragját, hogy Nagyszombat' rommá ége-
tését elhatározta ; szándoka' kivitelére mindent elkö-
vetett, mit a'katholikusok elleni dühe tanácsolt ; a' 
várost vadnépétől körülvétette és fölgyujtatta. Nérói 
gyönyört látszott élvezni, midőn a' rémülés' jajjaival 
párosult ropogó tűzláng okozta recsegéseket hallotta. 
A' város' épületei elhamvadtak, alig mentetett meg az 
archivum is ; 8 0 0 0 ember részint elégett, részint meg-
fuladt e' napon, kik között T u r z a Kristóf atya : K á-
k o n y i Theogenia clarissa-apácza, ki B r ü n n be 
menekvő apácza-társnői közül a' kolostor' védelmére 
tized magával hátramaradván, korommá égett, de tel-
jes épségbe találtatott szive, sorsositől diszesen elte-
mettetett. 

Ezen átok födte korszak, melly a' rablásnak, és 
az ezzel rokon vétkeknek szabad tért nyitott, romlott 
erkölcsöt és szegénységet termett ; a' feszült keresz-

tény szeretet minden erőlködése mellett sein vala ké-
pes a' jótékonyságra; nem csuda tehát , ha az ideig-
lenesen födött épület csak 1712 . évben kezdett uj ala-
kot ölteni magára. A' tüz, később az idő'viszontagságai 
által is megrongált templomboltozat, újra erős kezek-
kel épült, előbb a' templom, később a' kolostor cse-
répfedél alá vétetett, az eddig hiányzott torony föle-
meltetvén, bádoggal födetett be. 1749 . évben a' ko-
lostor' legszebb, most szónokoktól lakott része épült. 
A' torony melletti kápolna F é n e s s y György egri 
püspök és esztergomi kanonok' buzgósággal egyesült 
kegyének örök emléke, mellynek oltárát 1689 . évben 
föl is szentelte. Gróf B a t t h y á n y i Ádám királyi 
biztos'közbevetésére, 1747-ben a'nemes városi tanács 
a' bástya melletti szorost a' kolostornak átengedvén, és 
örökre adományozván, ez által udvarát és kertét bővi-
tette. Az egész épület létét, és föntartását jótévőknek, 
kik között első helyen áll a' nemes tanács, köszöni. 

A' XIII. Gergely pápa által, 1573 . évi 8. idus 
aug. kelt ,Pastoris aeterni' bullában, Komában megala-
pított urnapi (Confraternitas SS. Corporis Christi) tár-
saság, 1579-ben kegyelem-utján a'nagyszombati tem-
plomra is kiterjesztetett minden szabadalmaival és bú-
csúival, ez, és az 1630-ban keletkezett sz. Ferencz' 
társulata, és az 1763-ban életbe lépett harmadik 
rend' társulata II. József császár' idejeig szépen vi-
rágzott. 

Jelességeit. ha néhányakkal birt. a' többszöri 
tüz- és a' tűznél dühösebben pusztított rablás meg-
emésztette. Nincs, mit bemutathassak, egyéb mint a' 
boldogságos szűz a'néptől ajtatosan tisztelt azon képét, 
melly a' karzat alatt van, 's a' melly a' Tökölyi gyúj-
totta lángokkal daczolva, a' templomoltárok' hamvai 
közt teljes épségben találtatott ; és a' gróf E s z t e r h á z y 
Miklós, herczeg E s z t e r h á z y Pál' lia, esztergomi 
kanonok'porrá égett bútorai közül sértetlenül kiemelt, 
és örök emlékül ide ajándékozott keresztet. 

Jelenleg a' kolostor' személyzete 3 4 ; ezek közt 
19 áldozár. Egy elnök, egy karmester, 2 bölcsészet-
tanár, 5 szónok (kettő német, három tót) ; a' főtem-
plomi magyar szónoki szék, mellyet 1543 . évtől el-
látni vala szerencsénk, az 1848-diki hires napokban 
megszűnt. A' város' elemi osztályait, az U r s u l a apá-
czák' tanodáit, nemkülönben a' börtönöket két. három 
nyelven tanitó k a t e k e t á v a l látja el. A'lazaretuin, 
város és vármegye' kórházában lelki szolgálatot tesz. 
Állandó katona-lelkészettel elfoglalvák 3-an ; ezenfelül 
egy mint udvari káplány, egy mint plebánoshelyettes és 
3 mint állandó segéd szolgálnak. Tart állandóan ne-
vendékeket , jelenleg 8 első évi bölcsészethallgatót. 
Laicus van 7. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion, 
V e s z p r i m, junius 1. Gróf Zichy Domonkos, volt 

megyés püspökünk' a' főt. káptalanhoz intézett iratából a' 
következő töredéket, ugy hiszszük, kedvesen veendik e' la-
pok' tisztelt olvasói. „Quod in tenore valedictorii rogabam, 
— mondja a' fönczimzett püspök ur , — id ipsum et hic 
enixe peto : ut v. 1. me imbecillum servum Dei, corpore licet 
avulsum, pia memoria prosequi, atque communionis frater-
nae precibus complecti non graventur ; nam et ego memó-
riám facio in orationibus. Offensas autem nefors citra vo-
luntatem vel pro conditione fragilitatis humanae causatas 
charitate Christiana invicem condonare pergant.— Utque 
Deus, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, du-
rante brevi vitae liujus tempore propitius sit. mihi pecca-
tori ; et ut quemadmodum abundant passiones Christi in 
nobis : ita et per Christum abundet consolatio et patientia 
nostra, misericordiaeque, cujus apud Deum non est nu-
merus , et bonitatis, cujus infinitus est thesaurus, dona 
per mérita Jesu Christi indigno mihi tribuantur, capita-
lem summam 500 fl. pro votivo S. S. Missae sacrific-io a 
Capitularibus Ecclesiae catliedr. Weszprimiensis annuatim, 
recurrente die consecrationis meae in Episcopum die 18-a 
Április, post decessum vero meum ex hac mortali vita, 
anniversario die obitus mei persolvendo. Insuper probe 
sciens, quam misera cum sorte bene meriti in vinea Do-
mini sacerdotes, viribus déficientes, instante senectutis 
morbo colluctandum habeant ; pro aliquali eorumdem leva-
mine promovendo, praeter summam 1,000 fl-norum mon. 
conv., quam coepto sub auspiciis meis Instituto privato, 
citra meum meritum a nomine meo „Dominico" nuncupato, 
obtuleram, adhuc summam 2,000 fl. mon. conv. dependo. 
Porro non ignarus mali, miseris succurrere, morbidosque 
egenos perexiguo licet misericordiae juvamine visitare 
cupiens, pro nosocomio praesuleo-capitulari summam 
1,000 fl. mon. conv. transscribo. Denique invalescentis 

indifferentismi religiosi, binci|ue prono alveo manantis lu-
gubris morum corruptelae labem, neglectae potissimum 
educationi domesticae adscribendam, summo cum animi 
moerore considerans, persvasum teneo: grassanti liuic 
malo principalem medelam per id posse adferri; si de vere 
christiano-catholica teneraruni puellarum, ceu futurarum 
matrum-familias educatione débité prospiciatur : in liunc 
itaque finerti 1,200 fl-rum. mon. conv. summam capitalem 
offero, eo per expressum cauto : ut donec confluentibus 
etiam aliunde sufficientibus oblatis piis, institutum laudato 
fini adsequendo idoneum erigi potuerit, interusuria quo-
tannis in augmentum summae capitalis convertantur.— 
Quoniam autem relate ad aliarum cassarum, pro diversis piis 
linibus destinatarum, statuni potiori ex parte procul dubio 
nova coordinatio ac organisatio, juxta noviorum relatio-
num publicarum postulamen praesuscipietur; liane adex-
spectare volo , priusquam et intuitu earundem intentionem 
meam auxiliante Deo in effectum perducam. In reliquo 
Fratres in Christo sincere dilecti! precor, ut stabiles ac 
immobiles sint, abundantes in opere Domini semper. Gra-
tia et pax Domini nostri Jesu Christi sit nobiscum. Saluto 
omnes et singulos in osculo sancto. Salutatio mea manu 
fratris et eonservi : Dominici, Episcopi." 

Ausztria. 
(A seckau-leobeni herczegpüspök' körlevele. Vége.) 

Az egyház nem liiában neveztetik anyának. Az ő előképe 
azon pásztor, ki az elveszett juhot a' pusztában fáradat-
lan türelemmel keresi, — tanítója az, ki barátaiért életét 
adá, 's a' keresztfán ellenségeiért könyörgött ; — szelíd-
ség 's könyörületesség azon angyalok, mellyek őt követik, 
's a' szeretet azon nap, melly ösvényén ragyog ; de azon 
valódi szeretet, melly a' szivnek éke 's az emberiségnek 
életlehellete. Az egyház távol van a'lágy érzelgéstől, melly 
gyengélkedő érzelmekkel játszik, 's a' jó mint szinte rossz 
iránti közönbösséget csillogó szóözönbe öltözteti. O a' meg-
győződés' komolyságát, a' kötelességérzetnek erejét 's a' 
szent dolog előtti tiszteletet hirdeti és g}rakorolja. És ha 
a' világnak e' javai elenyésznek, akkor ez piszokba és vérbe 
sülyed. Már harmad éve, hogy ezen eseményt nem emberi 
szavak, de az események' hatalma hirdeti nekünk. Kinek 
most sincsen füle a' hallásra, legalább mondjon le azon kö-
veteléséről , hogy a' kor' szükségei felett véleményt hoz-
hasson. 

Tizenhat század előtt egy jeles tehetségű fériiu, ki 
felszólittatott, hogy a' kereszténységet a' pogány tudá-
kosság' rágalmai és álokoskodásai ellen védje, azt mondá : 
Midőn a' mi Urunk Megváltónk hamis tanuk által vádol-
tatott , elnémult ; a' vádakra semmit nem felelt : mert meg 
volt arról győződve, hogy egész élete, 's a' zsidók közt 
véghezvitt cselekedetei által a' hamis tanúság hatható-
sabban megezáfoltathatik, mint bárminő felelet által. Szinte 
igy a' rágalmak és vádak, mellyek a' keresztények 's az 
egyház' hitvallása ellen felhozatnak, maga a' dolog 's azon 
tanitás által hazudtoltatnak meg, melly minden emberi 
találmányt meghalad, 's annyira semmivé tétetnek, hogy 
csak a' valószínűségnek árnyéka sem marad fen azokra 
nézve. Ugyanez áll azon szervezetről és törvényekről is, 
mellyekben a' gondviselés által vezérlett egyház ezredéves 
tapasztalás' eredményét letette. Elleneink' dühös vádjának 
elnémitására, 's a' tévútra vezetettek' kételyei- és aggo-
dalmainak eloszlatására nincs hatályosabb szer, mint 
hogy az egyház, ugy a' mint van, előálljon és kormányoz-
zon. Ennek a' nekünk kiszabott körbeni teljesítése azon 
feladat, mellyet az Ur nekünk kitűzött. Nagy időket élünk : 
mert messze terjedő országokban az Isten' egyházának uj 
korszak nyilik! Még vészterhes felhők lebegnek Europa 
felett, a' szenvedélyek még forronganak, 's romboló tervek 
várnak a' kedvező pillanatra ; az Isten és kötelesség' gyű-
lölete felemelt fővel jár még közöttünk, 's győzelme' kö-
zelgésével dicsekszik. 'S a' Mindenható' intésére eltűnnek 
az akadályok, mellyek által sok istenes igyekezetek gá-
tolva és lehangolva valának. Mi az egyházi életnek szabad 
fris levegőjét szívjuk. Minek kell most történni'? Hogy ke-
vés szóval sokat mondjunk : az egyházi öntudatnak a 
katholikus' kebelében újraébredni és felvilágosittatni kell; 
a' katholikusnak meg kell tanulni, mit tesz az, azon test' 
tagjának lenni, mellynek feje Krisztus. Ha ezt megtanulta, 
az idő és örökkévalóság közti kötelék is szorosabb lesz, 's 
mindig mélyebben nyomódik a' hivő' szivébe azon gondo-
lat , hogy a' földi élet nem egyéb az örök liazábai vándor-
lásnál. Lételének megmérhetetlen tére egy egész gyanánt 
tűnik fel neki : a' földi javak valódi becsökre szoríttatnak ; 
a' köd eloszlik a' szemekről, a' szenvedély' lángja meghűl, 
a' béke visszatér a' szivekbe, minden istenes igyekezet 
megtisztul, megerősíttetik, 's felsőbb áldással töltetik be. 
Ez a' czél, mellyre mi, kikre a' lelkek' üdvessége bízatott, 
feláldozó törekvéseinket irányozandjuk, "s a' hazai egy-
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tekbe, egészen és oszthatlanul, hogy a' reményteljesen 
megkezdett dolog dicsőén végeztessék be. Községeitek 
előtt a' hitbeli erőnek előképei legyetek, melly után, a' 
beteg, lázas álmaktől zaklatott világ, tudtán kivül sová-
rog, községeitek előtt élő példánya legyetek azon valddi 
felebaráti szeretetnek, mellynek torzképe minden emberi 
és isteni rendnek felbontására használtatik ! Szavaitok és 
tetteitek által tanítsátok, milly kedves az Isten azoknak, 
kik őt félik! Előre tehát az Istenért és az ő nevében! 
Előre az emberiségért; mert csak Istenben van egyedül 
annak üdvessége ! Amen. Kelt Gratzban, május' 6-kán 
1850. Othmár-József. 

háznak adott szabadság' jelentősége abban áll, hogy ne-
künk e' czél' elérésére hathatósb eszközök nyújtattak. 

A' felelősség' nehéz terhét mindenekelőtt most azok-
nak kell vinni, kikre az Űrtől az apostolokra ruházott 
kötelmek szállottak, midőn ő azt mondá : A' mint engem 
küldött az atyám, én is ugy küldelek titeket ! A' püspökök, 
hivatásuk szerint, az egyház' jogai végett szavukat emel-
ték ; most ők kezesek Isten és ember, az egyház és közsé-
geik, 's az álladalom előtt azért, hogy ők mindent, mi embe-
ri tehetségtől kitelik, el fognak követni, hogy e' visszaszer-
zett jogot a' keresztény elöhaladás, azaz : az elismerés- és 
kötelemhiiségbeni előhaladásnak zálogává tegyék. De az 
okosságnak buzgósággal kell párosulni. Ki rohanva kezd 
haladni, hamar kifárad. Már is hetvenet legjelesebb iigy-
társaitok közül két napi tanácskozmányra egybegyüjtöt-
tem, kivánataimat és terveimet elejökbe terjesztettem, 's 
tőlök azon felvilágosításokat nyertem, mcllyekre őket szint-
úgy tapasztalásuk, mint a' helybeli viszonyok és szüksé-
gek' pontos ismerete képesítette. Legközelebb meg foglak 
benneteket hivni azon tanácskozmányok' megújítására, 
mellyek a' pastoralis conferentiák' neve alatt ismeretesek ; 
mert azok növelik az egyházi szellemet, 's a' lelkészek' 
üdves együttműködését könnyítik. Azon eszközök' szaporí-
tása és czélszerü rendezése, mellyek a' buzgóságot és fele-
baráti szeretetet a' keresztény községben felkeltik, élénk 
részvétemnek tárgyát teszi. Sok történt már e' részben , és 
sok rövid idő múlva történendik. Egyébiránt alig kell em-
lítenem , hogy rendeletem vagy jóváhagyásom nélkül, az 
egyházi hivataloskodás' eddigi folyamában változásnak 
nem szabad történnie. 

Fontos ügyek vannak még tárgyalás alatt, 's az irga-
lom' atyja, kitől minden jó adomány származik, engedje, 
hogy azok szent nevének dicsőítésére intéztessenek el. Más 
tárgyak ismét olly természetűek, miszerint azokat először 
sz. Péter székénél kell letennünk, 's ennek utódjától, ki 
az egyház' sziklakövévé tétetett, jóváhagyást és megerő-
sítést kell kérnünk. De az elsőt és legfontosabbat, mitől 
az egyháznak újjászületése függ, haladék nélkül e'perczben 
kezdhetjük meg. IIa az Ur' papjai az apostolok' hitétől és 
hősi elszántságától vannak lelkesülve, nincs hatalom e' 
világon , melly működéseiket leigázhassa, 's ha ők elesnek, 
vérök a' kereszténység' termékeny magjává válik. Ha az 
Ur' papjai a' szentélyben földieket keresnek, ha ők, mitől 
Isten őrizzen, vétkes hajlamoktól vannak bepiszkolva, vagy 
pedig lustaság- és közönbösségben keresnek kényelmet, 
akkor nem sokat ér a' teljes szabadság, hivatalaiknak szo-
rosan az egyházi törvények szerinti vitelére. Tőlünk függ, 
valljon a' rendeletek, mellyekben uj napnak hajnalát üd-
vezeljük, szikrához hasonlítsanak-e, melly nedves ingo-
ványra esik, vagy a' tüzet éleszszék az Urnák hajlékában ! 
Itt a' kegyelem' kora, az üdvnek napja : mert az Ur na-
gyot mivelt az ő népében. Mondjunk le tehát a' kívánsá-
gokról, mellyek a' porból erednek, 's járjunk a' világos-
ságban , melly a' világosság' atyjától származik. Azért in-
telek és kérlek benneteket Isten' titkainak kiszolgáltatói ! 
ha, miután e' sorokat olvastátok, először ismét a' tiszta 
bárány' oltárához járultok, a' nagy engesztelő áldozatnak 
megújítását azon megujulás' ünnepévé szenteljétek, melly-
nek Krisztus' jegyese szolgálatunk által, 's egyszersmind 
velünk együtt elejébe menjen. Legelőször imádkozzatok az 
uralkodóért, kit Isten' nagy tettekre szemelt ki. Hálával 
emlékezzetek meg azokról is, kik a' balitéletek- 's elavult 
bolondságokkal nem törődve, az igazság mellett tanús-
kodtak. Azután szenteljétek magatokat Istennek igazgat-
ható eszközeivé, ki a' szent ostyából intőleg tekint szivei-

Belgium. 
A' belga püspöki kar felszólalt. Azon pillanatban, 

midőn a' felsőház a' középoktatás fölötti javaslatot veszi 
tanácskozásba, mellyet a' képviselők' kamrája már meg-
szavazott, hivatalosan megérthette e' gyűlés az ország' 
minden egyházainak véléményét. Szeme előtt lesz a' rne-
chelni bibornokérsek, a'lüttichi, tournaii, namuri, genti 
és brüggei püspökök' kérvénye, mellynek nyelve olly mél-
tóságteljes , okai olly erősek. 

Kétségkívül csak a' legfontosabb indokok bírhatták 
rá a' tiszteletreméltó főnököket, hogy a' hallgatást félbe-
szakítsák , mellyet politikai viták között közönségesen 
megőriznek. Itt azonban nem egyedül politikáról, hanem 
az ifjúság' neveléséről van a' szó ; azaz, tekintélyök elide-
genithetlen szabadalmai-, országuk'jövendője-, a' társada-
lom és vallás' legdrágább érdekeiről. Sión' hegyormára 
helyeztetve, hogy az ellenséget visszaverjék, az éber őrök 
riadót kiáltottak ! 

Reméljük, hogy ezen olly nemes hangú nyilatkozat 
nem fog hiún elhangzani a' belga képviselőség' legconser-
vativebb részénél. Vajha a' felsőház, kielégítvén a' püs-
pöki kar' olly igazságos és magasztos kivánatait és köve-
teléseit , nagy szerencsétlenségtől kimélne meg egy nem-
zetet, melly boldog és nyugodt volt, meddig a' vallásos 
elvek- és a' valódi 's bölcs szabadságnak hagyományos egy-
ségéhez szilárdul ragaszkodott. Ime itt a' komoly és ünne-
pélyes okirat : 

A' felsőházi elnök és tag urakhoz. Urak ! A' fájdalom' 
mély érzetével láttuk, hogy a' középoktatást illető, a'kép-
viselők' kamrája által már megszavazott, törvényjavaslat 
vitatkozásaik alá terjesztetett ; mert daczára a' keresztül-
ment módositványoknak, e' javaslat valóságos hatalmat 
tulajdonit a' kormánynak lelki dolgokban, 's mélyen sérti az 
egyház'jogait. 1-ször: A'javaslat, a' ministerium' egyenes 
nyilatkozatai szerint, nem ismeri el a'püspökök'jogát,hogy 
a' középtanodákba h a t ó s á g i c z i m n é l f o g v a léphes-
senek. 'S mégis Jézus Krisztus egyedül az apostoloknak 
's ezek utódainak, a' püspököknek mondá : ,Menjetek, ta-
nítsatok minden nemzeteket,. . . tanítsátok őket megtar-
tani mind azt, a' mit nektek parancsoltam.' Tehát a' hit' 
igazságainak és az evangeliumi moral' parancsainak taní-
tása olly jog, melly csak a' lelki hatóságot illeti ; ennél-
fogva a' kath. püspökök- vagy küldötteiknek hatósági 
czimnél fogva kell a' középoktatás' intézeteiben a' vallást 
és erkölcsiséget tanitaniok. Ezen alapelvnél fogva ép olly 
kévéssé támadhat kérdés a' közép, mint az elemi oktatásra 
nézve. 

Isten mentsen, hogy mi a' polgári hatóság' független-
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ségét elvitassuk; de igaz és mindig igaz maradand Gela-
sius pápának Anastasius császárhoz intézett e' szózata:, A' 
világot két hatalom kormányozza, a' lelki és polgári ható-
ság. Mindketten fejedelmiek, korlátlanok 's a' körökhez 
tartozó ügyekben függetlenek.' 

IIa vegyes tárgyak fordulnak elő, szükséges a' két 
hatóság között, azok' szabályozására, az egyesség, egyet-
értés és kölcsönös megegyezés ; és az elemi oktatás fölötti 
törvény megmutatta, hogy ezen olly kívánatos, olly hasz-
nos, sőt az ország' jóllétére olly szükséges öszhangzást 
nem nehéz tőlünk megnyerni. 

2-szor : A' törvényjavaslat, fentartván a' kormánynak 
a' középoktatási intézetek' egész személyzetének kineve-
zését, az alkotmány 16-dik czikkének ellenére engedélyez 
neki jogot, hogy a' vallástanitással megbízott egyházi szol-
gákat is kinevezhesse; mert a' középoktatási intézetek-
ben, a' vallás és erkölcsiség' tanítása ol!y fejtegetéseket 
kiván, mellyeket csak egyháziak adhatnak. Ezen egyhá-
ziak' kinevezése minket illet ; mi nem mondhatunk le a' 
püspöki hivatal' lényegéhez tartozó jogról, mellyet maga 
az alkotmány is elismer és biztosit. De ha a' törvény oly-
lyan, hogy mi sem akadályoztat bennünket végrehajtásá-
ban együttmunkálni, mi ugy használandjuk jogunkat, hogy 
csak a' polgári hatóságnak is kedves férfiakat választan-
dunk, valamint elvárandjuk, hogy a' polgári hatalom is 
csak őszintén vallásos férfiakat nevezend tanárokul, kik 
képesek az egyházi szolgákkal rokon szellemű személyze-
tet alkotni, hogy az ifjúság' keresztény nevelésére nézve 
a' nézetek és cselekvények' egysége uralkodjék : ez az in-
tézetek' sikerének, a' nevelés'jó foganatának és a' csalá-
dok' jóllétének lényeges feltétele. 

3-szor : A' törvényjavaslat a' kormányra ruházván a' 
középoktatási intézetek' korlátlan igazgatását, megtagadja 
az isteni-tisztelet' főnökeitől az azokban adandó vallásos 
és erkölcsi tanitásnak szabályozási és fölöttei felügyelésnek 
jogát; melly jog mégis olly lényegesen illeti az egyházat, 
mint ezen oktatás' kiszolgáltatása. 

4-szer : A' törvényjavaslat megengedvén, hogy az ál-
lam' költségén fentartott intézetek határozatlan számmal 
felállíttathassanak, sérti a' katholikusok' szerzett jogait, 
kik a' tanitási szabadság' erejénél fogva saját költségökön 
számos nevelési házakat, a' családatyák' liizodalmára mél-
tókat alapítottak. 

5-ször : Végül, a: törvényjavaslat arra szorítkozván, 
hogy a' papságot a' vallási oktatás' nyújtására c s a k 
m c g h i v j a , következőleg, bogy csak a' meghívó hata-
lom' akaratától függve, munkáljon közre a' fenállitott in-
tézetek' sikerére, és pedig, a' minister' bevallása szerint, 
a' papi intézetek' befolyása ellen is, olly helyzetbe teszi 
a' cultus' szolgáit, mellynek értékét önök' mély bölcsesége 
átlátandja, 's mellyet kétségkívül jellemük- és szent kül-
detésökre nem találand méltónak. 

Ezen indokok 's még mások is, mellyek elsorolása na-
gyon hosszas lenne , kötelességünkül teszik önöknek kije-
lenteni , hogy a' törvény, ha elveiben lényeges módositá-
sokon nem megy keresztül, reánk nézve nehéz, bajos és 
veszélyekkel járó helyzetet hozand elő. Reméljük, urak, 
hogy önök nem akarnak bennünket ollyanba helyezni. 

Legbensőbb vágyunk az , hogy hiven együttmunkál-
hassunk e' fontos törvény' végrehajtásában, valamint 
együttmunkáltunk az elemi oktatás fölötti törvényben 
1842-től, valamint együttmunkáltunk 1830. óta minden 
rendszabályokban, mellyekre né zve a' polgári hatóság 
bármelly társadalmi érdekben közremunkálásunkat fel-
hitta. 

E' kívánat annál élénkebb a' társadalmat fenyegető 
viharok között., mivel nézetünk szerint mi sem járuland 
annyira a' közbéke' megszilárdításához, mellyet Belgium 
mostanig élvezhetni szerencsés volt, mint a' polgári és 
egyházi hatóság' tökéletes egyetértése a' társadalmi kér-
dések' elseje, az ifjúság' oktatása és nevelése körül. 

Fogadják, urak, legnagyobb tiszteletünk' nyilatko-
zatát. E n g e l b e r t , mechelni bibornok-érsek; K o r n é l , 
lüttichi püspök ; G á s p á r József tournai-i püspök ; M i k-
1 6 s-József namuri püspök ; L a j o s-József genti püspök ; 
Keresztelő János brüggei püspök. Brügge, május' 17. 
1850. 

Vegyesek. 
Az anglicanismus három századig kereskedett az an-

golok' félelme- és hiszékenységével. A' világi hatalom, 
szuronyokra támaszkodva, kényszeritette a' sokaságot, 
hogy igazságnak ismerje el és vallja az általa tanított tévé-
két. Eleinte megriasztással 's a' földi javak' elvesztésének 
fenyegetésével bírták az embereket annak elfogadására, 
később önkényt is csatlakoztak sokan hozzá, mint vala-
melly természetfölötti igaz dologhoz. Most azonban leesett 
a' fátyol, melly a' bálvány' arczát eddig betakarta Az angli-
canismus igaz valóságában áll a' világ előtt, 's annak ki-
áltja ki magát, a' mi mindig volt, t. i. földszülöttje. 0 
világi hatalomtól származott, 's világi hatalomhoz tér 
vissza, mint alkotójához , hogy tegyen vele , a' mit akar. 
Az angol nemzetnek vannak hajóhadai, hadseregei, keres-
kedelme, gyarmatai 's egyéb anyagi kincsei ; 's hogy mind-
ezeket összetartsa, van neki vallása vagy egyháza is. Ezen 
egyház az utolsó időkben zavargó volt, 's olly elmélete-
ket állított, fel saját lényege' tárgyában, mellyeket az ál-
lam tagad, sőt tisztán meg is czáfolt. A' törvényes Ítélő-
székek kijelentették, hogy az angol vallás nem egyéb böl-
csészeinél , melly az ismeret' növekedése szerint tökélete-
síthető , 's mellyet latitudinariussá kell tenni, hogy az el-
térő vélemények' minden változatait befoglalhassa. Polgári 
és vallási szabadság, állam-erkölcsi elv ; 's miután tudva 
van , hogy a' vallások' sokszerüsége az állam' egységének 
árt, tovább haladtunk a' tökély' utján, 's arra taníttatunk, 
hogy ugyanazon népnek, ugyanazon helyen és ugyanazon 
tárgyról ellenmondást is lehet, hirdetni. Nem szükséges 
többé valamelly határozott véleményben lenni, sem mások 
véleményét határozottan tagadni. Minden, a' mi szükséges, 
abban áll, hogy a' szent szék' törvényhatóságát tagadjuk, 
s hogy ekkor az államegyház' javai minden, igy cselek-
vők' számára nyitvák. A' korona' felsőbbsége az angol bit-
vallás' alapágazata : e' pontból f'oly a' többi. Valamint a' 
kath. egyházban a' szent-szék : ugy itt a' királyné hatá-
rozza meg, mit kelljen engedelmes angoloknak és hü alatt-
valóknak hinniök, vagy inkább vallaniok ; mert itt a' hit 
lehetetlen. 'S igy oda jutottunk, hol csak ezt a' kérdést 
tehet jük : mellyik a' kettő közöl, IX. Pius vagy I. Victoria, 
tartja kezében a' mennyország kulcsait ? Kik a' vita' rész-
leteibe akarnak ereszkedni, összehasonlíthatják Franzoni 
bibornokot. lord Lansdownc-al és Antonelli bibornokot. lord 
Russellel ; a' Rota auditorait a' titkos tanács' bírói választ-
mányával, és a' szent congregatiókat a' paílament' két há-
zával. Néinellyek talán megtalálják ezen az uton az igaz-
ságot. (Tablet.) 

Dr. T o w n s e n d és a' pápa közötti beszélgetésről 
mindenféle aneedotákat közlenek a' hírlapok. Townsend 
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protestáns tiszteletes és durhami kanonok. (3 már a' kath. 
emancipatio-törvény tárgyalásakor lett ismeretes, midőn 
Butler Károlylyal veszett össze. Azóta mindenféléket 
ábrándozott a' prot. testületek' egyesüléséről a' katholi-
cismussal, mellyet szinte csak sectának tekintett. A' 
szent-irás' harmóniájáról is irt , az egyik könyvet a' ki-
rálynénak, a' másikat a' kath. egyház' püspökeinek, a' har-
madikat a' pápának szentelte. A' pápávali értekezésben a' 
papság' nőtlenségén akadt fel leginkább. Townsend ezen 
egész társalgásról könyvet szándékozik kiadni. Mi azt 
hiszszük, hogy ezen ur' vállalata ugy fog végződni, mint 
az egyszeri Quâkeré, ki Romába ment a' pápát megtérí-
teni, azonban önmaga téríttetett meg, 's visszajött a'kath. 
anyaszentegyházba, mellyet tudatlanságában megtáma-
dott. (Tablet.) 

A' maltai szigeten zsinatot tartott a' kath. papság, 
mellyen többi között az u r a l k o d ó vallás' ünnepeinek 
szigorú megtartását rendeli. A' szigeten lakó angol pro-
testánsok megütköztek az , u r a l k o d ó ' kifejezésen, és 
kérvényt nyújtottak be ez ellen a' londoni kormányhoz. 
Ennek következtében a' maltai katholikusok következő 
felírást, számos aláírásokkal ellátva, küldöttek lord Grey, 
gyarmatügyi ministerhez : Hallván, hogy néhány maltai 
lakosok, a' romai kath. vallás' ellenfelei, a' zsinat' hatá-
rozatai ellen panaszkodnak, 's lordságodhoz kérvényt nyúj-
tottak be, mi alulírottak kötelességünknek tartjuk előter-
jeszteni, hogy a' kimondott határozatok teljesen megegyez-
nek ő felsége'kormányának tettei- és határozataival; azon 
határozataival, mellyekben ő felsége Maltábani képvise-
lőinek szava által, a' maltaiaknak legszentebb jogaik' teljes 
élvezetét biztosította,mellyek' elseje és legfelsőbbje vallá-
suk,azaz, a' romai kath. apostoli egyház'követésének joga. 
A'romai kath. apóst, vallás, a' mint ezt lordságod jól tudja, 
mindig bírta, az egyház' első idejétől fogva, 's még most is 
bírja a' maltaiak' sziveit és lelkeit. Az képezte polgári tár-
sadalmunkat, alapította társadalmi intézeteinket,'s megmen-
tette a' szigetet nagy veszélyek' idején. Az szigetünkben 
az uralkodó vallás, 's mindig az is volt. Vannak, kik tu-
datlanságból ki akarnák törülni a' codexből a' törvényes 
szót: u r a l k o d ó . Mi tehát kötelességünknek tartjuk ezen 
alkalommal a' zsinatban indítványozott, megszavazott és 
elfogadott határozatokat megerősíteni és gyámolítani. E' 
határozatok a' közöntudat' bizonyítványai; azok ismé-
telt biztosítékai annak, mi a' maitaiaknak kath. vallá-
suk' dolgában megígértetett, melly a' szerződések által 
uralkodónak ismertetett el, 's Maitland Tamás ur által 
1816-ban a' romai udvarhoz intézett iratban illyennek 
czimeztetett. Ezen határozat nyugtathatja meg egyedül a' 
kath. Máltát ama' gyanúk' irányában, mellyeket az ígéretek' 
szentségével ellenkező cselekvények támasztanak . . . Hogy 
tehát jogaink'védelme és teljes élvezete békésen és nyugal-
masan fentartassék, megszavaztatott a'szükséges határozat. 
E' határozat egy tényt bizonyított be, de nem döntött el vala-
melly kérdést,— egy tényt, melly becsületére válik Maltának 
's világi kormányának. Lordságod, ő felsége elébe ter-
jesztvén ezen alázatos felírásunkat, észreveendi mély böl-
cseségében, mi volt legyen mindig szent kötelességünk a' 
vallás' dolgában; — kötelességünk, mellyet ő felsége' 
kormánya elismert, biztosítván arról, hogy ugy tartandja 
fen egyházi intézvényünket, a' mint azt ezen szigetnek 
a' britt koronának alávetése' korában találta. Kérjük lord-
ságodat annak meggondolására, hogy a' szó u r a l k o -
d ó alatt, nem értjük a' jogot, a' kath. vallásunktól eltérő 
hitfelekezetek' ügyeibe legkevesbbé is avatkozni, hanem a' 

sző u r a l k o d ó alatt értetik a'romai kath. egyház azon 
helyzetének kifejezése, mellyben akkor volt, midőn Angol-
ország annak Maltában fentartását ígérte. 

A',Spectator' czimü angol lap a' május' elején sző-
nyegen volt parlamenti tárgyalásoknak következő fogla-
latját adja : ,Egyházi ügyek tettét a' fő kérdést, olly mo-
dorban, melly sem a' ministereknek, sem az egyházi ha-
tóságoknak nem nagy becsületére válik. Azon hivatalok 
között, mellyek megszüntetés, vagy megszorítás végett 
jövőre feljegyeztettek, a' canterbury-i érseki bíróság' ig-
tatói hivatala is foglaltatik, egy régi sinecura, melly éven-
kint 10 — 12,000 font sterlinget jövedelmez. 'S e' sinecura 
még nem töröltetett el. Az érsek szabadalommal bir, nem 
csak a' legközelebbi megürülésre nevezni utódot, de még 
a' későbben bekövetkezendő ürességre is valakit előre ki-
jelelni. A' közvélemény' tekintetéből, melly az illyes kine-
vezések' irányában ellenszenvvel viseltetik, a' néhai tiszt, 
érsek dr. H o w 1 e y eme' szabadalmáról lemondott ; azon-
ban dr. S u m n e r a' jelenlegi angol primás nem csak nem 
követte e'jeles példát, sőt inkább a' 12,000 font sterlin-
get jövedelmező sinecurárai várakozást saját fia' számára 
biztosította. A' közönség utálattal tekinti e' tettet, 's az 
érseknek tulajdon öccse, a' winchesteri püspök' fia, nagy 
bátyja' tettének piszkosságát érezvén, H a l l Benjamin urat 
megkérte, fedezné fel a' parlament előtt azon hirlapi hir' 
valótlanságát, mintha ő e' kinevezést elfogadta volna, 
melly őtet bűntárssá (particeps eriminis) bélyegezi. Egy-
szersmind lord John Russel a' ministeri padról kinyilat-
koztatá : miszerint e' hivatal iránt nem fog kímélettel vi-
seltetni. Ezen biztosítás' daczára az említett eset arra 
szolgált, hogy a' bizalmatlanságot nevelje, mellynek el-
nöke még mindig egy főpap, ki legkevesebbé sem gondol 
azzal, hogy az egyházat saját családjának fejős tehenévé 
teheti. Luden megjegyezte : az ujabb kor örülhet azon, 
miszerint a' romai egyház a' közép korban a' papi nőtlen-
séget behozta, mert ezen intézmény nélkül a' nyugoti né-
pek nagyon valószínűleg épen ugy tettek volna szert ke-
resztény levita törzsre, mint örökös hűbéri nemességre. 
Minő alapos ez eszme, mutatja a' fél protestáns angol 
egyház' története, mellyben a' fentebbihez hasonló eset 
több is találtatik. Angliában ugyancsak nagyszerűen űze-
tik a' nepotismus a' világi hivatalokra nézve is. 

(Könyvhirdetés.) Hartleben K. A. pesti könyvkeres-
kedésében kapható : A c t e n s t ü c k e , die bischöfliche 
Versammlung zu Wien betreffend. Wien 1850. gr. 8. 
geh: 30 kr. C. M. P a u l h u b e r , F. X. Der Prophet 
Jeremias und seine Klagelieder. Für unsere Zeit erklärt 
und angewendet in Fastenpredigten. Augsburg 1850. gr. 
8. geh : 33 kr. C. M. 

— Megjelent, 's Pesten a' szerzőnél (sz. ferenezren-
di kolostor) és Müller A. könyvkereskedésében kapható: 
, L e l k i K a l a u z , oktató Ima-könyv kerestény katholi-
kus Hivek templomi használatára. Szerkeszté P e l t z m a n n 
G e r g e l y , sz. ferenezrendi áldozópap, és az angol kis-
aszonyoknak nevezett zárdanők gyóntató atyja. Az egy-
házi elöljáróság' engedelmével. Pesten, 1850.' Ara a' kö-
tések' minősége szerint 3 — 1 frt p. p. A' német kiadás 
szinte sajtó alatt van. 

— Ezen czimü könyv: B i b l i a i t ö r t é n e t e k (e-
zentul kisebb gyermekek) számára R o d e r A l a j o s felső-
ludányi plébánostól második kiadásban már sajtó alatt 
van. Ez tudomásul azoknak, kik e' könyvet keresték, 
és folyvást keresik. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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S e mi na r i u m o k. 

(Folyt.) 

4-szer : Az é v e n k i n t k é t s z e r i s z. g y a-
k or l a t ; a' n a p o n k i n t i i m á d s á g , sz. e l -
m é l k e d é s , s z. m i s e - h a 11 g a t á s , s z. i r á s-
o l v a s á s , t a n u l á s , l e l k i s m e r e t v i s g á l á s ; 
a' v a s á r - 's ii n n e p n a p i s z. b e s z é d 's i s t e n i 
s z o l g á l a t ; a' h a v i g y ó n á s és á l d o z á s — 
ezek mind megannyi iidves eszközök, mellyek a' pap-
növendék' elméjének és szivének czélszerü kiinivelé-
sét, a' vallásos és egyházias nevelést nagyon elősegí-
tik. A' papnöveldei rend és fegyelem' pontos föntar-
tása nagyon hasznos ugyan ; de maga az illy külső-
ség ritkán hat a' növendékek' szive szentélyébe olly 
erővel, hogy képes volna őket lélekben megújítani, 
szivükben a' jó pap' tulajdonit kifejteni ; holott ha a' 
növendékekben a' lelkismeret 's a' sziv parlagon ha-
gyatik : a' rend és fegyelem' szigorú föntartása kép-
mutatókat, hivatalukban gépiesen eljáró papokat ké-
pezhet ugyan, de lelkes, buzgó 's példás papo-
kat nem ; pedig az anyaszentegyháznak illyenekre van 
szüksége. 

Ki az tehát, ki a'növendékek' lelkismeretét föl-
rázza ? szivöket a' töredelmes megtérésre, életjobbu-
lásra, lelki ujulásra indítja 's vezeti ? Ki ismerteti 
meg velők, mik legyenek az isteni hivatás' jelei ? Ki 
emelendi föl keblöket e' mulandóságok' megvetésével 
a' mennyei, az örökkétartandó javak' állhatatos kívá-
nására 's keresésére? Ki tanítja és szoktatja őket a' 
szives imádságra, sz. elmélkedésre, buzgó isteni szol-
gálatra? Ki birandja őket a' rendtartás, a' fegyelem 
's engedelmesség' szeretetére, a' példás és munkás 
életre ? 'stb. Oh ! mindezeket egyedül a' Mindenható, 
fölötte jó 's irgalmas Isten' hathatós malasztja viheti 
véghez a' papnövendékekben; 's a' Mindenható e' 
czélra eszközül használja a' papnöveldei lelki igazga-
tót, az ugy nevezett Director vagy Pater Spiritualist. 

I. Félév. 

A' papnöveldei lelki igazgató az, ki az ujoncz 
és előbbi papnövendékekkel mindjárt az iskolai év' 
kezdetén sz. magányba vonul három vagy négy nap-
ra, 's az alatt mindent fölhasznál a' végett • hogy nö-
vendékeit a' komoly meggondolásra, önismeretre, tö-
redelmes megtérésre, igaz lelki ujulásra 's az isteni 
hivatás' megvisgálására bírhassa. A' tanítások, sz. 
elmélkedések, megfontolások, 's lelki, épületes olva-
sások ; a' gyakori imádság, szent miseáldozat, az 
Oltári-szentség' imádása, 's áldásadás; a' gyakori 
lelkismeretvisgálás ezen sz. magányban mind a' mon-
dott, czélra irányozvák; 's a' sz. gyakorlatokat a' 
növendékek' közönséges (generalis) sz. gyónása 's 
áldozása zárja be. Illy lelki gyakorlatokat tart a' 
s p i r i t u á l i s nagyhéten is és a' papi l'ölszente-
lés előtt, tehát éven által hármat. A' lelki igazgató 
a' lelkigyakorlatok' alkalmával növendékeiben föl-
szitott, szent tüzet nem engedi elhamvadni. Egész 
iskolai éven át a' házi kápolnában végzi növendéki-
vei együtt naponkint a' reggeli 's estvéli imádságokat, 
velők részt vesz a' sz. elmélkedésben, 's azután be-
mutatja közepettök a' sz. miseáldozatot. Növendéké-
vel megjelenik a' házi kápolnában a' napontai sz. 
írás-olvasásra, estve velők együtt visgálja lelkismere-
tét. Vasár- 's ünnepnap sz. beszédet tart hozzájok, 
havonkint sz. gyónásra, lelki tisztulásra szólítja őket. 
Even át elmélkedéseiben, megfontolásaiban és sz. be-
szédeiben megismerteti növendékeivel a'papságra való 
isteni hivatás' jeleit, a' papnak szellemi méltóságát 's 
nagy felelősségét; fölfedi előttök a' papi hivatal' ter-
heit; a' kisebb 's nagyobb egyházi sz. rendeket ma-
gyarázván nekik, ligyelmezteti őket a' papi kötelessé-
gekre, mellyeket fölszenteléskor magukra vállalnak ; 
buzdítja őket a' rendtartásra, a' fegyelem' szeretetére, 
az istenfélő példás életre, a' szorgalmatos és lelkes 
tanulásra, tanításra 's mindennemű papi hivatalkodás-
ra. Es rajzolváu növendékei előtt a' papi hivatalkodás 
és példa' hatályos befolyását a' hívek' kedélyére, nem 
mulasztja el egyfelől eleven színekkel festeni az er-
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kölcsi romlást, az átkot és örök kárhozatot, mellyet a' 
hanyag, buzgótlan 's erkölcstelen pap von a' maga 's 
a' nép' fejére ; más felől rajzolja a' lelki örömet, mely-
lyet magában érez, az áldást, vallásosságot, 's erköl-
csiséget, mellyet népe között terjeszt ; a' nagy jutal-
mat, az örök boldogságot, mellyet magának és népé-
nek a' szorgalmatos, példás és buzgó pap szerez. Ha 
a1 lelki igazgatónak buzgó fáradozásit a' többi növel-
dei elöljárók és tanárok, kiki a' maga körében, előse-
gítenék , 's ha ők i s , miként felsőbb rendelet' követ-
keztében eddigelé a' világi tanodákban az igazgató a' 
tanitókkal, az ifjúság' lelki gyakorlatain 's a' hozzá-
jok tartott vasár- 's ünnepnapi beszédeken megjelen-
tek, — a' növendékek' sz. gyakorlatain 's a' sz. beszéde-
ken az intézet' kápolnájában megjelenve tettlegesen 
nyilvánítanák : miként a' spiritualismus nem csak a' 
lelki igazgatónak és a' papnövendékeknek, hanem min-
den fölszentelt papnak dolga 's kötelessége : ugy a' 
papnövendékekben Isten' kegyelmével a' lelki igazga-
tónak buzgó fáradozása megteremné az üdves gyü-
mölcsöt, 's nem szólhatna senki a' papnöveldei neve-
lés ellen. 

A' lelki igazgatónak akár sok és folytonos szel-
lemi dolgait, akár a' jó papi nevelésre nagy befolyá-
sát tekintjük, meg kell vallanunk : hogy ezen hiva-
talnak csak a' lelkipásztorságban tapasztalt, a' növen-
dékek' lelkismeretének és szivének vezetésére alkal-
matos, ajtatos, példás életű 's igen munkás pap felel-
het meg. Ugyanazért a' .Forma externa Spiritualiuin 
exercitiorum1 czimü iratnak mlgos szerzője méltán 
állítja : (33. lap. 5. sz.) ,Ac ideo omnis sollicitudo eo 
convertenda erit : ut in spirituálém directorem cleri 
junioris ob summám huius muneris gravitatem, monien-
tosumque in cleri educationem ejusque desideratani in 
spiritu reformationein influxuni nonnisi talis eligatur, 
qui vitae integritate ac exemplo, item doctrinae prae-
stantia ac vitae asceticae experientia commendetur.' 

'S itt tisztelt paptársaim' figyelmét kénytelen 
vagyok fölkérni a' végett : mi az oka, hogy a' me-
gyének tudós, tapasztalt, példás életű, a' nevelésre al-
kalmatos 's buzgó lelki pásztorai sem hajlandók a' 
papnöveldei spirituális hivatalt fölvállalni? Majd 
minden egyházi hivatalra találkozik elég kínálkozó, 
sőt tolakodó is: de a' papnöveldei lelki igazgatóságra 
elannyira nem találkozik kínálkozó : hogy gyakran a' 
főpásztorok kénytelenek ezen hivatalt, melly maga 
képes egy embert elfoglalni, más hivatallal összekap-
csolni, vagy arra a' segédpapok, a' mi több, nyugal-
mazott papok közül is alkalmazni a ' papi nevelésnek 
néha tetemes kárával. Mi ezen tüneménynek az oka? 
Sokféle oka lehet; én azok közül kettőt itt őszintén 
előadok. A' jó papi nevelésben egyik fő factor az al-
kalmatos lelki igazgató; azért az ő teendője némi 
öntagadással és folytonos fáradságos munkával jár : 

és mégis 1) élelmezésen és szálláson kivül rendszeres 
fizetése csak két száz forint pengő, 's hol számára még 
mise- vagy pótlék fundatiók sincsenek, ott állomása 
jövedelemre nézve mivel sem jobji a'száz forint pengő 
fizetéssel és misestipendiumokkal, stolaris accidenti-
ákkal ellátott kápláni állomásnál ; melly jövedelemből 
nem mondom, hogy rokoni vagy a' szűkölködők' ké-
relmeit szive' fájdalmával nem teljesítheti, mint más 
papok, de városban még tulajdon szükségeit sem igen 
födözheti; holott ,dignus est operarius mercede sua.' 
Quis militât suis stipendiis unquam ? Quis pascit gre-
gem et de lacté gregis non manducat ? Num quid se-
cundum hominem haec dico? (1. Cor. 9, 7. 8.) 2) Mit 
várhat munkás és hasznos hivatalkodása után a' spi-
rituális a' megyében? Azt, hogy lia vagy öregsége 
vagy nyavalyája miatt kénytelen lesz nyugalomra 
lépni, csekély fizetése is leszállittatik száz husz forint 
pengőre, hogy midőn leginkább reá szorulna a' szol-
gálatra és segedelemre, elhagyatva az Ínséggel küzd-
jön. Járjátok csak be a' megyéket , és számláljátok 
meg p. o. 5 0 év' leforgása alatt hány spirituális ju-
talmaztatott meg nagyobb egyházi javadalommal? Tu-
dok megyéket , hol mióta fönállanak, soha növeldei 
spirituálisok a' káptalani urak' sorába nem emeltet-
tek. Illy tapasztalás aztán az egyházmegyei pap-
sággal, milly kévéssé kedvelteti meg a' spiritualisi hi-
vatalt , sőt milly kévéssé emeli a' megyei papság-
ban a' spiritualismus' becsét, könnyen elgondolható. 
Ezt igen kellett éreznie az idézett forma externa 'stb. 
mlgos szerzőjének, midőn 33. lapon 7. szám alatt igy 
nyilatkozott : ,Ut autem munus Patris spirituális, ha-
ctenus, proli dolor ! sat indigne passim neglectum. si 
non plane vilipensuin, excellentioribus etiam individuis 
honorificum et oppetibile videatur; in posterum cleri 
junioris spirituales directores et quidem per totam ec-
clesiam hungaricain, praeter omnigenam provisionem a 
seminario recipiendam, Theologiae professoribus, speci-
atim illorum Seniori in suis salariis aequentur, eorum-
que in proinotionibus condigna, ceteris paribus, habe-
atur ratio. Ad statum vero deficientiae redacti, si in 
hoc munere viginti annos cum honore explevissent qua-
dringentoruin ; secus autem tercentoruin conv. mon. 
florenoruni congrua pensione donentur.' IIa azt kér-
dezed kegyes olvasó, minő fundusból kerül ki ezen 
fizetés? felelem : a' papnövelde' javadalmának vagy 
jövedelmének lelkismeretes és gondos kezeléséből, 
vagy a' megyei közpénztárból, vagy mindkettőnek 
hiányában a' tridenti sz. zsinat' határozata szerint a' 
nagy javadalmu papság' adományából. (Sess. 23 . 
cap. 18.) 

5 - s z ö r : A' t h e o l o g i a i t a n á r o k n a k 
n e m c s a k t u d o m á n y o s é s s z o r g a l m a t o s , 
de e g y s z e r s m i n d i g a z h i t ű 's é p ü l e t e s t a -
n í t á s a . Itt elégségeseknek vélem a' föntebb dicsért 



Joannis de Joanne idézett munkájából a' 19. fejezet' 
9-dik czikkét fölhozni, hol ő a' papnöveldei tanárok-
ról igy nyilatkozik : ,Magister eligendus, cui nec vi-
tae probitas, nec doctrinae copia desit, si vero utrum-
que in eodem subjecto reperiri haud posset: praefe-
renda morum honestas omnino foret, quae iuxta Fran-
ciscum Sal. oculus canonicus clerici appellator ; satius 
est magistrum sufficienti literarum peritia praeditum 
vitae probitate excellere, quam varia eruditione prae-
cellentem a mediocri morum honestate laudari. Ma-
gistri doctrina juvenum intellectum excolit, vita vero 
mala depravat illorum voluntatem.' Főleg ha a' rom-
lott sziv' bőségéből még a' nyelv is tanitáskor ártal-
mas, vallástalan vagy egyháziatlan elveket terjeszt. 

6-szor : B e f e j e z i a ' n ö v e l d e i n e v e l é s t 
a ' f ö l s z e n t e l é s e l ő t t i s z o r o s v i s g á l a t . A' 
kath. anyaszentegyház az apostolok és a'hét diakonok' 
választásán és sz. Pál' intésein, sőt maga a'papi szent 
hivatal' természetén is épült okoknál fogva mindenkor 
sürgette : hogy a' papságra fölszentelendők nem csak 
tudományukra, de még inkább hitökre 's erkölcsökre 
nézve szoros visgálat alá vétessenek ; nehogy a' pap-
ságra hivatlanok és érdemetlenek szenteltessenek föl. 
Ugyanazért a' főpásztor sohasem tekintheti üres, czél-
nélküli szertartásnak a' fölszentelendők felől a' Pon-
tificale szerint a' főespereshez intézett ama' kérdést : 
,Scis illos dignos esse?' Hanem előre évenkint is u-
gyan, de főképen fölszentelés előtt a' növeldei elöljá-
róktól, kivévén a' spiritualist, a' theologiai tanítóktól, 
kikkel a' növendékek majd mindennapi érintkezésben 
vágynák, 's a' plébánosoktól, hol a' növendékek szün-
napokban tartózkodni szoktak, zárt levélben lelkis-
meretes véleményt követel fejenkint a' növendékek 
felöl : valljon őket a' papságra mind hitökre, erköl-
csökre 's buzgóságukra , mind tudományukra nézve 
alkalmatosoknak 's érdemeseknek vélik-e ? Csak illy— 
féle lelkismeretes bizonyítványok' átvisgálása után 
mondhatja jó lelkismerettel a' főesperes : , Quantum 
humana fragilitas nosse sin it, et scio et testificor ipsos 
dignos esse ad huius onus olficii' ; 's csak illy bizo-
nyítványok' átvisgálása után nyughatik meg jó lelkis-
merettel a' fölszentelő püspök a' főesperes' feleletén. 

A' mondottakból kitűnik : hogy a' papnöveldék-
ben, az anyaszentegyház' parancsa és szelleme szerint, 
a' jó , tudós, munkás 's példás papnevelésre minden 
czélszeriien van elrendezve ; ki mindezen ezélszerü mó-
dok 's eszközök által sem növekedik jó pappá, az elég 
világosan tanusitja; hogy Istentől a' papságra nem 
hivatalos, 's azért a' szoros visgálat után méltán kitö-
röltetik a' fölszentelendők' számából. —a—i — 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

P e s t , jun. 9. A' primás ö herczegsége, miután Pé -
csett két megyés püspököt felszentelt, Mohácson hivatalos 
látogatást tartott, átalán a' pécsi megyében körülbelül 12 
ezernek a' bérmálás' szentségét feladta, végre útközben a' 
kalocsai nm. érseket meglátogatta volna, a' tegnapi aldu-
nai gőzössel fővárosunkba szerencsésen megérkezett. A' 
gőzösön a' pestvárosi hatóság' küldöttsége üdvezlé ő her-
czegségét ; Budán pedig az érseki lakban egybegyűlve vár-
ta a' két városi összes lelkipásztorkodó papság. Ma sze-
mélyesen tartotta fényes segédlet mellett a' belvárosi plé-
bánia-templomban az ünnepélyes ,Te Deum'-ot pápa ő 
szentsége Romábai diadalmas visszaérkezteért, 's egyszers-
mind a' bérmálási szent működést, melly egész f. hó' 14-
dikeig a' két fővárosban foglalkodtatandja a' láradhatlan 
főpásztort, elkezdette. Daczára az ut' fáradalmainak ő 
herczegsége fris és vidám, mintha a' munka, a' helyett, 
hogy lankaszsza, inkább erejét nevelné. Szent-mise közben 
főt. Simunchich lgnácz belvárosi plébános urat apáttá ál-
dotta föl, — mise után pedig alkalmi beszédet tartott elő-
ször ugyan a' ,Te Deum' okáról, azután pedig a' bérmá-
landókhoz. A' szent foglalatosság' végeztével asztalánál 
gyüjté egybe fiait, hol először ugyan 6 felségeért, ki az 
esztergomi érseki megye iránti kegyességének, Simunchich 
lgnácz' apáttá nevezésével ujabb jelét adá, — aztán pedig 
utánozhatlan atyai gyöngédséggel magáért a" kinevezett-
és ma megáldottért is emele poharat. 6 herczegsége f. h. 
14-én Esztergomba, 's onnan rögtön Bécsbe induland. 

V e s z p r i m , junius' 2. Emlitém a' múltkor, hogy 
püspökünk az élő keresztény szeretetre buzditá hiveit 
első szónoklatában, de nem csak ott, a' szent helyen, ha-
nem ott, hol a' szegénység' nyomora könnyen felejtetni 
szokott, a' dus lakoma mellett is . . . Szirtre épité sza-
vait, mert körünkbe érkeztével a' szegények iránt igen 
bőkezűen mutatkozott szeretete, 's igy reménylhetővé 
tette, hogy a' hallgatóságban is szivig jutandanak intései... 
Ez nem utolsó jótéteménye volt. Azon héten, mellyen 
székfoglalását tartá, kettős csapás nehezült városunkra. 
Mindegyike tűzi veszély, egyik villám, a' másik vadindu-
lat' áldozata. M. püspökünk angyalként szállá le a' súj-
tottakhoz , 550 forinttal enyhitendő vesztességöket . . . 
Példája utánzásra talált a' városiaknál, 's már eddig is 
szép összeg jött össze ; 's mondják, hogy az itt állomásozó, 's 
közméltánylatban részesülő katonai tisztikar szinte aláírást 
nyitand a' kárvallottak' segítségére . . . Vajha mindig illy 
kezekben lettek volna az egyházi javak! nem kétlem gyé-
rülne száma a' főpapok' gazdagsága elleneinek . . . De 
meg kell vallanunk e' részben nem volt eléggé kielégítő a' 
közel mult. A' szegények' öröksége elégszer nem egyházi 
czélokra fordittatott. A' térről sokan letűntek mint bolygó 
láng, nyomdokot nem hagyva maguk után . . . Hol vágy-
nák azon kornak, melly a' szeretet' gyémánt korának mél-
tán nevezhető, az egyháziak által évszázadokig pietas- és 
bámulatra ragadó emlékei? Lelkemben egy sóhaj, 's Köl-
cseyvel a' gondolat : ,Porban ül a' gyáva kor, 's határa' 
szük köréből őse' saslakára szédeleg, ha néha fölpillant...*) 

*) Átalános vádak' ejtésében óvatosak i l l ik , h o g y l e g y ü n k ; nem 
csak azért , mert sohasem i g a z a k , de azért i s , mert a' rossz -
le lküek azokat az egyház ' megkárosí tására fe lhasználják. 

Szerk. 
6 3 * 
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De nein egyedül ez, a' mit hirdetni akarok. Főpásztori 
gondosságának a' növendékpapság' egyházias kiképeztété-
sét tevé különös tárgyává. Hiven a' tanitói karhoz in-
tézett nyilatkozatához : ,Körötökből léptem ki, ezentúl is 
körötökben mint egyik közületek leendek,' daczára a'szá-
mos tisztelgők általi elfoglaltságának, már három izben 
szerencséltette a' papnöveldét látogatásával, 's ott igazán 
atyai bánásmódjával az irántai tisztelet- és szeretetnek 
soha nem porlandó oltárát épité föl sziveikben . . . '8 
m e g j e g y e z t e t n i kérem, nem annyira püspök, mint tanitő 
jelent, 's jelenendik meg körükben: a' tanitói széket el-
foglalva , az alább említendő tárgyból leczkét adott, azt 
kikérdezte 's megmagyarázta . . . A' szent-írást tűzte ki 
tanítása és tanulás' tárgyául . . . Rég epedett minden jobb 
kebel honunkban az egyháziasság' hágyadozó szellemének 
fölerősitése után. Az irodalomnak napontai korcs fajzati, 
— ezek az édes méregkeverők — egy más világba he-
lyezék a' fiatalabb papság' nagy részét, a' bájos alakú, de 
soha a' valóra nem derülő 's igy elégedetlenitő puszta kép-
zelet' hazájába. Kártékonyán hatott reá eddigi politikai ál-
lása is. Ezen térre befolyhatásánál fogva némileg köteles-
séget is érzett, magát arra képesíteni; 's igy az élet' 
könyve lassankint kiszorult, helyét a' politikai röpiratok-
nak , diariumnak adva át, annál is inkább : mert a' ma-
gasb egyházi hivatalok' osztogatásában leginkább a' poli-
tikai képezettséget látta mérlegeltetni. Pedig a'szent-írás-
ból meríthetne a' pap tudományt, nem ugyan a' melly 
inflat, de a' melly aedificat ; ez tanitná megnyugodni a' 
gondviselés szabta körben, az eke' szarvától vissza nem 
tekingetve; ez szerzendené meg azon komoly, higgadt 
gondolkozásmódot, melly őt a' sötétségben világosan látni 
tanítaná, és a' scillák és charybdisek között biztosan 
partra vezérlendené. Az apostol szerint : ,Omnis scriptura 
divinitus inspirata utilis est ad docendum, arguendum' 
'stb. ; és mint Chrysostomus mondja, a' szent-irás' olva-
sása , szétveri a' fájdalmat, megtisztítja a' lélekismeretet, 
kiirtja a' biint. az erkölcsöt bennünk meggyökeresiti, 's ez-
által magasabbra emel, mintsem az ördögnek nyilai ér-
hessenek , kiragadja végre, 's megmenti lelkünket a' test' 
bilincseiből, hogy a' fölségeshez annál könnyebben emel-
kedhessünk szeraphi szárnyakon . . . Előre örvendhetünk 
tehát a' feselő koránynak, midőn illy kezekben van a' ne-
velés' iránytűje . . . Növendékeink fejenként egy-egy pél-
dányt fognak kapni a' vulgatából, 's már meg is rendelte-
t e t t . Köszönet m. püspökünknek a' növendékpapság 's az 
egész egyház' nevében . . . A' napokban Sümeghre uta-
zandik, a' bérmálás' szentségét föladandó, 's folytatólag 
ugyan-e czélból más vidékre is . . . Ha valaha, épen je-
lenkorunknak van e' szentség' gyümölcseire kiáltó szük-
sége, mellyben tán mint soha, nem ugyan kard által, melly 
őseink' hitszilárdsága alatt kitompitva, 's győzelem vesz-
tetten perdült ki az üldöző kezekből, hanem a' mi veszé-
lyesebb , az üdv ellen irányzott nyilat alig láttatva, mi-
ként a' körülmény igényli, világosság' angyalává átöltöz-
ködve, vagy a' sátán' szerepét nyiltan játszva, kábít, vonz 
és öl az irodalmi téren ugy mint a' társas életben a' hite-
hagyó Julianus apostolai által. Azért üdvezeljük Őt e' té-
ren is, útjában állandó egészséget, 's bő lelki aratást kí-
vánva. 

Olaszhon. 
(A' pápa ő szentségének a' május 20-ki consistorium-

ban tartott allocutioja.) Venerabiles Fratres! Si semper 

antea, Venerabiles Fratres, admirabilem Dei Optlini Ma-
ximi in re catholica tuenda providentiam extitisse cognovi-
mus, postremis hisce potissimum annis caelesteni illám 
vim, qua Deus Ecclesiae suae usque ad coiisummationem 
saeculi sese adfuturum promisit, inirandum in moduiu 
fulgere perspeximus. [Tniverso enim, qua late patet, terra-
rum orbi notae ac pervulgatae sunt tristissimae rerum vi-
cissitudines, quibus Nos vehementer afflicti ab hac Nostra 
Sede sexdecim et amplius menses exulare coacti fuimus, 
itemque comperta atque explorata sunt acerbissiina, et 
nunquam satis deploranda tempóra, quibus tenebrarum 
princeps suam omnem contra Ecclesiam, et banc Aposto-
licam Sedein rabiem evomere, atque in hac ipsa quoque 
Urbe, catholicae veritatis centro, cum incredibili Nostro, 
Vestroque et omnium bonorum luctu debachari visus est. 
Atque omnes norunt quomodo justus et niisericors Domi-
nus, qui percutit et sanat, mortiíicat et vivificat, deducit 
ad inferos et reducit, praesentibus manifestisque suae bo-
nitat.is praesidiis consolatus Nos fuerit in tribulatione No-
stra , et Nostras preces gemitusque, ac totius Ecclesiae 
vota propitio et sereno vultu respiciens, luctuosissimam 
illám atque ab inferis excitatam tempestatein sedare , et 
carissimos Pontificiae Nostrae ditionis populos ab infelici 
illo, in quo misere jacebant, statu eripere, Nosque in banc 
almam Urbem ipsis populis prae laetitia gestientibus, at-
que omni catholico orbe exsultante, redueere sit dignatus. 
Itaque cum post Nostrum in Urbem reditum hodierno die 
Vos primum alloqnuturi simus, nihil certe nobis potius, 
quam ut maximas, atque iminortales Omnipotenti Deo 
pro tantis benefieiis agamus gratias, ac meritis laudibus 
prosequamur inclytas illas Nationes et principes, qui a 
Deo ipso excitati de Nobis, deque hac Apostolica Sede 
optime mereri, et suis opibus, consiliis et armis civilem 
ejusdem Sedis Principatum tueri ac defendere, et publicani 
quietem et ordinem huic Urbi et Pontificiae ditioni restitu-
ere tarn vehementer laetati sunt. 

Atque gratissimi Nostri animi sensus, et JN'ostrarum 
laudum praeconiuni merito sibi vindicat carissimus irt 
Christo Filius Noster Ferdinandus II. utriusque Siciliae 
Rex illustris. Ipse enim pro exiraia sua religione, vix 
dum de Nostro Cajetain adventu certior factus, nulla iu-
terposita mora ad Nos advolans, una cum Augusta sua 
Conjuge Maria Theresia omnes singularis suae pietatis ac 
filialis prorsus devotionis et obsequii significationes Christi 
in terris Vicario exhibere vehementer gaudens, Nos rau-
nifico hospitio excepit, ac toto tempore, quo in suo Regno 
rnorati sumus, quovis officiorum genere Nos annulare 
nunquam intermisit, veluti Vos ipsi testes locupletissimi 
fuistis, Venerabiles Fratres. Cum autem aliae quoque Na-
tiones ad civilem Apostolicae hujus Sedis Principatum 
tutandum accurrerunt, idem Princeps suas ipse copias 
ducere voluit. Quae quidem egregia pientissimi Regis in 
Nos et eandem Sedem mérita animo Nostro ita infixa hae-
rent, ut jucundain eorum memóriám nulla umquam delere 
possit oblivio. Nunc vero magno cum honore et perenni 
grati animi Nostri testimonio nominanda a Nobis est cla-
rissima Gallorum Natio militari gloria, et in banc Apo-
stolicam Sedem obsequio, atque aliis tot sane nominibus 
illustris, cujus propensissimani in Nos voluntatem et béné-
ficia experti sumus. Siquidem ilia natio, ejusque Reipu-
blicae inclytus Praeses afflictis Nostris et Pontificiae diti-
onis rebus occurrens, nullisque sumptibus parcels, strenuo3 
suos Duces, militesque mittendos decrevit, qui multis 
gravibusque perfuncti laboribus liane potissimum Urbem 
misere divexatam atque prostratam ab infelici, qua preme-
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batur, conditione liberarunt, vindicarunt, ac Nos in ipsam 
Urbeni reducere tantopere gloriati sunt. Qua quidem in lau-
de, et grati animi Nostri significatione conjunctum quoque 
omnino volumus carissimum in Christo Filium Nostrum 
Franciscum Josephum Austriae Imperatorein, Hungáriáé 
Regem Apostolicum, et Bohemiae Regem illustrem, qui 
pro avita sua pietate, et in hanc Petri Cathedram obser-
vantia, validissimam suam opem et operám in civilem hujus 
Apostolicae Sedis Principatuin tuendum omni alacritate et 
studio conferens, Pontificias praesertim Aemiliae, Piceni, et 
Umbriae Provincias victricibus suis copiis ab injusta ac 
tristi dominatione eripuit, easque legitimo Nostro, et ejus-
dem Sedis regimini restituit. Gratissima quoque recorda-
tione praecipuani rationem habere debemus erga Nos me-
ritorum carissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Eli-
sabeth Hispaniarum Reginae Catholicae, ejusque Guber-
nii : nam, veluti optime scitis, ubi nostras accipit calami-
tates , nihil antiquius habuit, quam singulari cura catho-
licas gentes ad communis omnium fidelium Patris causam 
propugnandam statim excitare, ac valentes suas deinde 
mittere copias ad Romanae Ecclesiae possessiones tuendas. 
Atque hic, Venerabiles Fratres, nullo modo taciti praete-
rire possumus aliorum praeclarissimorum Principum, illo-
rum etiam, qui huic Petri Cathedrae minime consociantur, 
propensissimam erga Nos voluntatem, qui licet suas copias 
haud miserint, tamen eorum operam in temporalibus No-
stris et Romanae Ecclesiae juribus rationibusque tuendis 
impendere studuerunt. Quocirca iis quoque omnibus débi-
tas meritasque habemus et agimus gratias, atque ipsis Nos 
summopere gratos esse profitemur. Qua quidem in re nemo 
admirari non potest summám illius omnia fortiter suaviter-
que regentis et moderantis Dei providentiam, qui in hac 
quoque tanta temporum perturbatione et acerbitate effecit, 
ut vel ipsi Principes cum Romana Ecclesia minime con-
junct civilem ejusdem Ecclesiae Principatum sustinerent, 
defenderent, quo Romanus Pontifex singulari ejusdem di-
vinae providentiae consilio per tot jam continentia saecula 
optimo quoque jure potitur, ut in universae Ecclesiae re-
gimine sibi divinitus commisso supremam suam Apostoli-
cam auctoritatem toto orbe ea plane libertate possit exer-
cere, quae ad Summi Pontificatus munus obeundum ac 
totius Dominici gregis salutein procurandam tantopere est 
necessaria. Debitae autem laudis et honoris testimonium 
omnibus eorundem Principum et Nationum apud Nos, et 
hane S. Sedem Oratoribus, atque Administris deferimus, 
qui pro suorum Principum et Nationum erga Nos voluntate 
ac studiis Personam Nostram ante discessum tutati sunt, ac 
Nos tum in exsilio tum in reditu semper sunt comitati. Tot 
vero tantisque singularis pietatis, impensi amoris , devo-
tissimi obsequii, ac largissimae liberalitatis offieiis ab uni-
verso catholico orbe affecti fuimus, ut vehementer cupere-
mus in hoc Vestro consessu non solum singulis civitatibus 
et oppidis, sed unieuique etiam hominum iterum débitas 
pro suis erga Nos ineritis persolvere gratias ac tribuere 
laudes, nisi longius quam par est haec Nostra excurrere 
deberet oratio. Verumtamen silentio praeterire non possu-
mus illustria sane et mira fidei, pietatis, amoris et libe-
ralitatis testimonia, quibus Nos prosequuti sunt Venerabi-
les Fratres totius catholici orbis Antistites, qui maximae 
Nobis laetitiae fuerunt. Nempe ipsi quamvis in gravissi-
mis angustiis ac difficultatibus constituti, sacerdotali ta-
men fortitudine et zelo ministerium suum implere, et bo-
num certamen certare, et tum voce, tum salutaribus scri-
ptis, tum episcopalibus conventibus Ecclesiae causam, 
jura, libertatem impavide defendere, et commissi sibi gre-

gis saluti prospicere numquam cessarunt. Atque haud pos-
sumus, quin gratissimi Nostri animi sensus Vobis quoque 
profiteamur, Venerabiles Fratres S. E. R. Cardinales, qui 
summam certe consolationem et solatium Nobis attulistis, 
quandoquidemNostrarum calamitatum socii atque partici-
pes, invicto animo dura perpessi, et graviora quaeque pro 
Ecclesia Dei subire parati amplissimum, quem in eadem 
Ecclesia obtinetis, dignitatis gradum omni virtute susti-
nere, Nosque in tanto rerum certamine et discrimine Ve-
stris consiliis , atque laboribus juvare numquam omisistis. 
Cum igitur maximo Dei beneficio res ita conversae fuerint, 
ut in hanc Apostolicam Sedem inter summás non solum 
hujus almae Urbis, sed omnium etiam populorum gratu-
lationes redire potuerimus, nihil certe Nobis omnibus po-
tius esse debet, quam in humilitate cordis Nostri assiduas 
atque immortales ipsi clementissimo miserationum Domino 
agere gratias, qui fecit Nobiscum misericordiam suam, 
itemque Sanctissimae Dei Genitrici Immaculatae Virgini 
Mariae, cujus potentissimo patrocinio salutem Nostram 
acceptant referimus. (.Vége köv.) 

Politikai Szemle. 
(Montalembert' beszéde. Folyt.) Én tehát, uraim ! ki 

az alkotmányra nem szavaztam, de annak engedelmesked-
ni akarok, gyakran tűnődtem rajta, mit tehetnék an-
nak megrontására, 's hitelének aláásására, hogy irányá-
ban ugy viseljem magamat, mint sokan azok közül, kik 
azt megszavazták, magokat viselték más alkotmányok' 
irányában, mellyek alatt éltek, mint én ez alatt élek. 

Köteles vagyok tehát önöknek megvallani, miszerint 
e' felett gondolkozván azon gondolatra jöttem, hogy nem 
tehetnék jobbat e" részben, mint legbuzgőbb pártolói tesz-
nek, mert biztos volnék arról, miképen azt egyszersmind 
nevetségessé és gyűlöletessé teendem : nevetségessé az ál-
tal , hogy a' mint már mondám, akár kell, akár nem, meg-
sértéséről szólanék, ebből a: polémiának mindennapi ke-
nyerét , 's a' vitatkozások' kényszerű táplálékát készítvén ; 
szintúgy a' nevető Vesta szűznek egy nemét képezném be-
lőle , kinek nevetséges szemérme piaczi mesékre, 's a' né-
pek' mulatságára szolgáltat anyagot. (Tartós kaczaj.) Az-
után pedig gyűlöletessé tenném, ekképen : Mindannyiszor, 
valahányszor ez ország a' törvény, becsület, közbátor-
ság és a' jó politika' törvényeivel egyező rendszabályokat 
akarna hozni az alkotmánynyal kezemben, közbeszdlanék, 
azt mondván : ,Ezt tenni nem lehet, mert az alkotmány 
ellenzi.' Oh nem, önök nem mehetnek Romába a' franczia 
nemzet' becsületét megmenteni, 's az egyház' legrégibb 
leányának hagyományait követni : az alkotmány ezt ellen-
zi! Önök nem szabályozhatják a' társulati jogot, a' club-
bok' botrányainak nem szabhatnak határt, az alkotmány 
ezt ellenzi! A' sajtó'kihágásait nem zabolázhatják, az 
alkotmány ezt ellenzi ! 'S végre, önök nem adhatják meg 
az őszinteséget és igazságot az átalános szavazatjognak, 
mert az alkotmány azt ellenzi ! Illy módon, valahányszor 
e' szerencsétlen nép a' socialismus' nyűgét lerázni akarja, 
e' vonagló társadalom előtt, közte és az üdvesség, közte 
és a' becsület, közte és a' boldogság között mindig az al-
kotmányt mutatnám fel, mint elválasztó sorompót, vagy 
mint örvényt. (A'jobb oldali és közép padokon átalános tar-
tós helyeslés.) B o u r z a t : Csak ismételje ön. Mon t. Ön 
azt kivánja, hogy ismételjem ? Megteszem : azt cselek-
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szem, a' mit ön ; én az alkotmányt az ország 's jóléte, az 
ország 's becsülete, az ország 's annak boldogsága közé 
fogom helyezni, mint egy sorompót, vagy örvényt ; 's ab-
ból mindannak, mi a' világon társadalom ellenies létezik, 
mintáját alkotandom. íme ezt cselekedném, ha az alkot-
mányt a' franczia nép' szivében és érzelmeiben megrontani 
akarnám. 

De van abban valami, a' miről nem is álmodtam 
volna, 's mit senki se képzelt, nyiltan el kell ismer-
nem ezen igazságot elleneim' irányában e' gyülekezetben ; 
van abban valami, mi több a' nevetséges-, gyülöletes-
és képtelennél, 's ez : kizsákmányolni abból az alkotmány-
nak képzelt megsértését, 's ürügyet csinálni belőle a' fel-
kelési jognak megvitatására és rendezésére. Önök e' csel-
fogásról itten lemondottak, miért is köszönetet szavazok 
érte. 

De e' teremen kivül, mi történik egy hónap, két hét 
óta? A' felkelési jog rendszeresen vitattatik naponkint, 
mint valami birói Ítélet, vagy ünnepély' programmja ; azt 
kérdik : Van-e annak most helye, ideje, 's alkalom reá? 
Nem , hagyjuk máskorra, tegyünk igy ! Egy helyre szorit-
juk-e azt ? Nem, átalánossá kell tenni ! Az eredményt szá-
mítják, s a' jó alkalmat lesik. 

Én tehát, tartózkodás nélkül kimondom, illy kor-
mány alá vetni a' társadalmat, a' napi vitatkozásokba a' 
felkelési jogot természetes esemény gyanánt felhozni, any-
nyit tesz, mint azt nem csak a'monarchia- és köztársaság-, 
de bármilly kormányformával is, sőt magával a' társada-
lom' természetével ellenkezésbe hozni. Ez annyi volna, 
mint bennünket a' legborzasztóbb barbarismusba vissza-
vinni, mellyről csak a' történelem emlékezik. Az egész 
történelemben hasonló kormánynak, mellynek alapja a' 
felkelés, csak egyetlen példáját ismerem; ez az algiri 
deyek' kormánya, hol minden uralkodó folytonosan , láza-
dás által, megfojtott elődjének testén keresztül jutott a' 
hatalomra. íme ! ez mintája ama' kormányzásnak, mellyet 
számunkra készítenek ! t. i. a' legkegyetlenebb, és leg-
őrültebb barbarismus, melly valaha a' világon létezett. 
(Helyes !) 

Uraim ! most figyeljenek, uii a' fő különbség köztünk 
's elleneink között. Mi minden kitelhető módon azt akarjuk 
megbizonyítani, hogy az alkotmány megegyeztethető a" 
társadalmi életnek, 's az ország' politikai nagyságának, 
mint azt a' többség felfogja, fő kellékeivel; de a' mi elle-
neink azt igyekeznek megmutatni, hogy az ellentétben 
áll ezen kellékekkel. Már most kérdeni, ki tesz az alkot-
mánynak jobb szolgálatot, mi, vagy pedig ők '? 

Mindazáltal maga az alkotmány is azzal kezdi, hogy 
vannak jogok és kötelességek, mellyek előbbiek és mago-
sabbak minden törvényeknél. Mi engem illet, azt hiszem, 
hogy az első ezen jogok és kötelességek közül a' társada-
lomra nézve, a' létezés' joga, 's reánk nézve azon jog, 
hogy a' társadalmat élni engedjük. 

E' jogot akarjuk mi gyakorolni, e' kötelességet akar-
juk teljesíteni ; jól tudom, hogy a' dolgok' mélyébe kell 
tekinteni, hogy ezen országban nagy párt létezik, melly, 
bármit mondjon is arról Duprat Pascal ur (megvallom, ő 
nem tartozik ezen párthoz), melly nem akarja a' jelen 
társadalom' fentartását, sőt ellenkezőleg feladatul tűzi ki 
magának a' jelen társadalmi állapotnak megváltoztatását, 
's melly szívesen ugy bánnék a' társadalommal, mint Mo-
liérenek tudós neje bánt hasztalan portéka gyanánt az em-
beri testtel. De én azt felelem Moliére-el : A'rongy, ha ugy 
tetszik, az én rongyom nekem kedves. (Kaczaj.) 

Én nem vagyok a' jelen társadalmi állapotnak vak 

imádója ; sokkal több rationalismus és materialismus van 
benne, hogy sein kedvemet egészen megnyerné; de ugy 
veszem azt, mint van, és ezerszer inkább becsülöm, mint 
annak kikiáltott orvosait, kik az én szemeimben nem egye-
bek orgyilkosoknál, 's kik mindenek felett Medeának 6 
mythologiai orvosszerét ajánlják neki, t. i. hogy e' vén 
társadalom, a' mi anyánk, darabokra vágassék, 's a' socia-
lismusnak katlanában forraltassék meg. (Tartós vidorság. 
— Helyeslés a' többség' padjain.) 

Azt Í3 tudom, miszerint vannak emberek, kik a' so-
cialismus' haladását tagadják , kik nem akarják azt hinni. 
Valóban nem tudom, miként kell okoskodni ezen tiszte-
letreméltó ügytársak' irányában, 's csak egy ténynek fel-
mutatására szorítkozom, főkép azokra nézve közülök, kik 
az alkotmányozó gyűlésben velem együtt részt vettek. Ké-
rem emlékezzenek a' napra, midőn a' socialismusnak leg-
következetesebb, erélyesebb, 's részemről nyiltan meg-
mondom, legloyalisabb szószólója P r o u d hon ur a' so-
cialismus' progranunját e' szószéken elmondotta. Miképen 
fogadtatott ő nem csak a' jelenlegi jobb oldal' padjain, 
melly akkor nem is létezett, de azok által is, kik már ak-
kor hegypártiaknak neveztettek ? Átalános bosszankodás-
sal fogadtatott, mellyhez a' legtekintélyesebb hegypártiak 
is csatlakoztak, és ha nem csalódom, maga L e d r u -
R o 11 i n is ; mindenki bosszankodott és óvást tett. Akkor 
egy nevezetes megrovás tüzetett ki napi rendre, mellyben 
az mondatott ki, hogy P r o u d h o n rágalmazza a' köz-
társaságot és a' forradalmat. 

Én nem vettem részt e' megrovásban, mert hála Is-
ten ! nem voltam meggyőződve arról, meszerint ő a' forra-
dalmat és a' köztársaságot becsmérli (kaczaj a' jobbolda-
lon) ; de a' mai egész kisebbség, melly akkor többség volt, 
lelkesülve szavazott, "s a' socialismus' ezen programmja 
ellen megvetéssel mutatkozott ; csupán egyetlen tagja, tisz-
telt ügytársunk Greppo ur, szerzett magának azon napon ta-
gadhatatlan hírnevet . . . (Vidorság a' jobboldalon.) Tisz-
telt ügytársam, kit most legkisebb lekötelezni kivánó 
szándékkal neveztem meg, véleményében több bátorság-
gal birt ; azonban azt akarom megjegyezni, hogy jelenleg 
ő nem egyedül áll ; ő jelenleg elenyészik az azon programúi-
hoz csatlakozók' tömegében, mellyet a'köztársasági alkot-
mányozó gyűlésnek nagy többsége visszautasított. E' pro-
grammhoz csatlakoztak tettleg mind azok, kiket teli-
vér republikánusoknak neveztek ; ők azon igyekeznek, 
hogy annak diadalt szerezzenek. Nem tudom, elfogadták-
e a' socialismus' minden tanait, de azt tudom, hogy an-
nál még veszélyesebb dolgot is fogadtak el, elfogadják an-
nak jelöltjeit. (Helyeslés jobb oldalon.) 

De uraim! honnan lehet ezt bebizonyítani? Egy csal-
hatatlan tény által. A' telivér republikánusok, a' mérsé-
kelt republikánusok, mint azokat nevezik, majd egészen 
összeolvadtak a' socialismussal. Innen kettő következik ; 
vagy hogy a' republikánusok, kik az alkotmányozó gyűlés' 
többségét képezték, a' socialismushoz pártoltak, vagy in-
kább, hogy a' socialismus módot talált, magát olly ügye-
sen beburkolni, miképen elcsábította azokat, kik érdekel-
ve voltak az önszeretet, lelkismeret, és saját forradalmuk' 
becsülete által, hogy ez újdonságot legerélyesebben visz-
szautasitsák. 'S e' második veszély talán nagyobb, mint az 
első. 

Kérdem önöket uraim ! ha a' socialismus illy roppant 
haladásában tehetetlenek és hallgatagok akarnak maradni, 
ha nem akarják orvosolni semmikép is a' bajt, mellyet, is-
métlem, illy csalhatlan bizonyossággal előadtam... de nem ; 
ezt nem tehetik; én azt állitom,hogy azt önöknek tenni nem 
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kell,'s biztos vagyok abban, hogy önök azt tenni nem akarják. 
Tehát a'naponkint növekedő rossznak a' legerélyesebb hadat 
kell izenni, mellyet az alkotmány megenged, azon eszközök-
kel, mellyet az igazság, becsület, s a' törvények megen-
gednek. Hogy egy szóval fejezzem ki véleményemet, azt 

• mondom, miszerint belsőkép romai expeditiot kell kezdeni, 
hogy a' socialismus ellen , melly minket fenyeget, és fel-
emészt , hadjáratot kell kezdeni, minő a' romai expeditio 
volt. (Baloldalon : Oh ! oh !) Oh igen ! (Jobboldalon : Igen ! 
Igen ! )Egy s z é l s ő b a l o l d a l i s z ó z a t : Szent Ber-
talan' éjszakáját ! Mont . Ugy, mint a' romai expeditio 
kezdetett olly köztársaság ellen, mellyet e' franczia köz-
társasággal párhuzamba tenni akartak. Komoly liarczot 
kell kezdeni a' socialismus ellen, mellyet a' köztársasággal 
és az alkotmánynyal akarnak ugyanazonositani. A' hely-
zet ugyanaz olly annyira (a' szónok a' baloldalhoz fordul-
ván) , mint a' hogy önök a' romai expeditiot az alkotmány" 
megsértésének kiáltották ki, mint ezt önök e' törvényjavas-
latról is állítják. Hallottuk ismételtetni ugyanazon okerőket, 
ugyanazon vádakat, 's önök szinte tudják, e' vádaknak 
minő foganatositási kezdete lett. Tehát a' helyzet tökéle-
tesen egyforma. A' romai köztársasággal szembe csak há-
rom választás volt : a' közönbösség, a' szövetkezés, és az 
ellenséges fellépés. A' közönbösség annyit tett volna, hogy 
a' respublica Francziaországot politikailag megölte, elzár-
ván őtet attól, hogy külről a' világnak legnagyobb érdeke-
iben részt vehessen. A' szövetkezés gyalázat lett volna, 's 
egy orgyilkosság által felavatott, és szentségtörésen ala-
puló köztársaságnak bűnös elismerését foglalta volna ma-
gában. (Élénk helyeslés a' jobboldalon.) Egy hang a' bal-
oldalon : Ön jól tudja, hogy ez nem ugy van! Jobbolda-
lon : De igen ! Mont . Ellenségeskedés ! harcz, ez volt 
Francziaországnak joga és kötelessége ; ő gyakorolta e' jo-
got, 's kötelességét teljesítette. Isten megáldotta cseleke-
detét, 's két izben nyilvánította e' körben 450. szózat, 
hogy az alkotmány' e' képzelt megsértése a' franczia poli-
tikának dicsősége és jótéteménye volt. (Helyeslés jobbról.) 
Önök hasonló helyzetben vannak a' socialismus' irányában. 
A' közönbösség . . . oh a' közönbösség, ez halál, önöknek 
nem marad egyéb bátra, mint végrendeletet készíteni, 
vagyis inkább minek azt tenni, midőn önök bizonyosok 
lehetnek abban, hogy az örökös azt szétszaggatandja. (Vi-
dámság.) A' közönbösség után választhatják önök a' szö-
vetséget ! Oh ! ez szinte gyalázat, melly még kevesbbé 
fogja önöket a' haláltól megmenteni ; mert a' socialismus 
egy perczig ostoba eszközök gyanánt használandja önöket, 
de reményiem, soha sem szövetségeseknek. 

Egy eszköz marad csak hátra, harczot indítani sza-
badon, őszintén, erélyesen, törvényes harczot minden esz-
közökkel , mellyeket az igazság nem kárhoztat, 's az al-
kotmány megenged. (Élénk helyeslés jobbról. Hosszas zú-
gás balról ) Törvényes harczot emliték, hogy egyenesen a' 
polgárháborút megakadályozzuk. Ezt tévén, csak folytatni 
fogjuk a' Paris' utczáin 1848-ki juniusi napokban vitt 
harczot, mellyet tisztelt Cavaignae tábornok, ki tegnap 
ellenünk szólott, olly nemesen és szerencsésen vezérlett. 
(Hatás.) Uraim ! ugyanazon ellenséggel van dolgunk, is-
merjük el, ugyanazon zászlók lobognak ellenünk. Sajnálom, 
nem akarnék ollyasmit mondani, mi tisztelt Cavaignae 
urat megsérthetné, főkép a' tegnapi méltóságos, mérsékelt, 
's illedelmes beszéde után, de köteles vagyok tőle megkér-
deni , mint a' történelem is megkérdendi, hol vannak ma 
azok, kik ellen ó akkor vivott, hol vannak azok, kiket le-
győzött, kiket büntetett, kiket száműzött; hol vannak 
azok? Saját oldala mellett! Ö tegnap velők szavazott mi 

ellenünk ; 's holnap ismét velők szavazand mi ellenünk. 
(Jobbról : Helyes! helyes! — Tartós zúgás a' baloldalon.) 
Igen, ugyanazon dolgot kell véghezvinnünk, ugyanazon 
harczot kell vívnunk azon ellenség ellen, melly szinte azon 
fellegvárat ostromolja, a' társadalmi fellegvárt, de a' mint 
észreveszem, nem azon cselfogással élnek. 's kik ma arra 
számitnak, :s ezt nyiltan bevallják, hogy torlasz gyanánt 
az alkotmányt állitandják ellenünkbe. 

Tehát ők azt hiszik, hogy minket bekerítettek az al-
kotmányba , mint egy sánezba ; de maradott egy menedé-
künk, mellyet ezen törvény' útmutatásánál fogva találtunk 
fel, a'lakás' menedéke ; ezzel élni, jogunk és kötelességünk. 
Kérem önöket, az alkotmánynak őszinte, buzgó és jóakaró 
barátait, könyörögjenek igyekezetünk' sikeresitéseért, hogy 
mindenkinek, a' bizalmatlanoknak s a' bizonytalanságban 
lévőknek bebizonyíthassuk, miszerint az alkotmány a" tár-
sadalmi élet feltételeivel összeférhető, 's az is lesz , hogy 
az nem az, és nein is lesz, a'mit a' socialismus róla mond, 
mintha az ő fegyvertára és megelőzője volna, mert ha az 
ő állításuk volna igaz, ;s nem a' mienk, a' 17 tagé 's a' 
kormányé : tudják-e önök, mi lenne következése ezen meg-
győződésnek , az, hogy az alkotmányra, megbirálás után 
kárhozat mondatnék ki. (Ujabb zúgás a' baloldalon.) Igen, 
uraim ! nincs törvény a' világon, bármilly szent legyen is 
az , melly egy társadalmat halálra Ítélhetne. 

Már a' régi franczia társadalmat socialismusra kár-
hoztatni , annyit tenne, mint azt a' halálnak martalékul 
dobni, 's azon naptól fogva, midőn be lenne bizonyítva, 
mit Isten ne akarjon, hogy az alkotmány, intézményei-
nek természetes játéka által, a' socialismusnak győzhetet-
len diadalát idézendi elő, azon napon, midőn az alkot-
mány és a' socialismus között kellene választani, oh uraim! 
azt önök érzik, csak az őrültek és gonoszok habozhatnak ; 
's a' mi engemet illet, ékesebb szónoklatok'hiányában, első 
jönnék ide e'szószékre kijelenteni, miszerint a' társada-
lomnak nem szabad elveszni. (Gúnyos tapsok baloldalon. 
— Szózat jobboldalról : Nagyon jól van !) 

M ont. Uraim ! az átalános szavazásról épen azt mon-
dandom, a' mit az alkotmányról mondék. íme egy hírlap-
ban, a' socialisticus szavazás'leghitelesebb közlönyében, 
ezeket olvasom : A' választási reformból fejlett ki a' köz-
társaság, szintúgy az átalános szavazásból előbb utóbb 
születni kell a' socialis reformnak . vagyis a' socialismus-
nak. GNép' szava' 1850. május' 10-ről.) 

Önök ebből látják elleneink' állítását : az átalános 
szavazás socialismusra vezet. Tehát, ha ugy van, tartóz-
kodás nélkül kimondom, hogy az átalános szavazást mó-
dosítani kell, mert mindenekelőtt nem engedhetjük meg 
azon következtetést, mellyet az alkotmány 's a' megálla-
pított hatalom' szine előtt olly vakmerően tesznek előnkbe; 
mi azt nem engedhetjük meg, nem akarjuk, nem szabad 
megengednünk. Már most, átalános szavazat' pártolói! 
Önökön van a' sor megmutatni, hogy az átalános szava-
zás nem vezet socialismusra. 

Ugyan, mit tapasztaltunk az utóbbi választásoknál ? 
Fenyegető jelenségeit azon diadalnak, mellyet az általam 
imént idézett hírlap hirdetett ; e' percztől kezdve a' társa-
dalom-, és az olly értelemben vett alkotmányhoz, mint elő-
adtam, azaz : a' társadalom' fenállásával összeférő alkot-
mányhoz őszintén ragaszkodó emberek' kötelessége lett, 
eszközökről gondoskodni, mellyek által az átalános sza-
vazás javittassék, vagy legalább jobb ösvényre vezettessék. 
Ezt kellett, tennünk, ez volt kötelességünk, és jogunk. 
(Vége köv.) 

— A' ,Journal des Débats' a' kérdéses törvényjavas-
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lat' elfogadását következő e'szreve'telekkel kiséri : Végre 
azon törvény már szavazás alá került, melly ellen olly 
borzasztó ellenvetéseket, olly dühös lármát, 's borús jö-
vendőléseket támasztottak. Azt mondák : a'törvény el fog 
vettetni, 's 192 szónyi többséggel elfogadtatott. Azt mon-
dák : ha a' törvény vitatás alá kerül, meggyengitve, meg-
csonkítva , idétlen szülött gyanánt fog az alól kikerülni. A' 
vitatkozás semmit nem változtatott rajta, sőt alapelvében 
inkább megszilárditá. Ez olly eredmény, mellyhez mind a' 
törvényt készitő bizottmánynak, mind az azt tilőterjesztő 
kormánynak, mind pedig az azt elfogadó többségnek csak 
szerencsét kívánhatunk. A' többség különösen megmutatta, 
hogy a' bizalmat, mellyet benne az ország helyezett, 
megérdemli; az egység, elhatározottság és rendtartás, 
mellynek e' 10 nap alatt jeleit adá, egy perezig sem inga-
dozott. Ez tényleg első és komoly lépés azon uton, mellyen, 
mint remélhetjük, a' kormány és a' többség nem hagyják 
magokat feltartóztatni. Az uj törvény' sikere felől külön-
féle vélemények lehetnek, de a' szavazat' fontosságát, 's 
annak a' közvéleményre gyakorlandó erkölcsi hatását ta-
gadni nem lehet. Ha ez nem anyagi győzelem is, legalább 
erkölcsi, mellyet a' rend' pártja a' rendetlenség' pártja fe-
lett nyert. E'szempontból véve, a'választási törvényjavas-
lat feletti szavazás, ezen leghatározottabb 's fényesebb tette 
a'törvényhozó gyűlésnek, uj állapotot készit az országnak; 
a'jövőt feltárja; 's a' bizalom és közbéke' visszaállítására 
nagyon fog hatni. 

Vegyesek. 
Az ,Observatore di Koma' lapban következőt olva-

sunk : Riminiben van egy csudálatos képe a' bold, szűz 
Mariának, mellynek szemei, mint valódi eleven szemek 
forognak. Az egész környékből tódul össze a" nép annak 
szemléletére. Mivel a' missioegyház igen kicsi, a' néptö-
meg pedig nagy, a' püspök, visszajövetele után azt ren-
delte , hogy a' nevezett kép legközelebbi vasárnapon kör-
menetben vitessék sz. János evangelista egyházába, melly 
egy a' legnagyobbak közül a' városban, 's a' hol hétfőn 
tizenkét napig tartó missio fog kezdetni, melly idő alatt a' 
nevezett kép ott kitéve marad. A' mazzinianusok és pro-
testánsok két éjjel gunyiratokat ragasztottak a' falakra, 
azt állítván , hogy a' szemek' forgása a' papok' mü-
ve, tagadván a'tény' valódiságát, 's azt mondván, hogy a' 
képet fedő üveg okozza a' csalódást. A' püspök az üveget 
levétette, mi által a' szemek' forgása láthatóbbá lett, 's 
Mazzini és a' protestantismus' hódolói neki dühödtek, azt 
mondván, hogy e' szemforgás nem valóság, csak a' kép-
zelet' müve. Ma azt mondják, hogy az egész dolog a' nap' 
sugarainak visszaverésétől van, de. az idő borús, 's a'sze-
mek mégis forognak. A' nép' összetódulása szinte hihetet-
len. E' kép , a' missionariusok' házának sajátja, vászonra 
van festve , 's a' templom egy kis kápolnájában elhelyez-
ve ; szemeit felnyitja és bezárja. Tömérdek ember volt ta-
nuja a' csudának. Látható dolog mindenki által, 's tagadni 
nem lehet. Egy levelezőnk azt erősiti, hogy kevesebb mint 

tiz perez alatt látta a' szeinpillákat felemelkedni, és ismét 
lecsukódni. 

A'turini érsek kiállván fogságát, junius'2-kán reggeli 
t> órakor ministeri parancsra szabad lábra helyeztetett. 

A' rajnamelléki katholikusok számos feliratokban fe-
jezték ki örömüket és hálájukat az ausztriai császár ő fel-
sége iránt a' kath. egyház' nagylelkű felszabadítása miatt. 
Az ,Oesterreichische Correspondent'-nek három illy nemű 
felirat küldetett be közlés végett. 

L o n d o n , má jus 31-én. Az alsó ház tegnap délelőtti 
ülésében, melly az uj teremben először tartatott, a' válasz-
tói jognak Irlandbani kiterjesztéséről szóló törvényjavas-
lat harmadszor olvastatott és elfogadtatott. Az esti ülésben 
lord Ashley a' királynéhoz intézendő felirás végett tett in-
dítványt, mellyben ő felsége kéressék meg az iránt, hogy 
a' levelek' feladása és kiosztása vasárnap megsziintettes-
sék. A' kincstár' lordja ezen indítvány ellen nyilatkozott, 
azonban számos tagok pártolták, 's szavazásra kerülvén a' 
dolog, 93 szóval 68 ellenében elfogadtatott. Lord John 
Russel ezután engedelmet kért, hogy a' Moyzes' val-
lását követő egyének által leteendő eskü' szabályozá-
sa iránt törvényjavaslatot, az izraeliták' parlamenti ké-
pességére nézve uj esküformát, terjeszthessen a' ház 
elébe. Az engedelem megadatott, azonban több tagok tüs-
tént jelenték, hogy ők a' második olvasásnál indítványt te-
endenek, hogy az csak hat hónap múlva olvastassák fel, 
vagy is más szavakkal, hogy félrevettessék. Azonban na-
gyon valószínű, hogy az alsó házban keresztül vitetik, mi 
által sorsa még nincs biztosítva, mert hasonló indítvány 
a' felső házban már egyszer elvettetett. 

Eddigelő az exeteri püspök által eretnekséggel vádolt 
Dr. Gorham' részére három biróság ítélt. Hogy hasonló 
eseteknek eleje vétessék, a' londoni püspök törvényjavas-
latot terjesztett elő, mellybe az egész püspöki kar, hármat 
kivéve, beleegyezett. A' javaslat' czélja, hogy valahányszor 
hamis nézetekkel vádolt papok'pörébenfelebbvitel kívánta-
tik, a' peres kérdés a' canterburyi és yorki kerületek' érse-
kei- és püspökeiből álló zsinatra utasittassék, mellynek 
szótöbbséggel hozott határozata érvényes leend. A' püs-
pök' ezen indítványa azonban 84. szóval 51. ellenében el-
vettetett. 

Az ágostai közönséges újság után egy ausztriai prot. 
silezita' leveléből a'következőket közöljük : Mi nem kételke-
dünk , hogy a' más vallásuaknak egyenjogúsítása a' ro-
mai katholicismust is kényszeríteni fogja szellemileg és 
erkölcsileg maga megszilárdítására, lia a'ministerialis ren-
deletnek ez bevallott czélja, ugy hiszem, a' szájas opposi-
tionak vaksága a' maga eszméletlenségében eléggé ki van 
mutatva. A' ligorianusok' visszahelyeztetése ausztriai O-
laszországban, e'meggyőződésemmel nem ellenkezik. Adjá-
tok meg mindenkinek, mi őt illeti, tulajdonát, 's a' szabad 
tért erkölcsi létezéséhez ! . . . Ez az első feltétel, ha 
Ausztriában alkotmányos korszakot akarunk kezdeni. Az 
ajtatos atyák felügyelet alatt leendenek. Csak ti is vigyáz-
zatok magatokra. Szellemi megigáztatásra csak alélt, tu-
nya szellemek alkalmasok. Agyonverni, vagy elűzni 
a' jezuitákat, hogy azután erkölcsileg tunya és gondatlan 
életet éljünk, a' társadalom' reformjára hibás lépés. Bécs-
ben az ausztriai evangelicus papság zsinatra készül. 

Lapunkra a' jövő félévre ezennel megnyitjuk az előfizetést. Az előfizetési dij Pesten házhoz hordás-
sal (Budára nézve a' házhoz kihordás megsziintettetik,) 5 frt, postán járatva 6 frt p. p. Előfizethetni minden 
cs. k. postahivataloknál; helyben a' szerkesztőségnél és Ilartleben K. A. könyvkereskedésében. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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H a z a i n é p m i s s i ó k . Utat, mellyen Isten' akaratja szerint járnunk kell, ha 
Benne üdvezülni akarunk. 

Az egyház-szabadság' nagy igéje kimondatott. Es itt lehetetlen, hogy közbevetőleg a' gondola-
Jótékonysága, mint hiszsziik, és óhajtjuk, édes hazánk- tot ki ne fejezzem, melly folytonosan lelkem előtt le-
ra is mihamarabb kihatand. Mióta az egyházi élet' beg, 's egyúttal százak' forró óhajtásának viszhangja: 
eszméletére ébredtünk, e g y h á z u n k ' s z a b a d s á g a bár magyar egyházunk, mind tekintélyben, mind tu-
volt óhajtásaink' legszentebb tárgya; azért epedett dományos és irodalmi készültségben kitűnő férfiai az 
lelkünk'gyermeki imája; azt kérte szivünk'minden időszaki sajtótól munkásságukat meg ne vonnák.Most 
érütése; ép azért most, midőn föltűnt, a' legforróbb e' tér az, mellyen aránylag talán legtöbb jót lehet eszköz-
buzgalom' hevével iidvezeljük szendén mosolygó ko- leni. A' jó és rossz elemek itt küzdenek ; csakhogy fáj-
rányát. — De egyúttal eljöttnek hiszszük az időt, dalom! a' jó ügy' bajnokai közül egy idő óta épen a' 
komolyan megtenni az előkészületeket a' szabadság' legjelesebbek' néhányjai hallgatnak. Távol van tőlem 
malasztainak kellő elfogadására. Jó korán rajta kell őket akár ellankadásról, akár részvétlenségről még 
lennünk, hogy a' szabadság' első csirái már kész és gondolatban is vádolni ; tudom, hogy a'körben, melly-
fogékony földre találjanak, mert csak igy növekedhet- ben élnek, tesznek ők ; de én azt hiszem , őket az is-
nek, igy hozhatnak áldó gyümölcsöket. . . . Hozzuk teni gondviselés, más kitűnőbb ajándokainak osztoga-
szóba soronkint a' tárgyakat , mellyeket eddig nem tása által is, kiválasztotta, hogy a' nyilvános küzd-
hoztunk szőnyegre, mert nem volt kilátásunk a' si- homokon is az elöharczosok' soraiban vivjanak. A'ki-
kerre ; de most, a' szabadság' ernyőzete alatt, a' gya- nek több adatott , attól több is kivántatik. Nem azért 
korlati élet' mezejére gát nélkül átvihetjük azokat, 's gyújtja meg Isten az ő egyházában a' gyertyákat, 
foganatbavételök által egy oldalról magát a' szabad- hogy azok a' szerénység' vékája alá rejtezzenek, ha-
ságot is szilárdítjuk. Hadd lássák e' megvitatásokból nem azér t , hogy magasra helyeztetve több és több 
is híveink, hogy szabadságért epedő fohászaink őszinte, fényt áraszszanak. Az események által okult elmék 
az ő, és mindnyájunk' lelki javát óhajtó kebelből l'a- most tanulékonyabbak ; a' szenvedésekben meglágyult 
kadtak. Hadd lássák, teendőink' előleges kimutatásá- szivek fogékonyabbak, mint bármikor. Használjuk föl 
ból is, hogy az egyház a'szabadságra régen megérett, a' jő alkalmat. Isten' dicsősége, a' kereszténység, sőt 
's azt nem mint eszközt ragadja meg akár az állada- egész emberiség' java gyarapodni log a' jelesek' 
lom' békéjének megzavarására, akár a'jó akaratú hívek' munkássága által. Milly kedvesek és hasznosak len-
zaklatására, akár a'hivek körül fáradozó alpapság' le- nének most egy Szenczy, Csajághy, Hoványi' 'stb. ke-
nyügözésére, hanem inkább mint drága kincset, mely- délyes szózatai ! ! 

lyet minden jók' ideig és örökké, tartó boldogságára Addig is, mig ezen sokoldalú sóhajtás minden ol-
tud, és akar is kamatoztatni. Panaszkodtunk eddig a' dalról teljesül, álljunk a' sikon mi egyszerű közlegé-
korlátok ellen, mellyek az egyház' befolyását önnön nyek, kikben a' jóakaraton kivül egyéb alig van ; és 
hiveire, tevékenységét saját házi körében akadályozták, tegyünk annyit, mennyit erőnkhöz képest tehetünk, 
vagy zsibbasztották ; mutassuk meg most, hogy a'mint Azon intézkedések között, mellyeket az egyház, 
a' korlátok széttörnek, tudjuk erőnket használni a' szabadsága' földerültével életbe vinni fog, meggyőző-
jóra. Mutassuk meg, hogy az egyház szabad kezeiben désem szerint a' hazai népmissiok az első sorban áll-
nem a' zsarnok hatalom' vaspálczáját, hanem a' meg- nak. Nem lesz azért talán érdektelen az időszaki 
váltás' keresztjét szokta tartani, avval kijelölni az sajtó' utján e' tárgyról idején szót tenni. 

/ . Félév. 69 
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Hazai népmissionak olly rendkiviili ajtatosságot 
nevezünk, mellyet bizonyos plébániában, az episco-
patustól arra fölhatalmazott , 's e' czélra különösen 
kiképzett (nálunk még ezentúl kiképzendő) egyházi 
férfiak a' végett tartanak, hogy a' meghatározott na-
pokon szakadatlan sorozatban egymást váltó, különö-
sen e' czélra készített, a' legfontosabb hitágazatokat 
tárgyaló predikácziók által a' keresztény katholikus 
hivek hitökben megerősittessenek, a' tévelyektől meg-
ovattassanak ; és a' közös, nyilvános bűnbánati gya-
korlatok által az erkölcstelenség' örvényéből ki-
ragadtassanak, és K r i s z t u s b a n uj életre ébresz-
tessenek, vezettessenek. A' népmissiók' feladata te-
hát : ,a' kath. népnek rendkiviili tanitása, és erkölcsi 
javitása.' 

A' népmissiók' eszméje nem uj ; ősrégi, az egy-
házzal egykorú az. Vessen bár valaki csak futó pilla-
natot az egyházi történelem' tágos mezejére, és látni 
fogja, miszerint az egyház, a' hol és a' mikor szabad 
munkásságot fejthetett ki , isteni megbízatásához lii-
ven, hirdette az evangelium' igazságait, és a' poeniten-
tia' cselekedeteit, alkalmas és alkalmatlan időben, fá-
radatlanul. 'S ha a' rendes eszközökkel kellőleg hatni 
nem lehetett, rendkívüliekhez nyúl t , 's csak akkor 
némult el, vagy vonult vissza bus hallgatagon : midőn 
az Istennel daczoló nyers hatalom, szabad tevékeny-
ségét meggátolá. Akkor türt, könyezett és remélt. Eb-
ben állt ereje, ez szülte diadalait. Anyagi erő ellené-
ben mindig azt tartotta : .possum flere, possum geme-
re, aliter nec possum, nec debeo resistere.' 

Hírlapi czikkben terjedelmes történelmi adato-
kat felhalmozni nem lehet, azért csak röviden em-
iitjük meg, miszerint elhallgatva azt, hogy maga Üd-
vezitőnk, utána az apostolok, és apostoli atyák a' szó' 
legtökéletesebb értelmében népmissiokat tartottak, mi-
dőn körüljártak, a' hiveket a' hitben és erkölcsiség-
ben megerősiték : sz. Ágoston Britanniában, sz. Bo-
nifácz Németországban szinte valódi hazai missiona-
riusok voltak. 

Midőn az albigensisek és valdensisek' tévtana 
kiburjánzott , Isten az ő egyháza' védletére assisi sz. 
Ferenczet és sz. Domonkost támasztá, kik, az általuk 
rövid időn nagy számban alapitott missionarius csalá-
dok' buzgó tagjainak közremunkálásával, a' szegény-
ség és alázatosság' fegyvereivel ernyedetlenül har-
czoltak a' józanság' határain tul fuvalkodott ész, 's 
annak maszlagos szülöttje, a' rationalismus ellen. 

Midőn a '16-d ik században az emberi ész' büsz-
keségéből uj tévelyözön fakadt föl, ismét a' missiók 
voltak annak leghatliatósb gátjai, mellyeket sz. Ignácz, 
salesi és regisi sz. Ferenczek alapitottak és vezettek; 
's nagyítás nélkül ál l i thatjuk, hogy Németországot a' 
katholicismusnak sz. Ignácz' fiainak buzgalma men-
tette meg. Mit köszönhet ez időből ugyan azoknak 

magyar egyházunk? fölösleges volna bővebben mon-
dogatnunk. 

Paulai sz. Vincze hazai missiók' tartására külö-
nös szerzetet alapitott, mellynek tagjai , még a' szent 
férfiú' életében ezernél több missiot tartottak, 's buz-
galmukat nem egyedül Francziaország1 határai közé 
szoriták, hanem kiterjeszték azt Olaszhon-, Corsica-
's Lengyelország- és Irlandra i s , mint ez Paulai sz. 
Vincze' életében bőven leíratik. 

Es midőn a' mult században már nem is annyira 
a' tévtan, mint teljes hitetlenség, 's vallásos egyked-
vűség a' világot az erkölcstelenség' iszapjába keverni, 
olly irtózatos sikerrel megkezdte, Olaszhon' bájvirá-
nyain Liguori sz. Alphons missio-társulatot alapitott, 
melly a' ,Redemptoristák' Congregatio'-ja nevezet 
alatt eléggé ismeretes. 

Ausztriában, különösen Maria-Theresia' korsza-
kában a' népmissiók gyakoriak vol tak, 's ámbár a' 
II. József császár' korában elhatalmasodott rendőri 
fölvilágosultság (?) tömérdek akadályokat gördített a' 
missiók elibe, még a' mult század' utolsó tizedében is 
akadunk nyomaikra; noha akkor már jobbadán csak 
a' legalsóbb néposztályokra voltak szorítva. A' fran-
czia forradalom' hadi zajában a' népmissiók elnémul-
tak. Utóbb az egyházat a' gyámság' karjai mindin-
kább megszorongatták ; 's a' mindenhatóvá lett bureau-
kratia' dermesztő szele, az egyházszabadság' fájának 
életbimbóit sokkal inkább elsanyarta, mintsem gyü-
mölcsösé fejlődhettek volna. Csak ott és addig, a' hol 
és a' mig vallásosabb fejedelem ült a' trónon, enged-
tetett az egyháznak szabadabb mozgás ; melly azon-
ban, mint a' kegyelemkenyér gyakran keserű volt, és 
ritkán tartós ; csak o t t , mint p. o. Ausztriában tele-
pedhettek meg a' redemptoristák i s , kik aztán szép 
sikerrel tartottak missiokat. 

Az egyház, e' nyomasztó időszakban, elvéhez 
híven, csak tür t , és könyezett, mig im könyeit a 'sza-
badság' szent napjának sugarai kezdik fölszáritni. Es 
ime mint e' lapok' hasábjain nem régen közlött tudó-
sításból örömmel láthattuk, ujult szabad életének első 
jeleit missiók' tartása által kezdi adni. 

Az egyház isteni hivatását : a' népeket tanítani, 
és javí tani , mindig fölfogta, és soha el nem árulta. 
Jogát : missiokat tartani mindenkor érezte, 's épen 
nem ő rajta mult, ha e' joggal járó kötelességet nem 
teljesíthette. Pillanatig sem lehet kétkedni, hogy mi-
helyt a' korlátok végkép elpusztulnak, a' népmissiokat 
életbe lépni látandjuk. Adja az üdvesség' Istene bár 
minélelébb. Szükségök valóban naponkint érezhetőbb, 
oh e' szükség égbekiáltó. Bizony bizony mondjuk a' 
hitetlenség és erkölcstelenség' kiirtására a' népmissio 
a' legszükségesebb és hatékonyabb, hogy ne mondjuk, 
egyetlen eszköz. (Folyt, köv.) S z a b ó I m r e . 
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Nyilt levél a' Vojvodinából. II. 

T e m e s v á r , majushó' 26. A' mult század'elején 
Temesvár'városa, és ennek környéke különös csapásoknak 
és dulásoknak volt szintere. Az ausztriai császárnak Eugen 
herczeg által vezérlett serege 1716. évben a'várost, és vele 
az egész környéket a' török rabiga alul felszabadítván, alig 
kezdtek tünedezni a' durva kény uraság által a' városon 
ejtett sebek, már 1738. évben uj vihar fenyegette, uj vész 
látogatta meg ; az ez évben Erdélyországból ide átszállított 
katonaság döghalált és epemirigyet hozott magával, melly-
nek halált osztó ragálya csak hamar megmérgezé a' levegőt 
olly annyira, hogy a' bécsi főhadi kormány és a' helybeli 
hatóság' minden erélyes intézkedései ellenére is, 1739. év' 
végéig a' folyvást dühöngő döghalál a' lakosoknak % részét 
sírba temetné. A' betegek körül fáradozó orvosok mind el-
hultanak, hason sorsra jutottak a' Bécsből leküldöttek Í3 ; 
nem különben a' betegek' lelki ellátását végző sz. Ferencz 
és Jézus társaságbeli atyák is áldozatul estenek ; az 
utóbbiak által vezetett, és még most is fentlévő jegyző-
könyv világos tanúságot mutat erről, mellyből azt is lát-
juk, hogy az atyák' száma hatra olvadott le, kik sors által 
döntötték el, hogy ki menjen a' kórházba — a' bizonyos 
halál' elébe. Halotti mély csend uralgott a' környéken, az 
egész város kihaltnak látszott, csak a' kórházak voltak né-
pesek, és egyes házikókban lehetett csak az árváknak, 
vagy özvegyeknek jajveszékléseit hallani, de ez sem volt 
tartós, mert az elhunyt kedvesekkeli érintkezés elnémitá 
a' siránkozókat, és sírba vivé ; egész családok kihaltanak, 
az életben maradóknak mély gyász és fájdalom ült arczán, 
folytonos remegésben néztek a' percznek elébe , mellyben 
ők is lefizetik a' közös adót. — Azon körülmény, hogy 
ugyanez időben (1738) a'nem rég megszégyenített pogány 
büszke félhold újra betörni akar, csak neveié az aggodal-
makat mind fent, mind itt alant. 

Azonban a' halál' Ura megeléglé a' szenvedéseket, az 
enyészet' angyalát az élet, a' háborút a' béke' angyala 
váltá fel, 1738. a' béke a' határon megköttetett a' külel-
lennel, és 1739. végén Temesvárt és környékén a' döghalál 
is megszűnt.— Istennek ezen áldásdus kegyelmét tekintve, 
a' temesvári városi elöljáróság 1739. évi május' 29-én 
tartatott ülésében azon utódaikat is kötelező fogadást tevé, 
hogy a' vár és külváros közti téren (már 10 év óta fen-
állott) kápolnát jó karban tartani, azt újra felékesíteni és 
oda évenkint május' 15-én ünnepélyes körmenetet fog tar-
tani, melly nap egyszersmind ünnep gyanánt lévén tekin-
tendő, minden zenével összekötött mulatságot és tánczot 
nyilvános helyeken eltiltott, és örök emlékül egy, ezen al-
kalommal előviendő zászlót készíttetett, mellynek rúdja 
mai nap is látható a' parochialis egyházban, de ékessége 
az idő alatt elhullott. 

Ezen szent fogadáshoz képest az egyházi körmenet 
rendesen megtartatott egész a' legújabb időkig, a' lakosok 
valláskülönbség nélkül siettek évenkint a' helyre, mellyet 
őseik' hálája emelt az Urnák, intőleg a' késő nemzedéket, 
hogy szorongatott állapotban felülről kérjenek, és nyer-
hetnek enyhítést ; csak a' mult évben maradt az el, mert 
ekkor a' hely a' várt környező sereg által ágyutelep' fede-
zetül volt használva, és tőle a' hivek elzárva ; e' körül-
mény által a' várból irányzott lövések által olly annyira 
megrongáltatott, hogy csak puszta romok é3 omladékok 
hirdetek az ajtatos Ő3ök által emelt hálatemplom' helyét. 
Visszatérvén a' száműzött rend és mindinkább közelgetvén 
az idő, mellyben a'fogadást teljesíteni kell, azt vártuk, hogy 
a' későbbi nemzedék ősei' porait tiszteletben tartva, főteen-

dői közé számitandja a' kápolna' kijavítását is ; azonban 
csalódtunk, mert csak Thalia' templomára terjesztették ki 
az illetők gondjaikat, és az ostrom által megrongált Isten' 
egyházai, ugy e' kápolna még aprilhóban is romjaiban 
hevert. A' megyénk' kormányát jelenleg vivő F á b r y Ig-
nácz cz. püspök és káptalani helynök ur szivére vette a' 
dolgot, az illetők' hanyagságát pótolni akarta, felhívta a' 
káptalant és a' kebelbeli papságot, hogy aláirás'utján 
állítsák helyre a' hálatemplomot; a' buzgó főpap' szava 
nem hangzott el a' pusztában, és az eszme egyes jobb ér-
zelmű hivők közt is talált pártolókra, kik filléreikkel elő-
segiték, annak helyreállítását. — Elkészülvén a' szent hely, 
mai nap egyházi körmenetet vezetett oda fentisztelt püspök 
ur, mellyen igen számos népség jelent meg, jeleül, hogy az 
ez ügyben tanúsított részvétlenség és hanyagság nem nála, 
hanem felsőbb helyen lesz keresendő , és ennek okát leg-
kimélőbb esetben ott vélnők feltalálni, hogy egy-két hiva-
tal' kivételével, most mind g. n. e. vallásúak ülnek a' pol-
czon, noha ezt mentségnek elfogadui nem lehet, mert az 
ősöktől öröklött jótétemények' élvezete mellett, mulaszthat-
lan kötelességnek tekintjük az azoktól kiszabott kötelezett-
ségeket is teljesíteni, annyival inkább, mert ez által vallási 
meggyőződésükön sem ejtetett volna seb ; mert a' kápolna 
olly körülménynek köszöni létét, melly minden vallásuakra 
jótékonyan hatott, és hálára kötelezte le őket. De továbbá 
azt is tudjuk, hogy noha a' sz. István király által hirdetett, 
's itt elültetett üdvezitő hitből csak azt tartják, a' mi nekik 
tetszik, mégis annak eddig csak katholikus egyéneknek adott 
jeles keresztjét püspökeik minden scrupulus nélkül szere-
tik hordani, és azzal magukat mutogatni. 

Itt megemlitendőnek véljük még azon szép chronosti-
cont, melly a' régi kápolna' benső falait ékesité, és a' 
helyreállítottra is rájegyeztetett. Jobbról : SenatVs popV-
LVsqVe Civitatis teMessIensIs Deo soLennl pietatis Voto 
agît gratias. — CVIVs Inflnlta MIserlcorDIa pestis eX-
stlngVItVr — quia patronVs banatVs DIVVs Ioannes 
nepoMVCenVs InterCessIt — et patriae slnlstrls rebVs 
perlCLItantl aVXILIVM aDfVIt — CIVItas IgltVr hoC 
saCeLLVM pVbLICa soLennltate honorlflCe InstaVraVIt, 
— sVIsqVe Contaglonls patronls IVsto gratltuDInls Voto 
DeDICaVIt. — Balról pedig : Sub Excellentissimo ac Re-
verendissimo Domino Adalberto Lib. Bar. de Falkenstein 
S. C. et Ap. Mai. Cons, intimo et Eppo Csanad modo piae 
memoriae, etc. Vrbls InCoLae soLenne gratltVDInls 
VotVM VoVerVnt — qVIa pastorls MVnVs LaVDablLI-
ter eXerCVIt — oVesqVe sVas In perICVLIs nVnqVaM 
DereLIqVIt — CVIVs IgltVr piae oratlonls sVffragns 
reCorDarl IVstVM. — DeVs, qVl CVLpa offenDerls, poe-
nltentla pLaCarls, preCes popVLI sVppLICantls beni-
gn Vs respICe — eXaVDI faMVLos et saLVa In neCessI-
tatlbVs sVis — et bannatVM hVnC a CVnCta Contaglo-
nls LVe, aLIIsqVe hostls perICVLIs propItIVs Libera. 
Melly emlék-irat tizenháromszor adja elő az 1740. évet, 
mellyben a' kápolna' felépítése végkép befejeztetett,—Egy 
csanádmegyei á l d o z á r . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlioi). 
E s z t e r g o m , május' 9. Valamint hervadóit szivünk, 

s könybe lábbadozának szemeink, hallván, hogy a' szent 
69* 
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atyának a1 kitört lázadások miatt el kelle hagynia a világ-
várost : ugy most a' fiúi legszendébb örvendezés sugárzott 
minden igazán katliolikusnak homlokáról, midőn a' nagy 
katholikus világnak tudtára adatott, miszerint Krisztus 
urunknak helytartója, szeretetünk' egyedüli tárgyának, 
ősegyházunknak látható feje, a' mindenhivők'atyja, IX. 
Pius szentséges romai pápánk székvárosába, Romába sze-
rencsésen visszaérkezett. Előre örvendénk a' napnak, mely-
lyen ez ajándokért a' minden ajándokok' kegyes adójának 
együtt mondhatunk hálát, 's a' várt, 's szerencsésen meg 
is ért nap a mai vala. 

Országunk' szeretve tisztelt herczeg-primásának ke-
gyes rendelete' következtében, az esztergomi főmegye' min-
den plébániáiban ma tartatott meg az öröm-ajtatosság. A' 
főméltóságu berezegi főpapot, ki a' pécsi megyéből visz-
szautazván Buda-pesten a' Bérmálás' szentségét szol-
gáltatja ki, ez alkalommal körükben tisztelhetni a' pesti 
híveknek jutott; mind a' mellett iparkodtunk a' lehető 
módon megülni e' napot, melly az egyháztörténet' esemé-
nyeinek lánczolatában egy nevezetes szem leend. A' mél-
tóságos főkáptalan' nagy prépostja m. keselőköi M a j t h é-
n y i Antal centuriai fölszentelt püspök zengé el a' Te De-
um-ot, 's a' főkáptalan' egyik tagjától mint szertartótól 
(kit másutt is ép olly biztosan mint üdvesen követhet min-
den jő pap) vezetett fényes és k i z á r ó l a g f ö l s z e n -
t e l t p a p o k b ó l á l l o t t egyházi segédlet' szolgálása 
mellett, bemutatá a' pásztorok' pásztorának az egyház' fő-
pásztoráért a' hála-áldozatot. Az áldozat alatt Haydn' 
egyik remek müvét adá elő a' főkáptalani zenészek' kara, 
a' derék karigazgató, t. cz. S z e i 1 e r Károly ur a' műhöz 
ez alkalomra uj graduale-t készített a' pápáért mondatni 
szokott ismeretes ,Dominus conservet eum et vivificet eum'-
ból, mi csakugyan sikerült is ; meglepő 's valóban jellemző 
volt a' hanga, melly az ismételt ,non tradat eum, non tra-
dat Pium nostrum'-ot kiséré, ugy szinte a' hozzá kap-
csolt versecske' utolsó szavainak (et portae inferi non 
praevalebunt adversus eam) kísérete, az isteni igéretrőli 
bizonyosságból fölsarjadzott hitérzelem' kiömlése volt. — 
Sz. mise után főtisztelendő J a r o s Vincze kanonok ur 
ő nagysága föllépett a' bibor és ezüsttel fölékesített szó-
székre, 's Üdvezitőnk' e' szavai fölött : ,Péter, én imádkoz-
tam éretted, hogy hited meg ne fogyatkozzék', az ünne-
pélyhez alkalmazott jeles beszédet mondott, buzgón értel-
mezvén, milly alapon nyugszik az egyházi, különösen a' 
pápai tekintély, melly ellen minden erőködések siker nél-
kül maradnak. Mind a' szent misén mind a' predikáczion 
nagy számmal voltak jelen a' hivők ; ott voltak a' helybeli 
katonai és polgári hatóságok is, ez utóbbiak között azon 
nagyságos férfiú is, kinek buzgóságán mind húsvétkor, 
mind a'jubilaeum alatt, ép ugy az Ur' asztalánál, mint a' 
predikácziók' hallgatásában nein egyszer épültünk. Apostoli 
buzgóságu főpásztorunk ő főméltósága' kegyes rendelete 
szerint az ajtatosság egész héten fog tartatni ; kitett Cibo-
rium előtt imádságok mondatván a' szentséges romai pá-
páért , kit a' katholika egyház' hasznára és dicsőségére, a' 
hivő nyáj' vezetésére, a' nagy katholikus világ' örömére a' 
jó Ur Isten sokáig éltessen! —a. 

Olaszhon. 
(A' pápa ő szentségének a' május' 20-ki consistorium-

ban tartott allocutioja. Vége.) Hactenus, Venerabiles 

Fratres, ea raptim commemoravimus, quae Nobis jucundi-
tati fuerunt, nunc vero pro supremi Nostri Apostoliéi mi-
nisterii debito haud possumus, quin de iis loquamur, quae 
cor Nostrum intime sollicitant, angunt et premunt. Nosci-
tis enim, Venerabiles Fratres, teterrimum sähe atque in-
exorabile bellum excitatum inter lucem et tenebras, inter 
veritatem et errorem, inter Vitium et virtutem, inter Be-
lial et Christum ; neque ignoratis, quibus nefariis artibus 
et molitionibus inimici homines et sanetissimae nostrae 
Religionis res ubique affligere, ac prostrare, et omnium 
Christianarum virtutum germen radicitus evellere, et effre-
natam impiamque opinandi, vivendique licentiam quaqua-
versus propagare, et imperitae praesertim nmltitudinis, 
atque improvidae juventutis animos mentesque omnigenis, 
perversis pernieiosisque erroribus inficere, corrumpere, et 
jura omnia divina et humana subvertere, et, si fieri um-
quam posset, catholicam Ecclesiam funditus delere, San-
ctamque banc Petri Cathedram expugnare connituntur. Ac 
nemo non videt quibus quantisque malis et damnis Christi 
ovile Nobis concreditum, ac vel ipsa humana societas a 
tenebrarum potestate, non sine magno animi Nostri dolore, 
undique afllictetur et divexetur. Itaque Nobis, Vobisque, 
Venerabiles Fratres, si umquam alias, nunc certe summa 
animorum consensione, omnique vigilantia, zelo, conten-
tione, et qua opere, qua verbo, qua exemplo strenue est 
allaborandum, ut opponentes murum pro Domo Israel im-
pavide praeliemur praelia Domini. Nos quidem licet inilr-
mitatis Nostrae conscii, tarnen omnipotentis Dei auxilio 
suffulti, pro supremi Nostri Apostoliéi muneris officio pro-
pter Sion non tacebimus, et propter Ilierusalem non quie-
scemus *), et continenter aspicientes in auetorem fidei et 
consummatorem Jesum, nullis certe curis, nullis consiliis, 
nullis laboribus umquam parcemus, ut possimus suffulcire 
domum, corroborare templum, et Ecclesiae reparare rui-
nas, omniumque saluti prospicere, prompti ac parati No-
stram ipsam pro Christo Jesu, ejusque Sancta Ecclesia 
quam libentissime profundere vitam. Atque hoc loco ad 
omnes Venerabiles Fratres catholici Orbis Antistites in 
sollicitudinis Nostrae partem vocatos Nostram orationem 
convertentes, dum illis denuo vehementer gratulamur de 
praeclaris eorum pro Dei gloria et animarum salute labo-
ribus , animos eis denuo addimus, ut in hoc horribili con-
tra divinam nostram religionem hello ipsi unanimes uno 
ore id ipsum invicem sentientes, et confortati in Domino, 
et in potentia virtutis Ejus, sumentes in omnibus scutum 
inexpugnabile fidei, atque assumentes gladium spiritus, 
quod est verbum Dei, progrediantur, ut adhuc fecerunt, 
alacriori in dies studio, sua episcopali virtute, constantia, 
prudentia pro ipsa sanetissima religione intrépide decerta-
re, atque inimicorum hominum conatibus obsistere, tela 
retundere, impetus frangere, et gregem sibi commissum ab 
illorum insidiis et impetu defendere, atque ad salutis semi-
tas deducere. Insuper ab ipsis Venerabiiibus Fratribus 
exposeimus, ut numquam intermittant ecclesiasticos po-
tissimum viros monere, hortari, excitare, quo orationi in-
stantes , spiritu ferventes, ac pie saneteque viventes prae-
beant in omnibus se ipsos exemplum bonorum operum, et 
Dei gloriae et animarum salutis zelo incensi, atque arc-
tissimo inter se caritatis vinculo obstricti aeeipiant arma-
turam Dei, et concordissimis animis, conjunctisque viri-
bus in aciem prodeant, ac sub proprii Antistitis duetu dies 
noctesque sacerdotalem vocem attollant, Dei legem, et ejus 
Sponsae Ecclesiae praeeeptiones christiano populo diligen-

• ) Isai. 62, t . 



ter annuntienl. Pergant quoque ipsi Venerabiles Fratres 
eisdem ecclesiasticis viris inculcare, ut christianae plebi 
insidiantium hominum fallacias et fraudes detegant, ac fi-
deles edoceant, miserias omnes et ealamitates in populos 
ex peccatis semper redundasse, ac redundare, et veram 
solidamque felicitatem in christianae legis custodia consi-
stere, et idcirco nihil intentatum relinquant, ut omnes 
odientes malum et adhaerentes bono incedant per viam 
mandatorum Dei, utque errantes de errorum tenebris et 
vitiorum coeno emergant, et convertantur ad Dominum. 

Jam vero , Venerabiles Fratres, Vobiscum communi-
camus summám certe consolationem, qua inter tantas an-
gustias affecti fuimus, ubi cognovimus Décréta a Carissi-
mo in Christo Filio Nostro Francisco Jo3epho Austriae 
Imperatore, Hungáriáé Rege Apostolico, et Bohemiae 
Rege illustri édita, quibus pro egregia sua religione No-
stris, et Venerabilium Fratrum amplissimi sui Imperii 
Antistitum votis et postulationibus obsequutus maxima 
cum sui nominis gloria, et ingenti bonorum omnium ex-
sultatione optatissimam catholicae Ecclesiae libertatém 
alacri et libentissimo animo cum suis Administris in Im-
perio suo adserere est orsus. Quocirca eidem clarissimo 
Imperátori et Regi de tam insigni re, catholico Principe 
plane digna, méritas tribuimus laudes, ac vehementer 
in Domino gratulamur. Atque bona profecto spe nitimur, 
fore ut ipse religiosissimus Princeps pro suo erga Ec-
clesiam studio praeclarum ejusmodi opus prosequi, per-
ficere, ac suis in rem catholicam meritis cumulum affere 
velit. 

Verum dum hac utebamur consolatione, acerbissimus 
sane accessit dolor, quo vehementer angimur et premimur, 
videntes quomodo sanctissimae nostrae Religionis res in 
alio catholico Regno nunc affligantur, et sacra Ecclesiae 
atque hujus S. Sedis conculcentur jura. Probe intelligitis, 
Venerabiles Fratres, Nos hic loqui de Subalpino Regno, 
ubi, quemadmodum omnes ex privatis nuntiis, publicisque 
Litteris jam cognoscunt, lex Ecclesiae juribus ac sollemni-
bus cum hac Apostolica Sede initis conventionibus adver-
sa fuit promulgata, et hisce diebus summo animi Nostri 
moerore praeclarissimus Taurinensium Antistes, Venerabi-
lis Frater Aloisius Fransoni militari manu ab episeopali-
bus suis sedibus avulsus, et cum magno Taurinensis Urbis 
ac totius illius Regni bonorum luctu in arcem est deductus. 
Nos itaque, prout rerum gravitas, atque officii Nostri ratio 
in tuendis Ecclesiae juribus postulabat, nulla interjecta 
mora per Nostrum Cardinalem a publicis negotiis primum 
de commemorata lege, postmodum vero de injuria et vi 
egregio Antistiti illata statim apud illud Gubernium recla-
mavimus. Atque interea dum inhaerentem cordi Nostro 
amaritudinem ea spe solamur, fore ut ejusmodi reclama-
tions optatum assequantur exitum, Nos baud omittemus 
alia Allocutione de ecclesiasticis illius Regni negotiis age-
re, Vosque certiores facere, cum id opportunum esse cen-
suerimus. 

Post haec abstinere non possumus quin pro paterna 
Nostra sollicitudine erga illustrem Belgarum gentem, quae 
catholicae religionis studio semper enituit, Nostrum expri-
mamus dolorem, cum inibi rei catholicae pericula impen-
dere prospiciamus. Sed futurum confîdimus, ut Serenissi-
mus ille Rex, et ii omnes, qui in eo Regno summám rerum 
procurationem gerunt, pro eorum sapientia animadverten-
tes, quantopere catholica Ecclesia ejusque doctrina ad tem-
poralem quoque populorum tranquillitatem prosperitatem-
que conducat, salutarem ejusdem Ecclesiae vim sartam 
tectam haberi velint, ac Sacros ipsius Ecclesiae Antistites 

et Ministros eorumque optimam operam tegere ac tueri 
studeant. 

Cum autem Apostolica illa Caritas, qua omnes popu-
los, nationes in Christo complectimur ita Nos urgeat, ut 
nihil prorsus aliud tam vehementer optemus, quam ut omnes 
occurrant in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, verba 
Nostra ad illos omnes, qui a Nobis dissident, toto cordis 
affectu convertimus, eosque obtestamur in Domino, ut de-
pulsa errorum caligine veritatis lucem aspiciant, et ad si-
num confugiant Sanctae Matris Ecclesiae, atque ad banc 
Petri Cathedram, in qua Christus ejusdem Ecclesiae suae 
fundamentum posuit. 

Denique, Venerabiles Fratres, ne desistamus um-
quam, majore qua possumus contentione, humillimas fer-
vidasque clementissimo bonorum omnium largitori Deo 
adhibere preces , ut per mérita Unigeniti Filii Sui Domini 
Nostri Jesu Christi, Ejusque Sanctissimae Genitricis Im-
maculatae Virginis Mariae, ac Beatorum Apostolorum Pe-
tri et Pauli, omniumque sanctorum Caelitum Ecclesiam 
suam sanctam ab omnibus adversitatibus eripiat, eamque 
ubique gentium ubique terrarum majoribus ac splendidio-
ribus triumphis exornet et augeat, ac Nos uberrimis suae 
bonitatis donis in dies cumulet, et Principibus, atque Na-
tionibus de Nobis optime meritis amplitudinem rependat 
omnis verae felicitatis, atque universo terrarum Orbi opta-
tissimam pacem largiatur. 

Politikai Szemle. 
(Montalembert' beszéde. Vége.) Jelenleg nekünk el-

lenvetéseket tesznek; azt mondják : önök sikeretlenül dol-
goznak. Ezen ellenvetés két különböző oldalról jön : né-
mellyek többet akarnak, mások pedig semmit. Azoknak, 
kik többet kívánnak, azt felelem : Tehát találjatok fel jobb 
módot, ollyast, mit sikeresiteni lehessen, mi az alkotmány-
nyal összefér, 's e' perczben két kézzel fogadjuk azt. Azok-
nak, kik épen semmit nem akarnak, 's azt mondják, hogy 
e' törvényjavaslat foganatlan, azt mondom : ha tehát igy 
van, szavazzák meg azt bátran, vagy mitől félnek abban? 
De nem ugy van ; hatályosabb e' törvény, mint önök mond-
ják ; ha az csak ugy hatástalan volna, nem támadnák meg 
azt önök annyira, nem tennének annyi lármát ellene , nem 
támasztanák ellenébe azon kérelmi harezot egész Fran-
cziaországban. Épen e' törvény elleni felizgatottság pró-
baköve' hatályosságának 's becsének, 's ha eredménye az 
életben semmi volna is, a' rend' pártjának mindenkor nagy 
erkölcsi győzelmet szerezne, olly győzelmet, melly szám-
talan másokkal felér, 's melly a' dolgok' azon állapotának 
visszaidézésére szolgál, mellyet a' köztársaság' elnöke egy 
kibocsátványában szépen értelmezett, azt mondván : ,A' 
gonoszoknak reszketni, a' jóknak pedig vigasztalódni kell.' 
(Élénk helyeslés jobboldalon.) 

Az is mondatott nekünk : Önök megtagadják az áta-
lános szavazás' eszméjét, mit annyira dicsértek, önök szülő-
gyilkosok, renegátok, hitehagyottak, 'stb. Tehát uraim ! 
még egyszer visszautasitom ezen ellenvetést. Mi engem 
illet, soha nem tartoztam azokhoz, kik a' februári forrada-
lom előtt az átalános szavazatot óhajtották, vagy sürget-
ték. Jól tudom, hogy e' teremben több egyének vannak, 
de azért nem rosszalom nekik, kik azt kívánták ; én azon-
ban és számosak, kik a' 17 tagu bizottmányban részt vet-
tünk, az átalános szavazást soha nem óhajtottuk, se nem 
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sürgettük; mi azt elfogadtuk, midőn országos törvénynyé 
vált, 's azon igyekeztünk mindenek felett, hogy azt őszin-
tévé tegyük. Ezért sürgettem én azt, ezért szólotta m mel-
lette egy párszor e' helyen. Tűnődtem rajta, valljon 
a' földmiveseb, a' faluk' lakói a' községekbeni szavazásuk-
kal, vagy pedig a' választási megszorításokkal, mellyeket 
önök a' községi szavazat' helyébe elfogadtak, élvezhetik-e 
a' törvény és alkotmány által adott átalános szavazási 
szabadságot, 's azon jogokkal birnak-e, mint a'városok' 
lakói. 

Jelenleg mi ugyan azt cselekeszszük, mit önök csele-
kedtek a' választási megszoritásokról szóló törvénynek 
megszavazása' alkalmával. Mi az átalános szavazást őszin-
tévé akarjuk tenni, a' mesterkélt többségek' helyébe valódi 
többséget, 's a' kóbor választók' helyébe lakóhelyekhez 
csatolt, állandó lakással biró polgárokat állitván. Ezt tenni 
szándékunk, 's ez által előbbi elveinket, 's az előtti okos-
kodásunkat legkevesbbé se hazudtoljuk meg. (Nagyon jól 
van !) Uraim ! ha történetesen találkoznának, 's nem két-
lem, találkozni fognak egyének, kik az által megsértettek-
nek hiszik magokat, hogy egy, őket illető 's becsben tartott 
jogtól megfosztatnak, tudják-e önök, kiket kell okozniok? 

( Korán sem minket, hanem okozzák azokat, kik az átalános 
szavazatot megszentségtelenítették, megbecstelenitették; 's 
ez a' socialista párt, vagy is azon szónokok, kik az ő gyü-
lekezeteikben 's clubbjaikban hősködtek. (Elénk rosszalás 
a' baloldalon.) Azon testületről beszélek, melly az egyház' 
legszentebb intézményeitől kölcsönözte magának a' C o n -
c l a v e nevet, azon szentségtelen gunynyal, melly korunk" 
forradalmi szellemét leginkább jellemzi. (Jobb oldalon : 
Helyes, helyes!) Tehát ezen úgynevezett conclaveban, 
ezen választási clubbokban, mellyek egy hónap alatt Pa-
rist pusztították, mi történt ? Robespierre és Marat' dicső-
ítését ottan megkezdették, történelmünk' legutálatosabb 
neveit, 's annak leggyalázatosabb korszakát kezdették fel-
dicsérni. (Iszonyú zúgás a' baloldalon. A' jobb oldalon : 
Igen, igen !) M o n t. Ez a' táplálék, melly az átalános szava-
zatjognak adatott; ez által igyekeztek azt megmérgezni és 
megrontani, 's ez nagyban sikerült is. De többet is pró-
báltak : azon törték fejőket, mint már egyszer mondám, 
ezen clubbokban, választói gyülekezetekben 's a' sajtó' 
hirdetményeiben, mellyek azokat támogatták ; számítottak 
t. i. az alsó tudatlan néposztályok' hiszékenységére és vá-
gyaira : számítottak azok' hiszékenységére, mindennemű 
nevetséges és vétkes utópiákat Ígérvén nekik, és számítot-
tak azok' vágyódásaira, mértékfelett felizgatván az ő szi-
veikben a' más vagyona utáni szerencsétlen vágyat, mely-
lyet lelkünkben elfojtani kötelesek vagyunk. Egy baloldali 
szózat : Beszéljen ön csak magáról. E l n ö k ; Isten' pa-
rancsa mindenkinek szól. (Ingerültség.) Mont. Ezen 
uraknak nem, csak azoknak , kik annak engedelmesked-
nek. (Nevetés.) Uraim ! végre is a' szemrehányásokkal 
nem akarok szorítkozni egyedül azon véleményre, melly 
itten csak a' kisebbség által képviseltetik , habár ezen ki-
sebbség' irányában azon óvakodással élnék is, mellyet 
tegnap Lagrange ur használt, midőn azt mondá : hogy 
nem a' többségnek többségéhez szól. Én a' kevesebbség' 
bizonyos kisebbségéhez intézem szavaimat, 's azt mondom, 
hogy küldetését jól tölti be, erélyesen, állhatatosan, sőt néha 
nyiltan is. De miben áll az ő küldetése ? Abban, hogy a' 
régi társadalmat megsemmisítse. Nekünk pedig többségnek, 
az a'küldetésünk, hogy azt megmentsük. Engedjék meg 
tehát önökhöz azon kérdést intéznem, ha valljon mi, több-
ség, megfeleltünk-e ezen küldetésünknek, mindenkor eré-
lyesen és állhatatosan. 

Magától értetődik, hogy én a' többségben nem értem 
azon bölcs szónokokat, kik csendességet hirdetnek, 's azt 
jósolják, hogy a' nép csendes marad, miután mindent el-
követtek szenvedélyének felizgatására, kettős hasznot biz-
tositandók magoknak, azt t. i. hogy először a' harcz' ve-
szélyeitől megszabaduljanak, azután pedig a' győzelmet is 
hasznokra fordíthassák. (A' ragaszkodásnak ujabb jelei.) 
C h a r ras. Szót kérek. Mont . Azt sem foghatom meg 
ezen kétértelmű emberek' többségében, kiket nem merek 
amphibiumoknak nevezni, de kiknek egyik lába mindig a' 
rend' terén van, a' másik pedig nagyon közelit a' lázadás' 
tere felé; egyik kezöket a' társadalomnak nyújtják, a'má-
sikat pedig az anarchiától nem igen távol tartják; kik, 
midőn a' hatalom kezökben volt, örömest 's erélyesen, 
szóval és tettekkel dühöngtek, mint akkor mondatott, a' 
felkelés ellen, mellynek feljajdulásait, és többé vagy ke-
vesebbé őszinte nehezteléseit jelenleg ők hozzák elő, 's kik 
a' forradalmat jobban elősegítik, mint bárki, azon fentar-
tással, hogy midőn a' forradalom bekövetkezett, bámulnak 
azon, miszerint ők aratják le, a' mit vetettek. Uraim! én 
nem értem e' két osztályzatot azon többségben, mellyhez 
szólok; de azon nagy és határozott többséghez beszélek, 
melly e' teremben, két nagy kérdés felett keletkezett, min-
denkor 450 vokssal a' romai és az oktatási kérdésben. A" 
s z é l s ő b a 1 o 1 d a 1 o n : Oh ! ön olly szívesen visszatér 
e' dologra. M ont . Ezen többséget minden színezeteiben, 
ezen 450 főből álló többséget kérem: adja meg az ország' 
belpolitikájának erélyes és egyhangú szavazat által azt a' 
biztosságot, a' mint elégtételt adott neki a' külpolitika, 's 
a' társadalmi és vallási erkölcsiség' nagy kérdéseiben ; to-
vábbá kérem e' többséget minden színezeteiben, legyen 
szives (magamat is ide értve) néha lelkismereti visgálatba 
bocsátkozni. Például, visgáljuk meg magunkat mindnyá-
jan, valljon bizalmatlanságunkat, kételyeinket, gyűlöle-
tünket, jobb tehetségeinket nem vettük-e gyakran a' lelkis-
meret' sugallatának ; valljon nem rontottuk-e meg az erőt, 
mellyel az ország , 's ennek nagy többsége bennünket fel-
ruházott ; nem rontottuk-e meg magunkat belső megha-
sonlás, bizalmatlanság, habozás és időveszteség által. 
Uraim ! ezen kérdés felett szükség elmélkednünk. Tartok 
tőle, nehogy az ország e' részben méltán nehezteljen re-
ánk . 's kérem önöket, nyugtassuk meg azt. 

Iligyjék el uraim ! nincs veszteni való idő. Tudnunk 
kell, mire törekszünk,'s vétkesek volnánk, ha mi ezt.nem 
tudnók : mert igen nagy gonddal mondják ezt nekünk min-
dennap , minden alakban. Tehát, ha e' körben, e' többség 
közt emberek találkoznak, kik a' hullámokat tornyosulni 
engedik,kik a' folyam' rohamát fel nem tartóztatják, '3kik 
magokat a' dolgok' természeti folyama által 1852-ben elő-
idézendő socialisticus választási diadalnak oda engedik ; 
ha ez igy van, nyiltan kimondom , sokkal jobb tüstént vé-
get vetni a' dolognak, jobb azt tenni, mi a' közép korban 
történt, midőn védhetien helyen méltatlan megtámadok 
rohonták meg az embert, a' vár' kulcsait dárda' hegyéro 
tűzték, s az ostromlók' táborába vetették. Ez többet ér a' 
lassú bizonyos halálnál, mellynek az a' szomorú vigasz-
talás sem hagyatik fen, hogy szó-özön nélküli halál le-
gyen , melly virágos szavakkal előkészített halál lesz 
(helyeslő nevetés a' jobboldalon); egy bizonyos halál a' 
szónoklatok, álokoskodások és ellentétek' azon fülhasitó 
zenéje és kísérete mellett, millyent önök tegnap hallottak. 

De ha önök sem magokat megadni, sem meghalni 
nem akarnak, akkor engedelmökkel a' többségnek meg-
mondom , hogy a' tactikát változtatni kell ; már most nem 
elég védelmi téren maradni, hanem erélyesen kell a' meg-
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támadást kezdeni. (Élénk és ismételt tapsok a' jobboldalon. 
— Iszonyú zajgás a' baloldalon.) Több hang jobbról : Ugy 
van ! ugy van ! Balról : Ez kihivás polgárháborúra ! (Zajos 
izgatotság.) Mont. Vissza kell foglalnunk az ellenségtől 
elfoglalt tért: nem kell tiirnünk, hogy az ország' törvényei 
a' socialismus' szörnyetegének fegyvertárul szolgáljanak, 
hogy abból (nevetés és felkiáltások balról, tapsolás jobb-
ról) , hogy abból annak idejében, részint kiszámított lép-
tekkel , részint borzasztó ellenállbatlan rohammal a' ször-
nyeteg a' társadalomra üthessen, hogy azt elnyelje. (Gú-
nyos felszólalások balról.) íme ez a' mi teendőnk. Jobbról : 
Igen helyesen! igen helyesen! Egy baloldali dörgő szózat: 
Igen, igen, helyesen ! csak várjatok. 

Mont. A' jog és tett részünkön van, szintúgy a' tör-
vény és hatalom. Azt hiszem, hogy a' nagyobb szám 
is mellettünk van, 's egy perczig sem akarok kételkedni, 
hogy a' bátorság sem hágy el bennünket. (Félbeszakítás 
balról.) Több jobboldali tagok a' baloldalhoz : Legyenek 
nyugton . . . Önök nem fognak egyedáruskodni a' bátor-
sággal ! (Zaj balról.) E l n ö k a' baloldalhoz fordulván : 
Nem veszik önök észre, minő csekély szám teszi önök kö-
zül a' félbeszakításokat . . . (A' szélső baloldalon zaj, és 
zavart lárma.) Ha önök összesen felszólalnának is , mégis 
csak kicsi számmal vannak. 's nagyon csekély kisebbséget 
képeznek . . . (ujabb felkiáltások balról) az igen kicsi ki-
sebbségben. 

Mont. Mondám, hogy részünkön a'jog, hatalom, szám 
és bátorság. Valljon az idő is részünkre dolgozik ? Nyiltan 
megmondom , az idő nincs mellettünk, az idő ellenünk van. 
Már mi egy évig éltünk, törvényes lételünknek harmadát be-
töltöttük. Hat hónap múlva felénél leszünk : a' növekedés' 
korszaka reánk nézve végződik, az apadási időszakba lé-
pendünk: 's tudják-e önök, micsoda az apadási időszak olly 
gyülekezetre nézve, melly keveset tett, melly talán nem 
teljesítette mindazt, mit az ország tőle várt. Ez a' haldok-
lás' időszaka lesz, nem a' törvényes, hanem az erkölcsi 
haldoklásé; számítani fognak halálunkra, mellynek idejét 
már előre tudják, 's mielőtt törvényesen múlnánk ki, ugy 
járunk, mint az alkotmányozó gyűlés végezte pályáját : el 
fogunk veszni elhagyatva és lenyomatva két párt között, 
mellyekre Francziaország oszlik, azon párt között, melly 
a' társadalom' vesztét akarja, 's melly bennünk akadályra 
talál, 's a' párt között, melly a' társadalom' üdvét óhajtja, 
's melly talán szemünkre vetendi, hogy küldetésünket be 
nem töltöttük. (Nagyon helyesen ! nagyon helyesen !) 

Uraim! még egy szót, melly engem, 's önök' 17 ügy-
társait személyesen illeti. Egy legelterjedtebb demokratikus 
lapban , mellyet pályatársai közül egy sem czáfolt meg, az 
mondatik, hogy mil7-enazon törvény'készítésével, melly 
most vitatás alatt van, bizattatván meg, a'forradalom' 
ördögeinek áldoztunk. (Felkiáltások balról. Elénk helyes-
lés jobbról.) Végre tagadják önök? megezáfolták-e ezt? 
Valljon, mellyik lapja önök' pártjának szólt az ellen ? De 
tudjuk, mit akarnak ezzel. Elődeik' nagy tetteinek törté-
nete megtanít minket arra, mi az a' forradalom' ördöge; 
A' választás a' terrorismus' nyaktilója , és a' demokra-
tikus gyilok közt, melly Rossit találta, 's mit önök épen 
most tagadtak. Ime ezek a' forradalom' ördögei. (Helyeslés 
jobbról.) 

Ki kell nyilatkoztatnom, hogy én e' sorsot elfogadom, 
's ezerszer többre becsülöm, mint a' gyalázatot és sújtó 
megvetést, mellyel az utókor halmozni fogja azokat, kiket 
Francziaország' megmentésével bizott meg, 's kik (igen 
élénk helyeslési nyilatkozatok jobbról) példa nélküli 's 
menthetlen kislelküségnek adván magokat, a' meggyalázott 

hazát, elárult társadalmat, meghasonlott Francziaországot 
az önök által készített szolgaságnak, szégyennek és bar-
barismusnak vetették martalékul. (Zajos tapsok.) Monta-
lembert ur, helyére visszatérvén, a' gyülekezet számos 
tagjai által körülvétetik, és általok üdvezeltetik. 

— Montalembert ur a' ,National-'nak következő le-
velet küldött: Paris, május' 23-kán 1850. Szerkesztő ur! 
Ma reggeli lapjában ön azt mondja, miszerint én 1848-ki 
február' hóban rögtön Brüsselbe futottam. Ön rosszul van 
értesítve. Ez időtájban csak egy napra sem hagytam el 
Parist, és február' 27-ről egy lapban nevem' aláírásával 
ellátott czikket bocsátottam közre a' végett : hogy bará-
taimnak az általok véleményem szerint követendő ösvényt 
kijeleljem. Legyen ön szives ezen igazítást holnapi lapjába 
felvenni, maradván önnek legalázatosabb és legengedelme-
sebb szolgája. Ch. de Montalembert. A' National rnegcsa-
lattatását elismerni kénytelenittetik. Az igazság abban áll, 
miszerint Montalembert ur a' schweiczi külön szövetség 
felett tartott jeles beszéde után, melly egész Europa' de-
magogjait annyira felbőszítette, súlyosan megbetegedett. 
Alig, hogy felüdült, Belgiumba szándékozott menni nyugal-
mat keresendő. Akkor tört ki épen a' forradalom, 's Mon-
talembert nem akará többé Parist elhagyni, hol őtet ve-
szély fenyegette, 's első volt a" régi conservativek közül, 
ki február 27-én véleményét, nevét és életét újra a' nyil-
vánosságnak adta át. Jelenleg nem igen látjuk be, mi 
haszna van a' Nationalnak abból, hogy tudatni akarja, 
miszerint akkor, midőn kezében volt a' hatalom , ha Mon-
talembert meg nem gyilkoltatott, az nagy csuda volt! Igaz 
ugyan, miszerint a' National jelenleg azt akarja értésére 
adni, hogy más alkalommal a' nép nem fog neki megke-
gyelmezni,. 's ezt Montalembert jól tudja. Ezt többször is 
mondották neki, de az illy fenyegetődzésektől ő nem szo-
kott hátrálni, sőt inkább . . . . A' Magyar-Hirlap' levele-
zője, kiről minden másnál inkább el lehet mondani, hogy 
Jelkismeretlenségének, szilvapálinkájából iddogál kurázsit 
a' rágalmazásra,' a' .National' ezen bevallását természete-
sen ignorálja. 

— Azon dolgok közé, mellyek a' közfigyelmet nagy 
részben magokra vonják, tartoznak a' porosz hadi készü-
letek, 's a' varsói tanácskozmányok. Ausztriának összes 
belépése a' német szövetségbe az igényelt elnöki joggal 
egybekötve, olly határozott lépés a' német szövetség' ügyé-
ben, miszerint az egész dolog kikerülhetlen crisis' előesté-
jén áll. Ausztriának két ellensége támadt ; az egyik (po-
rosz) az igényelt elnökségi jog ellen szólal fel, a' másik 
pedig az összes Ausztriának a' német szövetségbe léptét 
nem akarja megengedni, 's Ausztriának Németországtóli 
teljes elszakitására törekszik. Ugy látszik, hogy mind a' 
két ellenség közt, kik e' kettős viszonyban az ausztriai 
kabinet' politikája ellen felkelnek, jelenleg tökéletes egyet-
értés uralkodik. A'porosz herczeg, ki Varsóban az orosz 
czárnak panasziratot nyújtott volna át az osztrák kabinet 
ellen, nagyon megörült, mint porosz lapok irják, a' szives 
fogadtatáson, 's Varsóból Károly-Fridrik herczeg' kísére-
tében Pétervárba utazott, a' czárnénál látogatást teendő. 
E' közben a' porosz kormány két hadtestet állit fel a'szász 
határokon és Sileziában, 's több porosz várakban az elő-
sánezok' kijavítására, 's a' legénység' begyakorlására nagy 
gond fordittatik. Más részről Frankfurtból azon tudósítás 
jön, hogy az ottani szövetséggyülés' tagjainak száma min-
dig szaporodik, 's a' német kérdés' megoldásának némi re-
ményével biztat. 

A' szász kamarák junius 1-én reggel feloszlattat-
tak. Statusminister B e u s t n e k nyilatkozata a' német 
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bizottmányban, és a' kölcsönnek erre következett megta-
gadása , az ügyek' állását olly helyzetbe hozták, melly-
ben a' szakadás elkerülhetlen volt. A' királynak szokásos 
éljeneztetése mind a' két kamrában elmaradt , miként 
minden demonstratio nemcsak a' kamarák, hanem a' 
közönség' részéről is. Hogy erélyes reactionalis rend-
szabályok felől mindenféle nyugtalanító hirek kering-
nek, az természetes. A' kormány e' közben határozott lé-
pést tett. Az 1848- ki országgyűlés, az 1831-ki választási 
törvény' alapján választva, ismét összehivatott, a' sajtó 
rendőri hatalom alá helyeztetett, a' társulati és gyűlési 
jog pedig korlátoztatott. A' régi országgyűlés azért hiva-
tott egybe, mert mint, a' ministeriumnak a' néphez in-
tézett szózata mondja , a' tapasztalás azt bizonyította be, 
hogy az 1848-ki nov. 15-ki ideiglenes törvény' alapján 
választott kamarákkal az országnak bizonytalan viszonyait 
elintézni nem lehetett. Az országgyűlés julius 1-jére van 
egybehiva „uj választási törvény 's egyéb az álladalom' 
javát sürgetően igénylő rendszabályok feletti tanácskozás 
és határozat végett." Május 3-kán az ostromállapot Drez-
dában megszüntettetett. Talán azért, hogy újra életbe lép-
tettessék ? 

Vegyesek. 
A' bécsi kath. egylet' küldöttsége, mellynek elnöke 

Schwarz consul, tagjai Knel M., Mundigler, Patruban, Puz, 
Gr. Jerningham, Anibas udvari káplán, Douin és Lukesch, 
május' 29-én reggeli 9 órakor a' bécsi herczegérseknél 
tisztelkedett. Az elnök megszólitó beszédjében megjegyezte, 
miszerint a' kath. egylet' bizottmányának küldöttsége tisz-
telettel közelit, ő herczegségének a' nem rég kibocsátott, 
szintúgy atyailag kegyes, mint világosan oktató pásztori 
levél iránt távolléte miatt Írásban benyújtott háláját, leg-
mélyebb tisztelettel szóval is kifejezni. Annak olvasása által 
számosan vetkezték le a' balvéleményt, 's ez üdves siker 
minden várakozást meghaladott. Egyszersmind a' bizott-
mány bátorkodik ő herczegségének az egylet' szabályait 
benyújtani, mellyek ujabban az ő kívánságával egyezőleg 
megváltoztattak. Szent vallásunk' ügye, 's az idő' haladása 
léptették életbe az egyletet. Azért tehát ő herczegsége ke-
gyeskedjék az egylet' igyekezetét jó szemmel tekinteni, 's 
azt kegyesen pártfogolni, ü herczegsége megjegyezni mél-
tóztatott, hogy a' pásztori levél' szerencsés sikere nem az 
ő gyenge működésének tulajdonitandó, hanem a' Minden-
hatónak; ő semmit sem óhajt forróbban, minthogy Isten 
élete' hátra lévő részét is tevékenységben tölteni engedje. 
Elvezete eddig is csak a' möködésben állott, egyebet ő nem 
ismert. Mi a' benyújtott szabályokat illeti, azokat figye-
lemmel át fogja olvasni. Az előbbi szabályokra csak azért 
tett megjegyzéseket, mert valami állandót és megközelit-
hetlent kivánt alapittatni, minthogy az egylet' virágzását 
szivén hordozza. Ha ezen uj szabályokat szorgosan átvis-
gálta, Isten' segedelmével véleményét az egylettel közlendi. 
Ezután ö herczegsége azon kivánatot nyilvánította, hogy 
a' bizottmány' minden tagjai neki bemutattassanak, 's az 
egyes tagokkali hosszabb beszélgetés után, a' küldöttség 
még egyszer ő hgsége kegyeibe ajánlván az egyletet, ez jó 
indulattal bocsáttatott el. — Folyó hó' 2-kán az egylet' 
elnökét ő herczegsége a' kath. egylethez intézett következő 
irattal örvendeztette meg : A' bécsi kath. egyletnek ! A' 
bécsi kath. egyletnek május' 28-ról előmbe terjesztett 's 
kijavított rendszabályait figyelmesen átolvasván, azokat 

czélszerüeknek találtam. Midőn tehát azokat megerősíte-
ném, kívánom 's kérem az Istent, hogy az egyletnek min-
den tagjai szent vallásunk iránti szeretet- és buzgósággal 
töltetvén be, saját és embertársaik' üdvét az által előmoz-
díthassák. Isten adja hozzá áldását! Bécs, junius' l-jén. 
1850. Yinczc-Eduard, herczeg-érsek. 

Az ,Assemblée Nationale' czimü lap megelégedését 
fejezi ki azon modor iránt, mellyel az urnapi ünnepély 
Parisban megtartatott. ,Valóban örömmel üdvezeljük is-
mét a' vallási eszméknek hatalmát. Parisban az Űrnapja 
nagyszerű pompával tartatott meg. Napjainkban az Isten 
ugyan csak megtagadtatott ! Atyáink' erkölcsi érzelmei 
helyébe a' durva socialismus, 's az érzékiségnek istenitése 
lépett ! Mindazáltal a' világon minden dolog kapcsolatban 
van egymással. Az épületnek teteje az Isten, mellette a" 
hatalomnak és rendes kormánynak eszméje, azon másod-
rendű törvényeké, mellyekkel jóllét, családi viszony és örök 
rend jár karöltve. Istentagadó bölcsészek nem veszik ész-
re , hogy az által a' trónokat döntik meg, 's a' trónok' fel-
forgatói nem akarják belátni, hogy örvényt nyitottak meg, 
melly a' családi viszonyokat és jóllétet elnyeléssel fenye-
geti. Ugyanazért tehát örömmel láttuk tegnapelőtt atyáink' 
régi ünnepének virágözön és buzgó énekek közötti megtar-
tását. Hűség és ártatlanság, a' régi kornak sajátságos tu-
lajdonai, ti se forradalmat, se socialismust nem idéztek elő, 
sőt inkább biztositjátok az igaz embernek keresetét, a'csa-
ládok' békéjét és boldogságát. Valljon a' mi vallásos kör-
menetünk nem érne-e többet, mint a'népszerü demonstra-
tiok, mellyek a' februári forradalom után bennünket any-
nyira megzavartak ?' 

Belgiumban a' közép oktatás iránti törvényjavaslat a" 
senatus által is, ennek május 30-diki ülésében, hol csak 
két tag hiányzott betegeskedés végett, ugy mint Malou és 
Royer báró, 32 szóval 19 ellen elfogadtatott. 

Turinból irják május' 25-röl : Tegnap jelentettem a" 
sassarii érsek Varesini ellen rendelt törvényes eljárásnak 
kezdetét. Ma már azt tehetem hozzá, hogy a' püspök irá-
nyában erőszak is használtatott. A' mint hallom, Romába 
indulandó, hajóra szándékozott ülni, de a' rendőrség által 
visszatartatott. Egyébiránt Sauli tanácsnok rendkívüli kül-
detéssel megy Romába, a' kiegyenlítést megkísérteni. Az 
érsek fogságából ünnepélyes óvást bocsátott ki Siccardi 
grófnak a' tanácsülésben f. h. I ti- kán mondott nyilatkozata 
ellen, mintha a' clerus' többsége az april' 9 -ki törv«. t 
jótétnek tekintené. 

E' napokban jelent meg két érdekes polémiái irat, 
Wiseman kath. püspöknek beszéde a' pápai és királyi fel-» 
sőség köztti ellentétről ; 's , Az anglicanusoknak az egyház-
nak magokat alávetés végetti jelen aggodalmaikról' czimü 
beszédek' első szakasza, mellyek nem régiben a' kath. egy-
ház' kebelébe visszatért puseyta, Dr. Newman által tartattak. 

Kegyes adományok' jegyzéke. 
Gaal Anna kisasszony Zalából a' jeruzsálemi mis-

siók' számára 2 frtot p. p. 

K ö n y v h i r d e t é s . ,Az egész keresztény hit- és er-
kölcstan , katechetikai tanításokban a' bevett közkatechis-
mus' rende szerint, egyházi és külön oktatásokra alkal-
maztatva. A' 7-dik kiadás után németből fordítva.' 3-dik 
kiadás. Veszprimben. Ramasetter Károly' betűivel 1848. 
A' két kötet ára I frt. p. p. Megrendelhető Veszprimben 
n. t. K a v u l á k István papnöveldei lelkiatyánál. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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S e m i n a r i u m o k . 

III. JV 
Ha találtatnak hiányok a' papságban, mi lehet 

annak oka a' papnöveldében? mi azonkívül az egy-
házmegyében? 

A' jó és tökéletes katholikus pap' idealja raj-
zolva áll előttünk az I. czikkben. Miképen lehet ezen 
ideált a' papnöveldei czélszerü nevelés 's annak a' 
seminariumon kivül is szorgos folytatása által lega-
lább megközelítenünk? ugy vélem a' II. czikkben rö-
viden előadtam. Most már az a' kérdés : ha még is 
találtatnak hiányok, tökéletlenségek a' papságban, mi 
lehet annak oka a' papnöveldében, 's mi azonkívül az 
egyházmegyében ? 

A' papnöveldei törvények, mennyire azokat is-
merem, mind az evangelium és a' kath. egyház' szel-
leméből folyván ki , üdvesek 's a' jó papnevelésre 
czélszerüek. IIa tehát a' seminariumi nevelésben hiá-
nyok mutatkoznak, azok a' növeldei törvényeknek 's 
az iptézetnek nem tulaj donithatók ; hanem másban 
kell a' hiányok' okát keresnünk. Hiányok 's tökélet-
lenségek mutatkoznak a' papnövendékekben, mivel 
talán : 

1 ) S z o r o s é s r é s z r e h a j l a t l a n v i s g á l a t 
n é l k ü l v é t e t n e k f ö l a' p a p j e l ö l t e k a ' s e m i -
n a r i u m b a . Ugyanis, ha a'kellő visgálat' hiánya mi-
att világias érzelmű, a' vesztegetett korszellemével sa-
turált, vallástalan's vásott erkölcsű ifjak vétetnek föl 
a' papnövendékek' soraiba ; 's ha sem a' lelki igazga-
tónak nem sikerülne a' lelki gyakorlatokban Isten'se-
gitségével az illyen romlottaknak lelkismeretét föl-
rázni, 's őket az igaz megtérésre 's jó útra vezetni ; 
sem a' fegyelemre fölügyelő elöljárók, ki nem ismer-
hetvén őket, nem birnák tőlük a'jobbakat megőrizni: 
ugy az illy romlottaknak folyvásti érintkezése 's tár-
salgása könnyen maga után vonja a' jobbaknak is 

/ . Félév. 

romlását. Corrumpunt mores bonos eolloquia prava. 
(1. Kor. 15, 33.) Nescitis , quia modicum fermentum 
totam massam corrumpit? (1. Kor. 5 , 6.) mondja 
sz. Pál. Vagy talán 

2-szor : A' p a p n ö v e l d e i e l ö l j á r ó k és 
t a n i t ó k n e m v e s z i k e l é g g é s z i v ö k r e a' 
p a p j e l ö l t e k ' e g y h á z i a s , i s t e n f é l ő 's e r -
k ö l c s ö s n e v e l é s é t az i n t é z e t ' t ö r v é n y e i 
s z e r i n t ? Mert ha a' papnöveldei elöljárók, szivö-
kön hordozván a' növendékek' egyházias, istenfélő 's 
erkölcsös nevelését, a' rend és fegyelem' föntartásában 
elég ügyesek, vigyázók és fáradhatlanok ; a' lelki ve-
zérletben elég tudósok és buzgók; a' theologiai tani-
tók iskolai előadásaikban a' kath. egyház' szellemé-
től áthatva, a' papnövendékeket nem csak a' theolo-
giai tudományokba, de az egyházi szellembe is avatni 
el nem mulasztják ; szóval : ha a' papnöveldei elöljá-
rók és tanitók a' papi nevelésre nem csak alkalmato-
sok, de abban lelkismeretesek 's buzgók is : ugy a' 
rosszul választott növendékek is vagy Istenhez tér-
nek 'sjóra változnak ; vagy az igen vigyázó elöljárók' 
figyelmét romlottságuk ki nem kerülhetvén, a' papnö-
vendékek' sorából eltávolíttatnak. IIa pedig mindez 
részint, vagy egészen ellenkezőleg történik: a' fiatal-
ság vajmi szemes, hamar kiismeri elöljáróit; 's mi-
kor a' Simon alszik, (Márk. 14 , 37.) a' növendé-
kek majd hypokrita álarcz alatt, majd, főleg társaik közt 
nyíltan és szabadon folytatják jobb társaik' kárá-
val előbbi tökéletlenségeiket; 's nem ritkán a' ház' 
törvénye ellen a' világiakkali társalgás 's barátkozás 
is szabadabban folytattatik ; mi a' papnövendékben 
nem szokott jó gyümölcsöket teremni, 's keblökben 
egyházi szellemet éleszteni vagy táplálni. ,Cum dor-
mirent homines, venit inimicus ejus, et supersemina-
vit zizania in medio tritici et abiit. Matth. 13, 25. 
Vagy talán 

3-szor : S z ü n n a p o k ' a l k a l m á v a l a' p l é -
b á n i á k b a n t a r t ó z k o d ó p a p n ö v e n d é k e k-
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r e h i á n y z i k a' h e l y b e l i l e l k é s z e k ' k e l l ő f ö l -
ü g y e l e t e 's f e l ő l ü k a' n ö v e l d e i e l ö l j á r ó -
s á g n a k z á r t l e v é l b e n b e a d a t n i s z o k o t t 
ő s z i n t e 's l e l k i s m e r e t e s i n f o r m a t i o V A ' 
jó pásztor szorgosan fölügyel juhaira, 's ha juhai közt, 
legalább bizonyos ideig, ollyan találtatik, ki hasonló 
lelki pásztorságra neveltetik, reá nézve kettőzteti va-
lamint atyai szeretetét, ugy fölvigyázását 's oktatá-
sát is. ,Fugiebat somnus ab oculis meis. Gen. 31 , 40. 
Si ergo sic laborat et vigilat , qui pascit oves Laban : 
quanto laboré , quantisque vigiliis debet intendere, 
qui pascit oves Dei? igy szól sz. Damasus pápa ep. 
4 . Megtörténik gyakran, hogy a' növendék, ki a'pap-
növeldében buzgóságot 's erkölcsiséget szinlel, kün. 
a' szaoadban világosabban kimutatja,mi lakik benne; 
's ha talán a' buzgó lelkipásztor előtt folytatja is 
képmutató szerepét, nem folytatja azt családja' köré-
ben, nem a'világiakkali bizodalmasabb társalgásában; 
's a' lelkipásztornak, minden kémkedés nélkül, sok 
alkalma van jólelkű, őszinte emberektől megtudni a' 
papnövendék' magaviseletét, társalgását, beszédeit 's 
tetteit. A' felebaráti szeretet ugyan arra kötelezi a' 
lelkipásztort, hogy a' talán tévedő 's hibázó papnö-
vendéket atyai szeretettel figyelmeztesse hibájára, ki-
hágására, 's őt minden kitelhető módon jobbitani 
igyekezzék ; de ha atyai intései siker nélkül maradnak, 
lelkismeretében köteles a' papnöveldei elöljáróságot, 
vagy az egyházmegyei főnököt a' papnövendék' rom-
lott elvei, példátlan magaviselete 'stb. felől zárt levél-
ben őszintén tudósítani. IIa ti tisztelt paptársaim, 
kiket vagy a' növeldében, vagy azonkívül a' még ta-
nuló vagy már fölszentelendő papnövendékek felőli 
lelkismeretes informálás illet, azt megtenni akár kí-
mélésből, akár más okból elmulasztjátok ; ha az egy-
házmegyei főpásztornak az Istentől a' papságra nem 
hivatott illy növendékek felől lelkismeretes tudósítást 
nem adtok, noha mindnyájotokat illet azon fölszóli-
tás : ,Scis illos dignosesse? IIa emberi sajnálkozásból 
irtóztok neki ár tani , de nem irtóztok ártani az anya-
szentegyháznak, nem a' reájok bízandó híveknek, nem 
az illy fölszentelendők' lelkének 's tulajdon lelketek-
nek, t . i. részt vévén hallgatástok által az illy érde-
metleneknek felszentelésében : ugy kérlek bennetek, 
a' rossz papok miatt ne okozzátok a' papnöveldei ne-
velést; hanem vervén melleteket, mondjátok el őszin-
tén 's törődve magatokra is a' mea culpát! 

Ha tehát valamelly papnöveldében hiányos a' 
nevelés, ugy vélem e' három pontban annak oka föl-
található. Lássuk már mi lehet a' papi hiányok' oka 
a' papnöveldén kívül az egyházmegyében? 

Tagadhatlan, hogy olly papnövendékek i s , kik 
a' seminariumban már az isteni félelemben, buzgó-
ságban, erkölcsiségben 's egyházi tudományban elő-
menetelt tettek, 's fölszenteltetésök után a' legjobb 

,'s legbuzgóbb szándokkal léptek a' lelkészi pályára, 
néha ezen pályájokon tudatlanokká , buzgótlanokká, 
kötelességeikben hanyagokká 's maguk' viseletében 
erkölcstelenekké váltak. Mi okozhatja az illyenek' 
romlását? Okozhatja : 

1 - s z ö r : A ' v i l á g i a k k a l i g y a k o r i t á r -
s a l g á s . Nagyon igaz, mit sz. Leo pápa mond : ,Dum 
per varias actiones vitae huius sollicitudo distenditur, 
necesse est, de mundano pulvere etiam religiosa corda 
sordescere ;' (Serm. 4. Quadr.) 's mit Kempis Tamás 
mond : Dixit quidam, quoties inter homines fui, mi-
nor homo redii. Haec saepius experimur, quando diu 
confahulamur. Facilius est enim tacere. quam in verbo 
non excedere. Facilius est domi latere, quam foris se 
posse sufficienter custodire.' (1. 1. c. 20.) A' fiatal 
kebel könnyen hajtható a' jóra i s , de még inkább a' 
rosszra. Kiröppenvén a' papnövendék a' növelde' ma-
gány falai közül, az Isten' szabad ege alatt örvend 
szabadságának ; szerencsés, ha azt egyházi sz. hiva-
talának körében jóra használja. Azonban megtörténik 
néha , hogy a' fiatal pap egyik teendőjének véli a' vi-
lággal szövetkezni, önszemélyében a' világ'fiát, a' di-
vat' emberét, a'kellemes társalgót, 's jó mulatót a'pap-
pal egyesíteni. 'S ezen veszélyes vágyját azon fény-
mázzal takarja önmaga 's mások előtt : hiszen mi vi-
lági papok a' világért vagyunk; 's ezen balfogásnál 
fogva folytatja világi látogatásait, társalgásait 's mulat-
ságait, mik idejét elrabolják, őt a' henyélésre szok-
tatják, a' hivatali kötelességek' teljesítésében gátolják, 
az apostoli fáradságos 's buzgó munkálkodástól eli-
degenítik. A; világiakkali társalgásában sokat hall, 
sokat lát, mi fogékony keblét ingerli, csábítja; las-
sankint csökken benne az isteni félelem, a' buzgóság, 
az erkölcsi 's hivatali érzet; szenvedélyek ébrednek 
szivében, mellyek őt néha annyira lesülyesztik, hogy 
iszonyodva tekint a' helyre, a' honnan 's a' hová le-
zuhant. Ah fiatal paptársaim ! igenis, mi világi papok 
a' világért vagyunk ; de valamint isteni mesterünk 
nem, ugy mi sem vagyunk a' világból valók ; nem 
érezhetünk, nem társaloghatunk, nem mulathatunk, 
nem kéjeleghetünk ugy mint a' világ; a' mi felada-
tunk nem a' világnak szolgálni, a' világ' tetszését 
megnyerni; hanem Krisztusnak szolgálni, 's a' világ' 
fiait Krisztusnak megnyerni ; a' világnak vallásos 's 
erkölcsös irányt adni ; ha akarjuk, hogy az még meg-
álljon. IIa vele uszunk, csak siettetjük vele együtt a' 
tátongó örvénybe meriilésünket. A' fiatal papok' rom-
lását okozhatja 

2-szor : A' b u z g ó t l a n ' s p é l d á t l a n p a -
p o k k a l i t á r s a l g á s . Ha a'fiatal pap fölszentelte-
tése után olly lelkipásztorhoz kerül , ki apostoli fér-
fiú, imádság' embere, egyházi hivatalának teljesítésé-
ben munkás és lelkes, házi életében 's külső társalgá-
sában példás, segéd paptársához szives : — a' fiatal pap 
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azon szent föltételénél fogva, mellyel a' növeldéből 's 
a' sz. gyakorlatokból kilépett, azonnal kész apostol-
kodó plébánosát követni , buzgón imádkozik, brevia-
riumoz, ajtatosan miséz, szorgalmatosan készül a'pre-
dikátziora 's tanitásra, munkás az iskolásgyermekek' 
tanitásában, a' gyóntatásban, íáradhatlan papi hivata-
lában , példás magaviseletében ; legörömestebb társal-
kodik plébánosával, kit atyafiságos sziveért szeret, 
munkás, példás életeért nagyra becsül ; kitől örömest 
tanul. Ámde, ha a' fiatal pap szerencsétlenségére olly 
idősb papok' társaságába kerül, kik neki nem csak 
rossz példát adnak az imádságban, erkölcsben 's papi 
hivatalkodásban ; hanem még a' fiatal pap' ajtatossá-
gát, munkásságát, lelkismeretességét, példás társalgá-
sát vagy magányosságát nevetség- 's gunytárgyává is 
teszik : oh ! akkor ne csudáljátok, ha az ő buzgósága 
hanyatlik, munkássága's jő erkölcse néha annyira meg-
fogyatkozik , hogy utóbb a' jobb papok' társasága is 
alig javíthatja meg tökéletlenségét! Okozhatja : 

3-szor : A z e g y h á z m e g y é b e n a' k e l l ő 
e g y h á z i f ö 1 ü g y e 1 é s , f e g y e l e m 's r e n d t a r -
t á s ' h i á n y a . A' papnöveldében az egyházi neve-
lésnek jobbadán csak alapja vettetik meg; annak tö-
kéletes bevégzése többnyire csak a' gyakorlati téren, 
a' lelkészi pályán történhetik meg. Az egyházmegyét 
némileg ugy tekinthetjük , mint egy nagyszerű papi 
intézetet, társulatot, mellyben a' megyés főpásztornak 
kormánya 's fölügyelése alatt , a' szent-szék, a' fő- és 
alesperesek' segítségével íöntartatik a' meghatározott 
rend, az egyházi fegyelem, a' szükséges engedelmes-
ség, 's ennél fogva az egyházmegyei papok szent hi-
vataluk szerint élni 's működni részint buzdittatnak, 
részint sürgettetnek. IIa tehát a' fiatal pap, ki a' se-
minariumban rendtartás, fegyelem, folytonos munka 
's fölügyelés alatt növekedett, fölszentelés után a'lel-
készi pályára alkalmaztatván, — a' plébániában , az 
egyházi kerületben , az egyházmegyében nem tapasz-
tal elégséges őrködést, fölügyelést; veszi észre, hogy 
nem igen aggnak ar ra , ő imádkozik-e? buzgón mi-
séz-e? tanul 's olvasgat-e? tanitja-e szorgalmatosan 
a' gyermekeket az iskolában ? kellőleg készül-e a 'pre-
dikáczióra 's keresztény tanitásra ? hogyan teljesiti 
egyéb hivatalos kötelességeit ? Veszi észre : hogy azzal 
sem törődnek, ö hol jár, kikkel társalkodik ? Szóval : 
a' rendtartást és fegyelmet tágulva tapasztalja : a' ké-
nyelem, szabadság 's függetlenség' vágyja hamar föl-
ébred benne ; 's ha előbb rendtartó volt rendetlenné ; 
ha engedelmes, buzgó, munkás volt hivatalában, las-
sankint engedetlenné, buzgótlanná 's dologtalanná vá-
l ik , egyszersmind könnyen különféle kihágásokra 's 
erkölcstelenségekre vetemül. 'S ha ezt minden fenyí-
tés 's bűnhődés nélkül teheti ; ő is megrögzik a' go-
noszban, 's példájával más jókat is abba sodor. , Vitia 
transmittit ad posteros, qui praesentibus culpis igno-

scit." (Eunod. in vita S. Epiph.) Abjicienda prorsus 
pestifera haec, sacerdotali vigore, patientia, quae si-
bimet, aliorum delictis parcendo, non parcit. S. Leo 
Epist. 76. 

E' három pontban elég okát találjuk az egyhá-
ziak' erkölcsi romlásának, 's nem kényszeríttetünk azt 
a1 papnöveldei hiányos nevelésben keresni. (Vége 
köv.) — a — i . — 

H a z a i n é p m i s s i ó k . (Folyt . ) 

Boldog Isten ! millyen a' hit és erkölcsiség' ál-
lapota? Vér tolul arczunkra, szivünk keserűségben 
szorul el, midőn ki kell irnunk, hogy ezen állapot 
egész a' leverésig, majdnem a' kétségbeejtésig szomo-
rú elannyira, hogy rendes eszközökkel rajta változ-
tatni, alig hiszszük, hogy lehessen. A' hittárgyak-
bani tudatlanság kivált a' felsőbb, ugy nevezett mi-
veltebb körökben, olly borzasztó, olly átalános, mint-
ha Krisztus' evangéliumának hirét se hallották volna. 
Ismerünk nem egy, sok tekintetben mivelt, a' tudo-
mányok' birodalmában meglehetősen jártas egyéne-
ket, kik hitöknek alapigazságait is alig tudják; a'leg-
gyakorlatibb hitczikkekre nézve homályban vannak ; 
az indokokat pe'dig, mellyek az elmét a' kinyilatkoz-
tatott igazságok iránt a' meggyőzés' ellenállhatlan 
erejével hódolatra bírják : épen nem ismerik. Emlék-
szem, egy, máskép hires uri emberre, ki bizonyos 
vármegyének több izben országgyűlési követe, 's min-
dig nagy, főfő embere volt ; ki mégis nein átallotta egy 
izben a'megyei gyűlésen nyíltan vallani : ,hogy ámbár 
már kenyerének javát megette, nem tudja hitével há-
nyadán van.' És hány van illyen, mint sz. Hilar őket 
nevezi ,in Dei rebus impudenter ignarus?' Hány van, 
ki talán arczul csapna, ha tudatlanságról vádolnám, 's 
mégis midőn kénytelen kelletlen gyónni megy , csak 
igen is elárulja , hogy ámbár talán a' keresztül olva-
sott regényeknek számát sem tudja, a' gyónásról any-
nyi fogalma sincs, mint egy jóravaló falusi iskolás 
gyermeknek. 

Tudom én igen jó l , mert enmagam hallottam, 
miszerint erre azt szokták viszonozni, ,hiszen ti pa-
pok vagytok a' hittanitók , rajtatok fekszik tehát a' 
bün, lia a' nép hite' dolgában tudatlan !' Igaz, hogy, 
miként az apostol irja , a' hit a' hallásból vagyon, a' 
hallás pedig a' Krisztus' igéje által. Hogyan hallanak 
pedig prédikáló nélkül ? De nem igaz, hogy a' pap-
ság e' tekintetben mulasztana; mert az ige hirdette-
tik, hanem fájdalom, nem hallgattatik. A' rendes va-
sárnapi predikácziók' hallgatása csaknem egészen di-

*) Tudnillik nem szükségkép és kizárólag. Szerk. 
*) Rom. 10. 

70* 
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vaton kivül esett. Az embernek lelke fáj, midőn látja, 
hogy ott , hol a' predikáczio mise előtt tartatik, olly 
gondosan bevárják annak végét, mintha csak egy kis 
rész' hallgatásából is Isten tudja milly baj háramla-
nék rájok. Ott pedig, hol mise után tartatik a' beszéd, 
mise' végével ugy tolongnak kifelé , mintha ostor-
hegyre vennék őket. Ugy tetszik a' figyelőnek, mint-
ha az illyenek, a'jámborabbak'esdő énekét ,Jöjj elsz. 
Lélek ü r Isten' ekkép értenék : ,már liivják a' Szent-
lelket, takarodjunk, mert valamikép itt lep a' predi-
káczio.' A' délutáni tanításokról, kivált nagyobb vá-
rosokban szólni se lehet. Ki menne azok' hallgatására, 
mikor télen a' casinoban, nyáron a' zöldben kelleme-
sebb időtöltés kínálkozik?! 

Nem lehet e' pontnál érintetlenül hagynunk, mi-
szerint sokan, a' jobbak közül is azt mondják : ,szí-
vesen hallgatnánk mi predikácziot, csak olly szóno-
kaink volnának, a' kiket meghallgatni érdemes.' E ' 
vád, kivált kitűnőbb helyeken gyakori. Igaz ugyan, 
hogy az Isten' igéje már magában olly szent, dicső és 
fönséges : hallgatása pedig annyira mulaszthatlan kö-
telességünk, hogy bár ki hirdesse is azt, a' figyelő lé-
lekre égi varázszsal ha t ; 's az elmulasztás ellen 
nincs e' miatt mentség. De viszont az is igaz, hogy 
az ékesszólás' hatalma fölöttünk igen nagy ; 's midőn 
egyfelől egyházunkban a' világ' leghiresb szónokait 
látjuk ragyogni, 's mindenkitől bámultatni; más felől 
pedig épen korunkban a' szónoklat' minden ága a' ki-
fejledtség' nevezetes fokán ál l , lehetetlen abbeli óhaj-
tásunkat ki nem fejeznünk : bár azok, kik egyházunk' 
ügyeit vezetik, arra különös gondot forditsanak, hogy 
a' papság a' szónoklatban a' lehető legnagyobb gon-
dossággal és utánnézéssel képeztessék ; 's a' kitűnőbb 
helyeken legalább is egy választottabb szónok alkal-
maztassék; és pedig ott, hol az ige többféle nyelve-
ken hirdettetik , minden ajaknak számára legalább 
egy. Mind hiába , erőszakkal senkit sem hajszol-
hatunk predikácziora ; Krisztus urunkról olvassuk, 
hogy kötélostorral a' templomból kikergette a' garáz-
dálkodókat, de azt, hogy a' tunyákat behajszolta vol-
na, nem olvassuk. Az egyháznak csak szellemi esz-
közei vannak. 'S ha azt lát juk, hogy a' kiképzett, je-
les szónokokat meghallgatják, ha talán nem is annyi-
ra buzgalomból, mint kíváncsiságból, bizony még is 
kötelességünk illyenekről gondoskodnunk; mert az 
elszórt igemagból még is csak esik majd ha egyszer 
nem, másszor szívok' földjébe. Holott ha illy szóno-
kok' hijával leszünk, egyátalán nem, vagy ott hall-
gatnak majd, a' mint már is tömérdeken hallgatnak, 
predikácziokat, a' holott fölszedendett magvak, nem 
a' mi örömünkre fognak gyümölcsözni. Nem én pen-
dítem meg e' tárgyat először ; évek óta van már erről 
szó és tervezés. De Isten tudja miért ? mi eddigelé a' 
jámbor óhajtásokon és tervezéseken tul nem igen 

mentünk. Innét van aztán, hogy mig mi óhajtozunk 
és tervezünk , vagy félrendszabályokhoz nyulunk, 
mások túlszárnyalnak bennünket ; és napról napra 
több tért veszítünk, mellyet aztán előbb visszanyer-
nünk kell, hogy működhessünk. Ugy tudjuk, hogy 
primás ő herczegsége a' fővárosra nézve már megtet-
te e' pontra vonatkozólag az első lépést. Isten adja, 
hogy mielőbb sikernek örvendhessünk. 

A' predikácziok' hallgatásának elhanyagolásá-
hoz, melly napjainkban egész a' botrányig megy, já-
rul még némileg az is (már bocsánat, hogy magunk 
ellen is kimondom az igazat), hogy közülünk sokan 
azon balvéleményben vannak, mintha a' hitczikkelyes 
predikácziok, a' hatást tekintve, meddők, szárazak 
volnának, 's azért ollyanokat vagy soha, vagy csak 
igen ritkán tartanak. Nem akarom itt, a' Pastoralis-
bani előadott okok' felmelegítésével hosszabban vitat-
ni a' dogmatikus beszédek' szükségét , elsőbbségét, 
kellékeit ; csak azt jegyzem meg, hogy egy jó dogma-
tikus beszédnek kidolgozása mindenesetre több fárad-
ságba kerül, de több gyümölcsöt is hoz. Lehet egy-
két hallgató, ki azt nem szívesen hallgatja, de ő al-
kalmasint az erkölcsieket sem igen fogná hallgatni. 
Ha a' szerénység' sérelme nélkül entapasztalásomra 
hivatkozhatnám, tudnék e' pontban példákat felhozni. 
Annyi bizonyos, hogy a' dogmatikus beszédek' elha-
nyagolása, 's azután a' predikáczioknak, már akár-
milly okból történjék, de mindenesetre szerfölött ha-
nyag hallgatása az egyik főoka a' hitbeli tudatlanság-
nak,2*) mellyet napjainkban tapasztalunk. Midőn az em-
berek a' szükséges jót nem hallgatják, nem tanulják, 
az ellenkező rosszat pedig mohón nyelik, más ered-
ményt nem lehet várni; nem lehet máskép,mint hogy 
a'tudatlanság és tévely mindinkább terjedjen és pusz-
títson , 's korunkon a' hitetlenség' bélyege mélyebb 
és feketébb legyen, mint minden előbbi századokon. 
A' mint hogy ugy is van. Mert ,tévelyek ugyan 
minden időben voltak; de a' tévelyek' védelmezését 
olly emberek által, kik magokat keresztényeknek ne-
vezik; a' tévelyek' törvényszerű elismerését kath. né-
pességek' kebelében ; a' tévelyek' legborzasztóbbjának, 
a' rationalismusnak földicsőitését egész a'reformatioig 
egy században se látjuk'.*3) 

Miként lehetne e' vészt elháritni ? A' rendes esz-
közökkel, mint már érintettük, nem. Kell tehát, hogy 
rendkívülihez nyuljunk, és illy rendkívüli eszköz a' 
missio. 

*2) De kapcsolatban a' hiányos iskolai előkészítéssel. A' 
szószékre egész domatikát egyszerre felvinni nem 
lehet. Hogyan tessék pedig valakinek egy prediká-
czio, ki a' dogmákat 's ezek közötti összefüggést nem 
érti, 's igy az okoskodás' erejét se képes belátni ?! 

Szerk. 
*3) Capistran : II. Jahrgang I. Heft 146.1. 
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A' missio rendkívüli ajtatosság, már ez által is 
vonz, vonz még ollyanokat is, kik más alkalommal a' 
templom' küszöbét nem igen szokták tapodni. A' mis-
siokat erre különösen kiképzett, a' legnagyobb gon-
dossággal választott papok vezetik, kik tehát a' szó-
noklatban minden esetre ollyanok, hogy nagyobb kö-
veteléseknek is képesek eleget tenni. Egymást váltó 
beszédeik' tárgyai a' legfontosabb hitigazságok; te-
hát beszédeik' legnagyobb részben dogmatikusok, 's 
mindenesetre alkalmasok arra, hogy kellő felvilá-
gosítási és kielégítő meggyőzési okokat adjanak hall-
gatóiknak. Mind olly előnyök, mellyek a' missiók' 
forró óhajtását keltik föl; mert csak a' missiók' 
ügyes v e z e t é s é t ő l lehet várni , hogy a' hitbeli 
tudatlanság és a' tévtanok' uralma lerontassák, és 
az igazság az elmékben is f é n y e s d i a d a l t ünne-
peljen. 

Az erkölcsi állapot semmivel sem vigasztalóbb, 
az előzmények után nem is lehet, mert ,hitből él az 
igaz.' Ha a' forrás eldugul, kiszárad az árok, 's elfon-
nyadnak a' part' virágai. Ha eső nem öntözi, kiszik-
kad a' rét, 's a'fű'zöld bársonyát zörgő avar váltja föl. 
IIa a' hit' napja lenyugszik, az erkölcsi élet is elkiet-
lenül. 'S hogy állunk erkölcsi tekintetben? Rosszul, 
iszonyún rosszul. ,Minden időben voltak ugyan bű-
nök és vétségek ! de bünt lelkismereti furdalás, igaz-
ságtalanságot kárpótlás, botrányt jóvátevés nélkül 
csak most látunk ; csak napjainkban látjuk a' bünt 
rendszeresen taníttatni, dicsérő beszédekkel magasz-
taltatni, most látjuk a' bünt büszkélkedni. Minden 
időben voitak föllázadások az Isten, egyház, és hata-
lom ellen ; de az Isten, egyház és uralkodó' tekintélyé-
nek rendszeres tagadását, a' lázadás' tanítását, a' lá-
zadások' alapelvének törvényszerű szentesítését csak 
a' mostani korban látjuk. Reszkessünk a' mindig sza-
porodó tolvajlás, templomtörés, gyermek- és szülő-
gyilkolás, 's ezekhez hasonló gonoszságok' látásán, 
mellyek' természete és körülményei fölött méltán ha-
loványodunk el ; reszkessünk, ha a' napilapokat ol-
vassuk, mellyek a' bűntények'lajstromaivá váltak; 's 
mellyeknek téres hasábjai alig elegendők reggelenkint 
a' mult estei merények' leírásának befogadására ; resz-
kessünk : oh mert aggodalmaink csak igen is alapo-
sak ! Hanem a' mi bennünket egész a' jegedésig elré-
mít, az nem annyira az igazságtalanságok' undok el-
keresztelése, mint az egykedvűség, mellyel azok elbe-
széltetnek; a' hidegvérüség, mellyel elkövettetnek; és 
a' bűnösnek cynikus érzéketlensége, ki még a' bünte-
tést is a' társadalom' botrányává teszi. Nincs a' né-
peknél lelkismereti furdalás, nincs a' legtöbb egye-
seknél sem, kik a' gonoszságot mint a' vizet iszszák, 
vígan élnek ; mélyen alusznak , és nyugodtan halnak 
meg; mindenfelé a' hit és erkölcsi érzelem' meggyön-
gülése ; ez azon körülmény, melly minket elrémít, ez 

a'mostani világnak határozó jelvénye.' **) — ,Az er-
kölcsi fegyelem naponkint hanyatlik, 's kivált az élve-
zetvágyból származó bűnök mindinkább terjednek. A' 
házi fegy és jámbor erkölcsi szokások mindinkább el-
tűnnek; a' jobb házi rendtartás szemlátomást hanyat-
lik ; a' házasság a' társak' hütelensége miatt mindig 
alább száll; a' házassági hűség' megsértése társadal-
mi szokássá válik; a' gyermekek elvesztik a' tiszte-
letet szüleik iránt, 'stb. — Most már nem a'bűntény 
illetlen és botránykoztató, hanem csak az, a' mi a' 
napi ízléssel ellenkezik.'*5) 

Korunk' erkölcsi állapota olly szomorú, olly 
kebelrázó, hogy az egyház' lehető legerélyesebb föl-
lépése szükséges. Máskép a' baj nőttön fog nőni. 
Kétségtelen az, hogy hanyatlásunk' oka Istentőli el-
pártolásunk ; fölkelésünk is csak Istenben lehetséges. 
Ő hozzá kell az emberiséget visszatéríteni, hogy ön-
magába térjen, és uj erkölcsi életre ébredjen. 

Es mikint ? A' rendes eszközök által, mint szomo-
rúan tapasztaljuk, nem. Kell tehát , hogy rendkívülihez 
nyuljunk; és e' rendkívüli eszköz, megint a' missio. 

A' missio rendkívüli ajtatosság, 's már ez által 
is némileg előkészíti a' szivet ellágyulásra. Különben 
is az egésznek elintézése, minden minden oda irányoz, 
hogy a' bűnös lelki állapotát megismerje; attól visz-
szaborzadjon ; 's a' bűn' megutálása által az erény' 
szerelmére vezettessék. Miről meg fogunk győződni, 
ha á' missiók' részleteit közelebbről megtekintjük. 

S z a b ó I m r e . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyarhon. 

G y ő r , junius' 9. Az annyi aggodalom, és veszély 
közt leélt hosszú idők után , hála a' Mindenhatónak ! ismét 
egy örömnapra virradtunk. Ugyanis ma reggeli 10 órakor 
foglalá el egyszerű, de minden jelenlévők' nyilt örömérze-
tétől kisért ünnepélylyel püspöki székét mélt. K a r n e r 
Antal ur kegyes főpásztorunk. A' székesegyház már jóval 
előbb megtelt ajtatos hivőkkel; 10 óra előtt a'jelenvolt 
megyei 's vidéki papság kereszt' elővitele mellett megin-
dult a' székesegyházból a' püspöki lakba, honnan ő mél-
tósága házi kápolnájából püspöki diszöltözetben kiindul-
va , a' zászlóikkal kiállított czéhek és nagy sokaságú nép' 
sorai között, a' város' minden harangjai zúgásától kisérve, 
a' székestemplomba vezettetett; ide érve, a' karból azon-
nal a' ,Te Deum' hangzott le , melly után először is ő föl-
ségének kinevező oklevele latinul, 's utána a' bullák latin, 
magyar és német nyelven olvastattak föl ; mire D r e s m i -
t z c r József pápóczi prépost és kanonok igen szép virágzó 
nyelven szerkesztett latin beszéddel üdvezlé ő méltóságát a' 
papság' nevében. Valóban megható jelenet volt a' 81. éves, 
's bár a' kor és folytonos munkásság' terheitől meggörbedt, 
de különben erős, ifjú lelkű 's vidám szeszélyü aggastyánt 
látni , midőn többször a' gyengéd örömérzéstől áthatva, '3 

**) Capistr. II. Jahrag. I. H. 1 4 6 - 7 . 
*ä) Capis. Uo. 82. 1. 
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mintegy elfogva, kénytelen volt félbeszakasztani remek 
beszédjét. Erre következett az ünnepélyes hódolat, melly 
után ő méltósága valódi atyai szeretettel és gyengédséggel 
elárasztott latin beszédben a' papsághoz, majd szószékről 
m a g y a r b a n a' néphez szólott; 's ezt követéa'nagymise. 
— Diszesiték jelenlétükkel e' rég óhajtott ünnepélyt ő 
méltóságának é d e s a n y j a , annak két nőtestvérével. Oh! 
valóban áldottnak lehet mondani illy szerencsés anyát, kit 
az Ur akkora kegyelemben részesit, hogy fiának illy polcz-
ra emeltetését jó erő- és egészségben megérhette! Továbbá 
R i m e 1 y Mihály pannonhegyi főapát, G y ö n g y ö s y Pál 
csornai prépost, S á r k á n y Miklós bakonybeeli apát ; 
azonkívül a' törvénykezési, megyei és városi hatóságok 
mind fényes magyar öltözetben kardosan ; nem különben 
a' katonai tiszti kar, tanitó testületek és a' minden egy-
ház-kerületek' küldöttjei. Mise' végével ö méltósága a' 
testületek' tisztelgő üdvözléseit fogadá, 's régi magyar 
szokás szerint vendéglé meg a' diszes vendégkoszorut, 
mi közben ő szentsége, majd fölséges királyunk, 's az 
uralkodóház' hosszas boldog életükért ürittettek víg po-
harak. — Mi is azon egyszerű, de hő szívből sarjadozó 
kívánattal zárjuk be jelen közlésünket, hogy a' mindenek' 
atyja anyaszentegyházunk' gyarapodására, és a' hivek' 
lelki javára számos boldog éveken át éltesse, és tartsa az 
annyi szép testi's lelki tulajdonokkal ékeskedő főpásztori ! 

K a l o c s a , jun. 12. Az ünnepélyek nálunk egymást 
váltják fel. Főtiszt. B a r t o k Mátyás dezsi prépost volt 
bajai plébános ur, ki után volt híveinek ezrei a' szó' szi-
gorú értelmében zokogva siránkoznak, május' 15-kén ka-
nonoki székét, f. hó' 2-kán pedig, mint érsek ő excja által 
kinevezett növeldei kormányzó uj hivatalát foglalta el ; az 
elsőbe főtiszt. Sz a t hm ár y Antal éneklő kanonok, a' 
2-dikba pedig mlgos G i r k György félsz, adrasi püspök 
urak által remeknél remekebb beszédekkel igtattatott be. 
Az ekként beigtatott fentisztelt kanonok ur mindkét alka-
lommal szintolly érzékeny és szivünk' mélyéig ható, mint 
jeles beszédeket tartott ; mellyeknek elsője, tekintve elő-
adási modorát, mondhatjuk egy volt a' maga nemében. E' 
derék papnak élete valóban viszontagságteljes volt ; de az 
Isten a'b. Szűznek közbenjárására, mint ezt szónoklatában 
kiemelé, minden veszedelmekből kiszabaditá, legújabban 
pedig még e' földi pályán is kitűnő állásba helyezteté. Ré-
szünkről a' növelde' jövőjére nézve e' lelkes férfiú' mérsé-
kelt szigorától, hivatajkészségétől, és legjobb szándokkal 
párosult ügyes tapintatától igen sokat várunk, 's hiszszük, 
hogy nem csalatkozunk. Mig azonban az uj kormányzó' 
irányában illy szép reményeket táplálunk keblünkben, az 
egészségi állapota miatt e' pályáról leköszönő főt. K ö r-
m ö c z y Miklós kan. ur' szelid kormányának édes emlékét 
szivünkből csak a' halál fogja kiolthatni. 

A' főméit, herczcg-primás, miután a' pécsi megyének 
nagy részét bejárta volna, főpásztori foglalkozásainak hosz-
szu fonalát Pakson (hol főkáptalanunk két nevezetes tag-
jai, főt. Ne h i b a János olvasó és B e d c s u l a Tamás 
öregebb mester-kanonok urak által üdvezeltetett) bevégez-
vén, vagy inkább csak megszakasztván, f. hó' 7-kén hoz-
zánk Kalocsára is átrándulni kegyeskedett. Pázmánnak e' 
méltó utódát, 's a' magyar kath. anyaszentegyház borulni 
kezdett egének vezércsillagát, kinek mindenre van ideje, 
ki mindenütt minden tud lenni, mi is a' legnagyobb öröm 
és tisztelet'jeleivel fogadtuk városunk' falai közé. A'Duna-
parton főt. C s a j á g hi Sándor és B a r t o k Mátyás kano-
nok urak' vezérlete alatt jeles küldöttség fogadta, az előb-
binek remek szónoklata mellett ; mig ben a' gymnasiumi és 
nemzeti iskolák' növendékei zászlókkal szép rendben vár-

ták , minden rendű papság-, katonai főnökök- és számos 
kíváncsiakkal együtt : midőn fél tizenegyre harangzugá-
sok közt a' várt kedves vendég megérkezett, és szinte azon 
tisztelet'jelei közt délután fél ötre eltávozott. Kisérje áldás 
e' magas férfiú' minden lépteit ! Részünkről imádni fogjuk 
Istenünket, hogy tartsa meg őt soká egyháza' javára ! — 
Engedje meg, t. cz. szerk. ur, hogy a'néhány sorból álló 
bucsu-köszöntést, mellyet főt. B a r t o k Mátyás ur az el-
válás' perczeiben rögtönzött, egy jelen lévő után eredeti-
sége miatt közölhessem : ,Celsissime etc. Ut olim Ephesii 
Doctorem gentium Paulum ad mare etc. ita nos alte vene-
ratam celsitudinem vestram ad littus maris hungarici de-
ducendi honorem nacti, cordicitus appreeamur, quatenus 
vota catholicorum, Deo devote et jugiter famulantium, 
comitentur alteveneratae celsitudinis vestrae omnes et sin-
gulos gressus, pro bono utriusque reipublicae etc. Nos 
equident repetituri sumus lares pro nobis destinatos, et 
quidem gaudio pleni; quia videront oculi nostri salutare 
Christi Domini, quem posuit Providentia divina pro capite 
et rectore Ecclesiae Ilungaricae etc. — 

(A' mélt. veszprimi püspök' beigtatási beszéde a' pap-
sághoz.) In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
,Domine ! qui abundantia miserationis tuae, et mérita sup-
plicum excedis et vota, *') Tu elegisti nie de mundo et 
misisti me, ut eam et fructum plus afferam. *2) — En ad-
sum Domine ! sed quis ego sum, ut constituas me super 
familiam tuam! *3) en parvulus sum ego, pauper et 
inops! * i) Igitur Misericors et Miserator Domine! qui so-
lus potens es, *a) — potens in infirmitate : da, quaeso, 
robur — fer auxilium! — indue me virtute ex alto y ut. 
glorificetur Nomen tuu.u per me, et cognoscat mundus, 
quia pro Christo legatione fungimur, tamquam Deo ex-
hortante per nos. *6)— Da ergo spiritum sapientiae, spi-
ritum consilii et fortitudinis ! scis enim Domine ! quia his 
omnibus indigeo. *7) Gratia tua sum, quod sum; igitur 
amplius lava me Domine ! justifica me adhuc gratia tua, 
et fac, ut gratia tua in me vacua non sit ! *8) Utique vero 
non mihi, sed Nomini tuo da gloriam! 9) 

Ita est, V e n e r a b i l e s F r a t r e s et F i l i i in 
C h r i s t o D i l e c t i s s i m i ! ,non volentis neque curren-
tis, sed miserentis est Dei ! *10) Hinc provolutus coram 
Domino suspiro :,Miserere mei Deus , miserere mei, quo-
niam in Te confidit anima mea.' *1 ') Profecto in Illius 
unice confido misericordia, dum — en memor conditionis 
meae — sublime Episcopi munus — in Nomine Domini — 
auspicor. In Domino confido, cuius Spiritu totum corpus 
Ecclesiae sanctificatur et regitur *12) omnibus diebus us-
que ad consummationem seculi; *13) qui proin operarios 
variis diei horis ad culturam vineae suae mittens, memor 
erit haereditatis suae, et gregem suum Pastor aeternus 
non deseret, sed et hune, et quos operis sui vicarios eidem 
confert praeesse pastores, continua protectionecustodiet ;* u ) 
atque adeo et mihi famulo suo supplici — propter No-
men suum — spiritum gratiae suae salutaris largietur ,ad 
evangelizandum bona', *1ä) ut quo plures Christo lucri-
facerem. -10) 

Quoniam vero sic finibus sanctis me quoque inservire 
patitur, immerito merendi viam dementer aperiens ; quo-

*1) E c c l e s . Orat. D o m . 11. post Pentec . *2 ) Joann. 1 5 , 1 6 . 
* 3 ) Matth. 2 4 , 4 5 . ° 4 ) P s . 6 9 , 1 6 . *5 ) Ps . 23 , 8 . *6) 2 
Cor. 5 , 2 0 . "7) Matth. 6, 3 2 . c 8 ) 1 Cor. 15 , 10 . 6 9 ) Ps . 
113 , 1 . a 1 0 ) R o m . 9 , 16. M l ) Ps . 5 6 , 1. » 1 2 ) Ecc l . Orat. 
pro omn. grad. Ecc l e s . * 1 3 ) Math. 2 8 , 2 0 . " 1 4 ) P r a e f . de 
Apost . *15 ) Rom. 1 0 , 1 5 . * 1 6 ) 1 Cor. 9 , 1 9 . 
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niani non tani verecundae quam ingratae mentis indicium 
esset, tanta tacere bénéficia divina, ceteroquin auteni di-
gnissimuin est, consecrati Pontificis obsequiuin a Sacrifi-
ciis doniinicae laudis inchoare : ago primum, semperque 
acturus sum üninipotentis Dei Piissimae Majestati pro 
collatis donis gratias, Ejusdem semper Clementiam exo-
rando, ut me non deserens ad praemia futura disponat. — 
Gratum dein erga Regem quoque nostrum Apostolicum et 
Summum Ecclesiae Pontificem profiteor animum , qui di-
spositions illius coelestis interprétés in terris ac ministri 
tarn favorabile de humilitate mea tulerunt judicium. Porro 

,Benedico Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Chri-
sti , Patrem misericordiarum et Deum totius consolationis, 
qui prout consolatur nos in omni tribulatione nostra, * " ) 
ita me in operc ministerii huius tarn fidelibus adiuvari 
voluit soeiis. Crédité, quod laetus, gratusque ingenue pro-
fiteor, Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! quoniam 
magnopere sublevat insufficientiam meam conspectus Ve-
stri omnino jueundissimus. Vestro consilio, vestra opera, 
vestro praesidio conatus meos ita fuleiendos confido, imo 
praevideo, ut omnibus omnino causam Domini Domino 
propitio strenue agentibus, utinam triumphet fides, regnet 
casta Evangelii probitas, iloreat pax Christiana ac dilectio! 
Nihil igitur haesitans ,obsecro Vos per Dominum Nostrum 
Jesuin Christum et per charitatem Spiritus Sancti, ut ad-
iuvetis me in orationibus vestris,*13) quoMisericorsDeus 
ministrandam mihi creditam Ecclesiam pacificare, custodire, 
adunare et regere dignetur, *19) ad suam quidem gloriam, 
nostram vero omnium salutem, atque hunc ipsum in finem 
ununi — me indignissimum famulum suum, quem nullis 
suffragantibus meritis, sed immensa Clementiae largitate 
ad tantum officii onus voeavit, ad digne exequendum in-
iuneti officii ministerium sua gratia dignum efficiat et as-
sidua protectione gubernet, ut sie, licet ,Pontifex ex ho-
minibus assumtus, circumdatus infirmitate', *2U) et hinc 
de propria salute iugiter trepidans, Illo tamen et velle et 
perficere dante, *21) valeam omnibus et singulis, de qui-
bus — Judex cum sedebit et nil inultum remanebit — ra-
tionem sum redditurus, prodesse ad salutem! Profecto 

Prodesse cupio, non praeesse, ministrare, non mini-
strari ! Quapropter ,non erubescam Evangelium, virtus 
enim Dei est in salutem omni credenti' ; *22) ,sicut proba-
tus sum a Deo, ut crederetur mihi Evangelium, ita loquar, 
non quasi hominibus placens, sed Deo'; 23) et in praelian-
dis pro credito mihi sacro fidei salutiferae deposito Domi-
ni praeliis, in legationis dominicae muniis opportune et 
importune explendis, in ignominia, in persecutionibus , in 
morte oppetenda, — ultro lubens superimpendar ipse pro 
animabus vestris, * i4) — unum, Deo adiuvante, sollicite 
curaturus, ne dum aliis praedieavero, ipse reprobus effi-
ciar. *25) Speciatim iam 

Inprimis Vos peramanter saluto Fratres Venerabiles ! 
qui virtute et meritis illustriores, honorifica Canonicorum 
nomenclatione prineipem in Ecclesia hac alma locum te-
nentes, omneque ministerium vestrum pie implentes, emi-
nenti vocatione vestra angelorum, hymnos Deo canentium 
similitudinem, atque adeo coeli quamdam exprimitis ima-
ginem, qui scientia sanctorum, eruditione ac iudicio alios 
praecellentes, et iusta iudicia iudicantes, sacrum consti-
t u a s senatum, qui, velut moribus vita vestra fatetur, pro-

• 1 7 ) 2 Cor. 1 , 3. 4 , *18 ) Rom. 15 , 3 0 . « 1 9 ) Ecc l e s . in Can. 
Miss. ' 2 0 ) Hebr. 5 , 1. 2. *21) Phil ipp. 2 , 13 . » 2 2 ) Rom. 

1, 16. *23 ) 1 Thess. 2 , 3. 4. * 2 4 ) 2 Cor. 12 , 15. *25 ) 1 
Cor. 9, 27 . 

be memores, positos Vos esse super candelabrum, ut luce-
atis omnibus, Christi bonum odorem late in omnes spar-
gere constanter pergitis, qui denique solliciti servare uni-
tatem Spiritus in vinculo pacis — ad consummationem 
sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem Corporis 
Christi, *2B( prineipalium quoque virtutum christianarum, 
dilectionis fraternae, unitatis et pacis laudabili praefulge-
tis exemplo. 

Quapropter gratias ago Deo pro tanto tamque multi-
plici in Vobis solatio, cum gaudio deprecationem faciens 
super communicatione vestra in Evangelio Christi usque 
nunc, confidens hoc ipsum, quia qui coepit in Vobis opus 
bonum, perficiet quoque illud usque in diem Christi 
Jesu. * " ) 

In curis primis censebo, ut collegium vestrum delectu 
iusto virorum, quos non meo tantum, sed et vestro et sane 
plurium conscient iose audiendorum suffragio dignissimos ac 
maxime idoneos in Domino iudieavero, compleatur. 

Vos iam ex abundantia cordis alloquitur os meum 
Dilectissimi in Christo Filii ! mei in colendo agro dominico 
administri et conservi, qui in fovenda Domini semente in-
primis portatis mecum pondus diei et aestus, quos ipsos 
sudores nostros communes, quo, incrementum dans Deus, 
ad reportandum in die messis fruetum centuplum coelestis 
suae benedictionis rore foecundare velit, iunetis preeibus 
exoremus Dominum Misericordiae : ut salvum faciat popu-
lum suum , ministerio nostro creditum , ut adaugeat in eo 
fidem, i:"28) det illi cor docile, aures apertas, animum fi-
duciae plenum et Ecclesiam audire paratum ! Vos autem 
Filii Dilectissimi ! non corruptibilibus auro et argento, sed 
pretioso Christi sangvine acquisitum *29) pascite, qui in 
Vobis est, gregem Domini non lucri gratia sed spontanee, 
forma gregis facti ex animo; *30) state firmi in f i d e ; 
state succincti lumbos vestros in v e r i t a t e , et induti 
loricam i u s t i t i a e , et calceati pedes in praeparatione 
Evangelii p a c i s , in omnibus sumentes scutum f i d e i , ut 
possitis omnia tela nequissimi ignea exstingvere! 4:3 ') Vi-
gilate et orate, ut non intretis in tentationem! *3 2) Si-
gnanter vero 

Qua ministri Christi et d i s p e n s a t o r c s m y s t e -
r i o r u m Dei , *33) sanctificamini, qui fertis vasa Do-
mini, atque coelestibus operandae vel augendae divinae 
gratiae instrumentis ad vestram, vestrorumque fidelium 
salutem procurandam cum timore et tremore uti pergite. 
Si enim iam antiquae legis ministris dictum fuit : ,Sancti 
erunt Deo suo et non polluent nomen eius, incensum enim 
Domini et panes Dei sui offerunt, ideo sancti erunt : *34) 
,quo magis est mortalibus laborandum, ut (quod ceu sum-
mum inemoro) Sacrosancti Missae Sacrificii privilégium, 
cuius beneficio fit, ut homines quadam antieipatione pos-
sideant in terris coelum, cultu debito tueantur, caveant-
que Angelos negligentiae osores, qui semper adsunt ae-
muli venerationis.'*35) Igitur ad Sancta Sanctorum mundo 
corde introire contendite, ut in spiritu humilitatis et in 
animo contrito suseipiamini a Domino, et sic fiat Sacrifi-
cium vestrum in conspectu Altissimi q u o t i d i e, ut pla-
ceat Ei, sitque Illi aeeeptabile, Vobis vero et omnibus, 
pro quibus illud obtuleritis, sit eodem Deo miserante pro-
pitiabile, sit intercessio salutaris ad veniam , sit ablutio 
scelerum, sit fortitudo fragilium, sit contra omnia mundi 

»26) Ephes . 4, 3 . 12 . »27) Philipp. 1 , 3 — 6 . * 2 8 ) Luc. 17 , 
5 . * 2 9 ) Petr . 1, 18. * 3 0 ) 1 Petr . 5, 3 . « 3 1 ) Ephes. 6 , 1 3 . 
e 3 2 ) Matth. 26 , 4 1 . « 3 3 ) 1 Cor. 4 , 1 . * 3 4 ) Levlt. 21 , 6 . 

*35) Urban. VIII. PP. in bulla Si quid. 
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pericula firmamentuin, sit vivorum atque mortuorum fide-
lium remissio omnium delictorum.*30) Ad sacrum tribunal 
convolantibus ac morti colluctantibus tales Vos praebete 
medicos, doctores et consolatores, ut vestra cura curati 
jglorificent Deum, qui talem dedit potestatem homini-
bus.' *37) 

Qua l u x m u n d i , coelestis veritatis radiis illumi-
nate sensus et cor populi, quo sit ,lucerna pedibus eius 
verbum Dei et lumen semitis eius.' *38) Caveto vero, ,ne 
evangelizetis in sapientia verbi, ne evacuetur crux Chri-
sti', *39) sed memores, quoniam iustus ex fide vivit, *40) 
et sine fide impossibile est placere Deo, * i l ) fides vero 
sine operibus mortua est : *42) fidei articulis strenue enu-
cleandis intenti, credenda cum agendis iunctim inculcare 
prosequamini. Secundum illud Apostoli : ,Praedica ver-
bum , insta opportune et importune, argue, obsecra, in-
crepa in omni patientia et doctrina' : *43) clamate, si opus 
est, quasi tuba exaltate vocem, annunciantes populo sce-
lera corum; *44) ne, si Vobis tacentibus, impius in im-
pietate sua mortuus fuerit, sangvinem eius de vestra 
manu requirat Dominus; *4i) ,ast non aspere hoc fiat, sed 
magis docendo quam iubendo, magis monendo quam mi-
nando, et, si quid minamur, cum dolore fiat, de scriptu-
ris comminando vindictam futuram, ne nos ipsi in nostra 
potestate, sed Deus in nostro sermone timeatur. 

Praecipue vero scholastica tenellae pubis institutio 
cordi Vobis et curae sit; quum enim de praesenti vix gau-
deat Ecclesia : saltern succrescentem generationem sibi, 
Deo, Ecclesiae et patriae lucraturi, omni virium conten-
tione adnitamur, parvulos ,ad scientiam salutis atque vitae 
coram Deo sanctitatem et iustitiam *47) informando, pa-
rare Domino plebem perfectam.' *48) Absit autem, ut un-
quam obtineat illud: ,parvuli petierunt panem, et non 
erat, qui frangeret eis!' *49) Denique 

Qua s a l t e r r a e a d condiendas in salutem animas, 
,supplices rogate Omnipotentem Deum, ut Vos ipsos suis 
reficiat Sacramentis, atque Sibi etiam placitis moribus di-
gnanter deservire concédât' .*50) quo sic ita luceat lux do-
ctrinae vestrae coram hominibus, ut una videant opera 
vestra bona et glorificent Patrem vestrum, qui in coelis 
est. *5 ') — Praecipue ,modestia — vicaria haec virtutum 
omnium, maxime clericalium — modestia vestra nota sit 
omnibus hominibus'! *52) ,Induite Vos sicut electi Dei et 
sancti viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, 
modestiam, patientiam; super omnia autem charitatem 
habete, quod est vinculum perfectionis.' '~'53) ,Exemplum 
estote fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in 
fide, in castitate ; attcndite Vobis et doctrinae ; hoc enim 
lacientes et Vos ipsos salvos facietis et eos, qui Vos au-
diunt. *54) Ceteroqüin superíluum arbitror Vos monere, 
quod Patres S. Synodi Tridentinae praeceperant : *55) 
,Morum honestatem instrinsecam per decentiam habitus 
extrinseci a' Clericis ostendi oportere.' 

Neque vero turbetur cor vestrum, ubi fors quando-
que non illico fructus laborum apparebunt ; quum sint in 
Matris Ecclesiae sinu , qui Jesum Christum et eius Evan-

*36) Ecc les . in Miss, et Orat. pro v iv . et del'. * 3 7 ) Matth. 9 , 

8. *38) Ps. 118, 105. *39) 1 Cor. 1 , 17. ' 4 0 ) Rom. 1, 17. 

*41) Hebr, 11, 6. *42) Jac. 2 , 26 . *43 ) 2 Tim. 4 , 2 . 

* 4 4 ) I s a i . 5 8 , 1 . *45) Ezech. 3 , 18. *46) S. August , epist . 

ad Aurel Carthag. *47 ) Luc. 1 , 75 . 77 . * 4 8 ) Luc. 1 , 17. 

* 4 9 ) Thren. 4 , 4 . *50) Ecc l e s . Orat. Dom. 2. Q u a d r . 

*51) Matth. 5 , 1 6 . *52) Philip. 4 , 5 . * 5 3 ) Coloss. 3 , 1 2 . 1 4 . 

* 5 4 ) 1 Tim. 4 , 12. 16. *55) Sess . 14. de Reform. C. 6 . 

gelium erubescunt, tumidi, nunquam ad scientiam veri-
tatis pervenientes, et voluptatum amatores magis quam 
Dei, *56 in quibus pro in divina ilia Charitas, qua in Deo 
manemus et Deus in nobis,*57) plurimum refrigescit. 
Profecto Fratres ! si fuerit in nobis non tantum facundia 
oris, sed et persvasio cordis, maxime vero abundantia 
charitatis, quae nos excitet, ut omnes trahamus ad Chri-
stum ; ,si libentissime nos impendamus et superimpenda-
mur ipsi pro animabus fidelium, licet plus eos diligentes 
minus diligamur; * i 8 ) si sciamus sitire et esurire et co-
laphis caedi, si maledicamur et benedicimus, si persecu-
tionem patiamur et sustinemus, si blasphememur et obse-
cramus. si patiamur fieri mundi purgamenta et omnium 
perip3ema tantum, ut quo plures Christo lucrifaciamus;*59) 
si neque tribulatio, neque angustia, neque periculum, 
neque gladius, neque mors, neque vita, neque creatura 
alia possit nos separare a charitate Dei, quae est in Chri-
sto Jesu : *ß0) profecto dabit Deus incrementum, u t , qui 
inter spinas et tribulos in fletu sementem fecimus, tem-
pore messis laeti manipulos colligamus. Utinam igitur 
,Deus et Pater noster, qui dilexit nos et dedit consolatio-
nem aeternam et spem bonam in gratia, exhortetur corda 
vestra, et confirmet in omni opere et sermone bono!'*61) 

Sed et memores estote Fratres ! ,datos Vos esse a Pâ-
tre aeterno Pastores et Doctores in aedificationem corpo-
ris Christi, donec occurramus omnes in unitatem fidei I'"'62) 
atque adeo etiam eos inter Vos, qui non sunt ex hoc ovili, 
doctrina, precibus et laudabili exemplo ad veritatis divi-
nae unitatem reducere satagite, *03) ut fiat unum ovile 
et unus Pastor. *04) ,Ceterum pacem sequimini cum omni 
bus! *05) super omnia autem charitatem habete, *66) ui 
in hac ipsa cognoscant omnes, quia vere discipuli Christi 
estis. *67) 

Vobis vero, qui educandae ac instituendae iuventuti 
sacrae Mentores praeestis, Filii Dilectissimi ! utinam satis 
inculcare valerem, ut quotidie memineritis, quid Vos Do-
minus facere velit ! Si enim verum est, quod verissimum 
est utique, taies haberi cives quales educantur : serio per-
pendite, quid et quantum fiduciae, dignitatis ac merendi 
provinciáé tributum sit, atque adeo quales illos esse opor-
teat, quibus sobolem Altari et Ecclesiae sacram forman-
dam credere visum fuit ! En a Vobis pendet inprimis : num 
pastores, num mercenarii sint ovilibus Domini obventuri ! 
Utinam igitur per verbum et exemplum vestrum Deus 
corda fidelium alumnorum Sancti Spiritus illustratione 
doceat, detque illis in eodem Spiritu semper recta sapere, 
ut in viros perfectos succrescentes olim ad iustitiam eru-
diant multos, atque veritatis et virtutis magistri et ipsi 
una cum magistris suis fulgeant sicut stellae in perpetuas 
aeternitates ! *08) 

Quanta mihi fiducia, quantum solatium ex Vobis 
Viri Religiosi ! qui Dei vocantis gratia renunciantes mun-
do, ultra mandata etiam consilia evangelica secuti, per-
fections vitae qualiter vivendae fidèles vita vestra admo-
netis. Impar sum, crédité, dicendo, quam certa, quam 
necessaria in Sacris Ordinibus Religiosis christianae re-
signationis, abnegationis, humilitatis, obedientiae ac for-
titudinis praesidia suspiciam, spe gaudens firmissima, 
quoniam, quae spopondistis, fideliter implendo, ad timo-

*56) 2 Tim. 3, 4. 7 . »57) 1 Joann. 4, 16. * 5 0 2 Cor. 12, 15 . 

* 5 9 ) 1 Cor. 4, 1 1 — 1 6 . 9, 19. a 6 0 ) Rom. 8 , 3 5 — 3 9 . s 6 1 ) 

2 Thess. 2 , 1 5 . 16. *62) Ephes. 4 , 1 1 — 1 3 . *63) E c c l e s . 

in Parasceve. ft64) Joann. 10, 16. ' 6 5 ) Hebr. 12 , 14. 

*66) Coloss. 3 , 14. 67 ) Joann. 13, 3 5 . ' 6 8 ) Dan. 12, 3. 
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rem Domini, pietatem et spiritum religionis revehendum 
adiuvante Altissimo tantum conferetis, quantum aetas 
nostra postulat. Consortia sacra testibus históriáé tabulis 
omni aetate pietatis asyla, Ecclesiae ornamenta et quae-
dam civitatis Dei munimenta erant, eximiam primi, qui 
Hierosolymis coaluit, coetus christiani imaginem referen-
tia, de quo legimus : ,Multitudinis credentium erat cor 
unum et anima una, nec quisquam eorum, quae posside-
bat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia com-
munia.' *uo) Ut vero inter tantas temporum procellas in 
inaximis et minimis uniti persistatis, consulto minuta quo-
que virtutis subsidia sectamini iuxta illud : ,qui fidelis 
est in minimo, et in maiori fidelis est, et qui in modico 
iniquus est, et in maiori iniquus est. *70) Atque sic velut 
in portu salutis constituti pro iis, qui in procelloso seculi 
mari navigant, Dominum et iunctim et per vices alternan-
tes deprecamini. ,Cum enim levaret Moses manus, vince-
bat Israel ; sin autem paululum remisisset, superabat 
Amalec.' *71) ,Et quoniam multum valet deprecatio iusti 
assidua' : *72) agetis utique, ne unquam lassentur manus 
vestrae in exorando Dominum, sed sine intermissione eo, 
quo par est, fervore, mundo corde cum fiducia levantes 
manus, psalmis, hymnis et canticis spiritualibus in gratia 
cantantes Deo, *73) divinae misericordiae sinum cunctis 
reserare valeatis. Ceterum sive a mundi strepitu seceden-
tes mysteria divina contemplando, sive qua subsidiariae 
cohortes auxiliarem operam curatoribus sacris impenden-
do, sive iuventutem in moribus ac scientiis erudiendo, sive 
aegros fovendo, adusque sublimi vestrae vocationi digne 
respondere allaborassetis : piis, quaeso, precibus ac 
quotidianis propositis vota vestra obfirmate, ut Deo lar-
giente perseveretis in bono usque ad finem et salvemi-
ni! n ) (Vége köv.) 

Ausztria. 
Bécs, junius' 6. Az itteni német-katliolikus község 

nem régiben a' cultus ministeriumhoz benyújtott folya-
modásában vallástársulati minőségének elismeréseért kö-
nyörgött, 's kérelmét azon okkal igyekezett támogatni, 
hogy ő csak ugyan társulat. Mi azon kérdést, valljon a' 
német kath. község az egyház' fogalmának megfelel-e 
vagy nem, szivesen a' theologusokra biznók, ha politikai 
érdekek nem volnának csatolva az ügyhez. A' német kath. 
község Bécsben számra nézve ugyan nem tekintélyes (áll 
512 családból, 1418 családnélküli nagykorú egyénekből, 
's igy nem egészen 2000 önálló személyből), egyébiránt 
annak politikai fontosságát nem a' számhoz kell mérni. 
A' ministerium kijelentette : miszerint a' német kath. köz-
ségeknek a' vallási társulatok' jogait megadni nem lehet, 
mert hitvallásuknak semmi határozott, csupán tagadó 
alapja van. A' község ellenben azt vitatja, miszerint a' 
ministerium' abbeli jogát el nem ismerheti, hogy „vallá-
suknak terjedelme- 's alaposságáról Ítéletet hozhasson"; 
azon szemrehányás, hogy fenállása nem vallási szükségen 
alapul, 's attól nem vezéreltetik, csak „rágalomból eredett." 
A' ministerium „jogával visszaélne, 's kötelességét sér-
tené meg, ha neki mint vallástársulatnak elismerését to-
vábbra is megtagadná." A' ministeriumot kárpótlási tör-
vényjavaslatnak egy nemével biztatja, midőn „az ausztriai 

6 9 ) Act . 4 , 3 2 . ' 7 0 ) Luc. 16 , 10. *71 ) Exod. 17, 11. *72 ) Jac. 
5 , 16. * 7 3 ) Coloss. 3 , 16. *74 ) Math. 24, 13. 

képviselők' többségének felvilágosodásáról 's becsületér-
zetéről bizonyosan felteszi, hogy a' magas ministeriumot 
a'németkathoiikusok' elismerése végett nem fogják feleletre 
vonni." Végre kijelenti : hogy „az elitéltetésnek, vagyis 
a' ministerium 1850-dik évi januar' 24-ki rendeletének 
nem engedelmeskedhetik, sőt e' bánásmód csak ujabb 
ösztön reá nézve ,a' teljes lelkismeretszabadság' engedmé-
nyezett jogát megnyerni"; tehát a' ministeri rendelet elle-
nére vallástársulati jogokat akar gyakorolni. Illy határo-
zottan fellépő társulat kétségkívül megérdemli, hogy pro-
grammjával bővebben foglalkozzunk. 

A' ministerium, rendeletében a' német kath. egyletek, 
mint egyházi községek' el nem ismerésének alapjául, a' 
megállapított hitágozatok' hiányát hozza fel. A' német 
katholikusok ezen oknak ellenébe hitvallásukat állítják, 
melly igy hangzik : 

„Hiszek Istenben 's a' léleknek fenmaradásában, 's 
öntudatosan igyekszem rendeltetésemet, a' legfőbb embe-
riséget, értelmemnek szabad kifejlődése által a' szeretet' 
utján elérni, mit a' legfenségesebb ember Jézus Krisztus 
kötelesség gyanánt e' szavakban jelelt ki : szeressed Istent 
mindenek felett, és felebarátodat, mint önnön magadat." 

Valljon ezen symbolum megállapított hitágazat' kel-
lékeinek eleget tesz-e ? Valljon a' ministeri rendeletben 
kimondott aggodalmat eloszlat ja-e ? 

Vallási tannak, vallási megállapított hitágazattal 
kell birni : vallási társulatnak Isten általi alapításra, 's ki-
nyilatkoztatásra kell magát visszavezetni. 

A' német-katholikus hisz az Istenben ; e' hit még nem 
formál hitágazatot, még csak bölcsészeti deismust sem. 
A' pogányok szintúgy, mint a' pantheisták is hisznek Is-
tenben, e' tágas, határozatlan értelemben. 

A' német-katholikus hisz a'lélek' maradandóságában. 
Valószínűleg ez annyit tenne, mint a' lélek' halhatatlan-
sága. Ezen hitvallás is a' monotheismus' vallási körén ki-
vül esik. Vallási tekintetben bármilly durva nép sem vonta 
kétségbe a' lélek' fenmaradását a' halál után. A' mivelt 
népek között számtalanok hitték a' lélek' halhatatlanságát 
a' nélkül, hogy valami valláshoz tartoztak volna. 

A' német-katholikus ,öntudattal igyekszik a' legfőbb 
emberiséget, értelmének szabad kifejlődése által, a'szeretet' 
utján elérni, mit a' legfenségesebb ember Jézus Krisztus 
kötelesség gyanánt e' szavakban jelelt ki : Szeressed Istent 
mindenek felett, és felebarátodat, mint önnön magadat.' 
Nem akarunk azzal vesződni, miszerint alig érthető, mi-
képen lehessen az értelem' kifejlését a' szeretet által elér-
ni , miután a' szeretet tettekben mutatkozik, az értelmiség 
pedig magasabb öntudat ; vagy hogy az értelem' kifejlését, 
hogy lehessen máskép, mint öntudattal elérni. Csak azt 
jegyezzük meg, hogy a' törekvés, bármilly nemes legyen 
is az, a' hitet nem pótolhatja. A' törekvés az akaratnak 
iránya, a' hit pedig az ismerő tehetségnek meggyőződése ; 
annak tárgyát még csak jövő és saját ereje által elérhető 
dolog teszi, emezét pedig bevégzett történeti tény. A' két 
fogalom annyira különbözik egymástól, miszerint azok' 
felcserélése nagyon szembetűnő. 

Az értelem' eme' kifejlődését azon uton kellene elér-
ni, mellyet Jézus Krisztus kiszabott. Az egész symbo-
lumban ez a' leginkább tagadó pont. Krisztust a' német-
katholikus csak embernek tartja ; ez által e' hitvallás a' 
fensőbb ihletettségtől megfosztatik, 's kijelentetik, hogy 
emberi mü, 's ezen hitvallás a' hitvallást kizárja. Hogy 
Jézus legfenségesebb embernek neveztetik, a' dolgon nem 
változtat; ez csak történelmi nézet, 's csak mint illyen 
állhat meg. IIa azt mondanák : ,azon uton, mellyet Pytha-
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goras, Socrates vagy Marcus Aurelius jelöltek ki', a' sym-
boluni ugyan az maradna. Azon kifejezéssel:,Jézus Krisz-
tus , mint legfenségesebb ember' a' német-katholikus köz-
ség a' kereszténységen kiviil helyezte magát. 

Egyébiránt azon alapelv is : Szeressed az Istent min-
denek felett, és felebarátodat, mint magadat, hibásan (?) 
neveztetik Krisztus által kijeleltnek,mert azaz ó-testamen-
tomból vétetett. A' német-katholicismust tehát épen sem-
mi kötelék sem kapcsolja össze a' kereszténységgel, 's szint 
azon joggal nevezhetné magát szabad izraelita községnek, 
mint szabad keresztény községnek. Röviden Krisztust csak 
azért látszatnak a' symbolumba felvenni, miszerint taga-
dásul szolgáljon, 's azt állithassák, hogy istenségében 
nem hisznek. 

A' német-katholicismus tehát nem czáfolta meg azon 
ellenvetést, hogy vallásos tartalma nincsen, sőt inkább 
hitvallásának előterjesztésével újra megerősítette. 

Mi részére az egyházi jogok' megtagadásának második 
okát illeti, hogy t. i. a' követőiből alakult társulatoknak 
eddigi kifejlődése semmi egyesítési kezességet nem nyújt 
arra, hogy főkép vallásos szükségen alapul, 's az által 
vezéreltetik, a' folyamodók nem találták jónak ezen czél-
zást bizonyos eseményekre Ausztriában, 's azonkívül, 
észrevenni, vagy erejétől megfosztani. Azt hiszszük, hogy 
ezt okosan tették. (Oest. Reichsz.) 

Vegyesek. 
Pest, jun. 15-én. Ő herczegsége, szeretett és tisztelt 

prímásunk, ma reggel hagyta el a' fővárost. Vasárnaptól 
kezdve egész péntekig bezárólag mindennap bérmált ; va-
sárnap Pesten a' bel-, hétfőn a' józsef-, kedden a' there-
zia- városrészekben ; szerdán Budán a'várban, csütörtökön 
Ó-Budán, 's végre pénteken Budán a' vizi-városban. A' 
megbérmáltak' száma mindenütt közel állt a' két ezerhez ; 
a' therezia-városban néhány százzal azt felülmulta.*) 0 
herczegsége mielőtt a' szentség' kiszolgáltatásához fogna, 
minden egyes templomban külön, tehát összesen hatszor 
szónokolt a' két fővárosban, magyar és német nyelven. 'S 
mind a' mellett nem mulasztotta el meglátogatni a' pap-
növeldét, az angol kisasszonyokat és néhány gyermeki 
tanodát; valamint a'hozzáfolyamodóknak ugy mint tisz-
telkedőknek sokaságát sem elfogadni mindennap délutáni 
5 órától egész esteli 8-ig. A' két főváros köszönetünkkel 
és hálánkkal találkozik azon nagy figyelem és megelőző 
tisztelet miatt, mellyet a' szeretve-tisztelt főpap, igazi 
atyjok és érsekjök iránt, itt mulatásának egész ideje alatt, 
folytonosan tanúsítottak. (3 herczegségének az ország' kü-
lön vidékein való megjelenése, a' nép közötti megfordu-
lása, szivhez szóló, vigaszteljes beszédei, az egyházi sz. 
cselekvények',magasztos kíséretében gyakorolt jótékonysága, 
a' nép' megnyugtatására, megnyerésére és kibékitésére 
igen sokat tett. Noe' galambja volt ő, ki a' hivek között, 
annak olajágával kezében, Isten' haragjának megszűntét 
jelképezte. 

A' beszédből, mellyel a' prímás ő herczegsége a' fő-
városba érkeztekor a' papság' nevében m. Fogarasy Mihály 
püspök ur által üdvezeltetett, közöljük a' következő töre-
déket : ,Tribulatio et patientia duorum priorum annorum, 
reddita feliciter pace civitatis, ecclesiae quoque suam pe-

*) Hivatalos össze írás szerint a' Budapesten megbérmáltak' száma 

1 0 , 7 9 6 ; a' pécs i m e g y é b e n pedig 12 ,220 . 

perere libertatém. Sunt, quibus displicent sacrae potestati 
restituta jura, quia ipsis domatur caro, spiritus vero fo-
vetur, aeuitur, et perficitur. Clerus utriusque urbis coram 
celsitudine vestra devote congregatus, Ecclesiae liberta-
tatem jugo alieno solutam grato recolit animo, commune 
beneficium est omnibus, qui catholico censentur nomine. 
Hinc reprobat degenerurn sacerdotum, si qui essent, pro-
fana sensa et illiberalem spiritum, qui sicut judaei a Ser-
vitute liberati cepas tamen aegyptiacas concupiscunt. Cle-
rus hie immaculatam et filiali teneritudine cultam adhae-
sionem suam erga celsitudinem vestram aperte profiteri in 
deliciis habet. Clerus hie celsitudini vestrae festive occur-
rens, gaudet et laetatur, quod Patrem suum e laboribus 
apostolicis cum ingenti benedictione reducem in medio 
gregis fidelis sanum et incolumem, plenum gratia, plenum 
potestate ad confirm anda novella ecclesiae agmina, ad im-
becillium corda robooranda coram intueri, venerari et cultus 
sui devotissimi tesseram communi voto ad speciosos pedes 
ejusdem evangelisantis pacem, evangelisantis bona, de-
ponere possit.' 

Rosnyón a'jubilaeumi szent ajtatosság Húsvét után 
V. vasárnapon kezdődött, és Pünkösd napján végződött. 
Az első szent meriet főt. H o l l ó k Imre kanonok és pap-
növeldei kormányzó ur által vezettetve, a' kalvariahegyen 
állapodott meg. Jelen volt a' püspök, most kegy. kineve-
zett egri érsek ő nméltósága, és temérdek népsokaság. A' 
szent-misét az éïsek mondotta ; mellyet bent a' templom-
ban a' fentisztelt kanonok ur által magyarul, kivül pedig 
a' szabadban nt. 's tudós S z e k e r e s J á n o s hittanár ur 
által tőt nyelven tartott egyházi szónoklatok előztek meg. 
Az utolsó processio a' székes-egyházból a' sz.-ferencziek' 
templomába vezettetett, hol nt. 's tudós L e n n e r Miklós 
a' természettan' ny. r. tanára alkalmi egyházi beszédet 
mondott a' jelenlévő sokasághoz, — este pedig ünnepélyes 
,Te Deum'-mal az egész ajtatosság berekesztetett. Szent-
Háromság vasárnapján tartatott a' hálaadó isteni-tiszte-
let pápa ő szentségének a' világvárosba szerencsés visz-
szaérkezteért; a' vérontás nélküli áldozat főt. Marko-
v i c s József olvasó-kanonok, kin. nagyprépost ur által 
mutattatván be az egek' urának. 

Bécsben az urnapi körmenet magasztos egyházi szer-
tartással ugyan, de még sem tartatott azon gazdag pom-
pával , mellyel a' forradalom előtti években. Nélkülöztük 
az egykori magyar és olasz testőröket, a' máskor olly 
nagy számú magyar magnásokat fenséges díszruháikban, 
mindenekelőtt pedig jelenlétét ő felsége a' császárnénak, a' 
cs. kir. herczegnőknek és ezek'udvari hölgyeinek tündöklő 
ékszereikkel. (3 felsége a' császár, a' cs. kir. herczegek, fő-
udvarmestereik, a' bán és más méltóságok, — a' német test-
őrsereg és az uj egyenruháju udvari csendőrség' kíséreté-
ben részt vettek a' körmeneten, mellyre az egész hadőrség 
is teljes díszben kiállott. Zsófia főherczegnő a' többi her-
czegnőkkel nem jelent meg, minthogy a' fönálló udvari il-
lemszabályok szerint, hol a'császárnő meg nem jelenik, 
a' herczegnők és udvari hölgyek sem jelenhetnek meg. 

A' Bécsben tartott urnapi körmenetet az ágostai köz. 
újság következőkép jellemzi : E' körmenet a" martius előtti 
időszakban mindig pompás képét adá a' monarchiának a' 
nemzetiségeknek kétségbe nem vont egyesülése által, 
mellyeknek mindegyike, képviselőinek szembeötlő festészi 
viselete által, az ünnepély'fényét még inkább emelte. Min-
denek felett a' magyar és olasz nemes testőrségen legel-
tette szemeit a' bámuló nép. Mintha az e' napi körmenet-
nek valóban az álladalmi viszonyok' egyházi kifejezésének 
kellene lenni, 1847. óta nem fejté ki többé a' vakitó fény-
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nek azon teljességét, mellyet Ausztria még akkor külső-
kép mutathatott. Azóta a' körmenet az év' politikai jelle-
méhez alkalmazkodott; 1848-ban az udvar nem vehetvén 
benne részt, azon demokratikus ékességgel kellett meg-
elégednie , mellyet a' számos nemzetőrség, 's a' rend-
fentartó bizottmánynak a' mennyezetet követő elnöke 
annak kölcsönzött. 1849-bcn, midőn Radeczky kardja az 
olasz reményeket még egyszer szétvágta, mialatt a' ma-
gyar remények csalékony győzelmek' lángjaiban erősödtek, 
térmészetes, hogy azon remények' ápolóinak részvétére 
számítani nem lehetett, de az komoly figyelmet érdemel, 
valljon a' fatum, vagy az emberek, vagy más események 
okai-e annak, miszerint az idén is, egy éves béke után, 
a' tökéletlen urnapi ünnepély, álladalmi viszonyainknak 
tökéletlenségét jellemzi. 

Berlinből irják junius'4-éről : A'mult vasárnap szabad 
ég alatt ünnepély tartatott itten, mit nagyszerű eseménynek 
nevezhetni. Mióta Berlin protestáns város, az itteni ka-
tholika Hedwig-község először tartotta az urnapi körmene-
tet , melly a' Hedwig templomból indulván ki, a' sétányon 
végig a' brandenburgi kapun által és Charlottenburgon 
keresztül Spandauba vonult. Kargyermekek mentek elől, 's 
a' mainzi püspökké nevezett Ketteler prépost vezette a' 
menetet, melly mintegy 1200 lélekből állott. A' menettel 
találkozó egyének több izben megállottak , kalapjokat le-
vették, 's iránta a'legnagyobb tiszteletet mutatták, a'mit jő 
jelnek lehet tekinteni. Emlékezünk reá, miszerint nagy 
Fridrik, midőn e' körmenetnek templomon kivüli megtar-
tása végett engedelmet kértek tőle, azt jegyezte meg : ,Én 
ugyan megengedem, de valljon az utczai gyermekek is 
megengedik-e, az más kérdés.' Soha se hittük volna, hogy 
e' tiszta protestáns városban, hol még azonfelül a' kétke-
dés és kritika olly mélyen gyökeret vert a' nép' keblében, 
illy rendkívüli menetet botrány nélkül megtartani lehessen, 
's az utolsó évtizedben nem is volt szándoka senkinek azt 
a' templomon kivül megtartani. Ketteler prépost a' minis-
teriumhoz beadott kérelme' következtében erre figyelmessé 
tétetett, de az irán£ is biztosíttatott, hogy a' kormány az 
ünnepélyt, megzavarás ellen kitelhetőleg védeni fogja. 
Azonban erre nem csak hogy szükség nem volt, sőt inkább 
az derült ki, hogy a' vallásos gyakorlatok, 's azoknak te-
kintélye, elvontan minden hitvallástól, annál nagyobb 
részvétre találnak, minél inkább irányoztattak az utóbbi 
évek' eseményei a' vallás mint vallás ellen. A' mi az előtt 
itten hitfelekezeti botrányt okozott volna, most nyilváno-
san tiszteletteljes részvétet gerjesztett. A' lovas őrök, kik 
a' kormány' gondoskodásából a' városon kivül távolabb 
közökben 's mellékutakon a' menetet követték, alig tűntek 
szembe. Spandauból a' kath. község a' berlininek elejébe 
jött. Az utóbbi mindenesetre jelentékeny, mert a' mint 
mondják 20,000 lelket számlált. Ez ismertetést, mint a' 
kornak intő jelét érdekesnek tartom, 's megvallom, hogy 
az esemény nekem épen mint protestánsnak igen jól esett, 
's azon óhajtást ébresztette fel bennem, bár a' vallási 
türelem az utóbbi évek' fejleményei által mindenhol öreg-
bednék. 

A' meghalt budweisi püspök Lindauer, végrendeleté-
ben a' budweisi kórháznak 20,000 frtot, a' budvveisi és 
pilsi szegényeknek pedig 10,000 pfrtot hagyományozott. 

A' ,Münchner Hauptverein für constitutionelle Mo-
narchie und religiöse Freiheit' czimü társulat, ő felségé-
hez I. Ferencz-József ausztriai császárhoz, az általa a' 
kath. egyháznak visszaadott szabadságért üdvezlő feliratot 
küldött, mellyben az álladalmi gyámság' kártékony hatá-
sát, 's a' felszabadításnak az egyházra nézve üdves ered-

ményét rajzolván, a' többi közt azt mondja : ,A' csá-
szári igazságszeretetnek e' nemes ténye a' valódi szabad-
ságnak is nagy szolgálatot tett; mert hogy a' szabadság 
vallás nélkül nem létezhetik, sőt hogy ottan, hol a' vallás 
a' felizgatott szenvedélyek' ellenébe a' kötelességérzetet, a' 
jognak tiszteletét, a' maga magáni uralkodást, felebaráti 
szeretetet, és önfeláldozást mint megannyi gátokat felállí-
tani nem tudja, a' szabadság a' népek' átkává, 's végnél-
küli forradalmak' szülőanyjává válik, azt az ujabb kornak 
tapasztalása eléggé bebizonyította ; ' . . . de továbbá . . . ,e: 

magasztos tény által a' forradalom legerősebb védfalát is 
vesztette el; innen azon pártnak forró dühe, melly alatto-
mos gyűlölséggel a' társadalom' szétbomlasztásának müvét 
a' sajtó' utján folytatja. A' custozzai és novarai, szegedi 6s 
temesvári dicső győzelmek által fegyverek' erejével nyo-
mattatván el, érzi újra a' halálos döfést, melly azt e' tett 
által szivében találta, mert látja, hogy azon hatalom, 
mellynek szellemi fegyver által a' forradalom' örvényét be-
tömni , tehetségében áll, uj erőre kapott . . . Különösen a' 
mi örömünk — igy folytatja a' felirat — annál határtala-
nabb , minél inkább van a' mély tisztelettel alólirt társu-
lat azon meggyőződéstől áthatva, hogy Németországnak 
's vele együtt a' mi szűkebb Bajorhonunknak jövője, a'nagy, 
szabad, 's erkölcsileg erős Ausztriával karöltve jár. 'S en-
nek tudatánál fogva a' veszélyeket és szenvedéseket, 
mellyek a' megrendült császári birodalmat a' legutóbbi 
években érték, mint saját magunkét éreztük, 's vele együtt 
fegyvereinek diadalán, 's a' veszélyekbőli dicső megmen-
tetésén örvendettünk. E' meggyőződésben jelenlegi minis-
teriumunkkal cgyetértőleg, ismételve szavunkat is emeltük 
minden önző különválás, és elszakadási nagyravágyó tö-
rekvés , azaz : Ausztriának Németországbóli kiszorittatása 
ellen, 's hálásan nem feledtük el, miszerint csak hadve-
zéreinek és vitéz seregeinek hü feláldozása volt az, mi 
Európát 1848-ban a' durva barbarismus' véres igája alól 
megszabadította, mert a' forradalom' mindinkább növe-
kedő dagálya csak azokon tört meg, 'stb. 

Coblenzben az urnapi ünnepélyes körmenetet a' né-
hány nap óta ott tartózkodó luxemburgi apostoli helyet-
tes, Laurent püspök vezette, este pedig a' jezuiták' tem-
plomában szónokolt. 

Romában Bonifazi (piazza di San Marcello) és Spit-
hover (piazza di Spagna) könyvkereskedésükben több ujabb 
munkák kitétetvék, mellyek' tartalma legtöbbnyire a' de-
magógia' fondorkodásai ellen van irányozva. Néhány e' fe-
lett bosszankodó zavargók maj. 29-kén este Spitliover' 
könyvkereskedésébe egy lőporral tömött pléhszelenczét 
dobtak, mellynek elpattanása az ablaktáblákat összetörte, 
és sok könyvet egészen megrontott ; Bonifazi' könyvboltjá-
ba hasonlókép egy lőporral tömött üveggranát dobatott, 
melly elpattanva négy személyt megsértett. Ez a' sajtó-
szabadság, tiszteltetve azon férfiaktól, kik a' könyvek' laj-
stromozása miatt a' kath. egyházra olly szörnyen tudnak 
haragudni ! 

A'Parisban nem rég kimúlt Talaru marquis' végrende-
letének tartalma még mindig közbeszéd' tárgya. A' hagyo-
mányzások némi fogalmat adnak az elhunyt' rendkívüli 
dusgazdagságáról. C h a m b o r d grófnak (V. Henrik) 2 
milliót, Chateaubriand grófnak 50,000 frt, Berryer urnák 
40,000 , Montmorency herczegnek egy 800,000 frt érő 
birtokot, a' kath. propagandának 100,000, az irgalmas 
nők' négy intézetének 200,000, Etampe3 városa' kórházá-
nak 80,000 , az ottan cholerában megholtak' árváiknak 
10,000 frt hagyományozott. Az elhunyt rokonságban volt 
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Francziaország' legrégibb nemes családjaival, a' Bethane-
ok-, Montmorencyk- és Luxemburgokkal. 

A' Constitutionnel' nem nagy köszönetet mond a' vö-
rösöknek, hogy a' békében maradást ajánlják. Ezt téve, a' 
zavargó csoportoknak, mellyeknek dühét ezen visszatartás 
által még inkább nevelik, nem mondják : ,Egy polgáriasult 
társadalomban kinek sincs joga a'törvény ellen föllázadni; 
kinek sincs joga az állami hatalom' határozása után, ennek 
hivatalát bitorolni. Viseljétek zúgolódás nélkül a'társadalmi 
intézmények'üdves igáját. Gonosztevő az, ki polgártársainak 
vérét polgárháborúban kiönti. A'forradalmak' korszaka meg-
szűnt mindörökre. Helyes eszméknek, kivihető theoriáknak 
a' pártoskodók' gyilka- és a' lázongók' lőfegyverére nincsen 
szükségök. Fegyverhez nyúlva, a' családokat gyászba bo-
rítani, derék katonákat, bajnok nemzetőröket megölni, a' 
munka- és hitelnek, a' megcsökkent jóllétnek halál-csa-
pást adni, becsületes munkások' millióit véginségbe dön-
teni fognátok. Mondjatok le, és pedig mindörökre a' mani-
festatiok-, torlaszok- és utczaharczokról.' Mint mondottuk, 
a' vörös sajtó nem igy szól, nem is ezt czélozza ; midőn a' 
vakbuzgók- és forrongóknak, kiket a' nép' nevével meg-
tisztel, tanácsolja, hogy minden véres összeütközést kerül-
jenek, azzal azt akarja mondani: ,A'pillanat nem kedvező. 
A' fölkelés kétségkívül törvényszerű, teljes jogotokban áll 
az országot polgári háborúba dönteni ; de a' kormány ké-
szen áll, a' kamrák szilárdak, a' nemzetőrség és hadsereg 
hiven ragaszkodik kötelesség- és becsületszavához. A' 
munkások , kiket ti a' politikai zavarok' viszontagságai-
nak annyiszor áldozatul esni hagytatok, nem fognák többé 
felhivástokat követni. Ha olly könnyelműek volnátok a' 
vérlobogőt kitűzni, még egy junius'13-dikára sem fognátok 
méltóknak tartatni.' Kétségkívül nem azért tartják vissza 
a' népet a' felkeléstől, mivel ezt tenni nem szabad, hanem 
mivel kevés reményök van a' sikerhez; mi bizonyára nem 
nagy dicsőség. 

A' ,Patrie' czimü lapban M o n t a l e m b e r t n e k 
a' P r e s s e h e z intézett következő levele foglaltatik : A' 
jPresse' szerkesztőjének. Szerkesztő ur ! A' Presse-nek ma 
reggeli számában ön egy, már több izben ismételt állítást 
hoz fe l , mellynek rendszeres ismétlése engem czáfolatra 
bir. Ön azt mondja, hogy a' februári forradalom' alkalmá-
val én a' külügyi ministeriumba lengyel küldöttséget ve-
zettem, 's Lamartine úrtól az Oroszország elleni hadizene-
tet követeltem. Mindez nem ugy van. Én senkit sem ve-
zettem a' külügyi ministeriumba ; de elkísértem oda két 
francziát, V a v i n és B i e s t a urakat, a'lengyel bizott-
mánynak velem együtt tagjait, kik engem arra kértek meg, 
mennék velők az akkori minister Lamartine úrhoz, segélyt 
kérendők némelly lengyel menekültek' számára, hogy ha-
zájokba visszatérhessenek. Ez alkalommal alig szólottam 
három szót Lamartine úrhoz, 's e' beszédnek se volt leg-
kevesebb összeköttetése a' kül politikával. Legyen szives 
ez igazitást a' holnapi számba szóról szóra felvenni, ma-
radván 'stb. Ch. de Montalembert. 

Az irlandi négy metropolita, az armaghi érsekprimás, 
a' casheli, tuami és dublini érsekek ujabban elhatározták, 
miszerint az irlandi egyházra nézve nemzeti zsinat tartása 
volna kívánatos. A' határnap augustus' 15-re van kitűzve, 
a' zsinatnak a' Boldog sz. Szűz' különös oltalma alá helye-
zése végett ; a' zsinat' helye Thurles városa lenne. 

A' dublini siketnémák kath. tanodája' megalapításá-
nak negyedik évnapja Murray urnák elnöksége alatt tar-

tatott meg. Irland' primása Cullen tanár az ünnepélyben 
részt vett, ki több izben megmutatta , mennyire kimerit-
hetlen a' keresztény szeretet' forrása. 

Kegyes adományok' jegyzékei. 
A' Haynau-alapitványra a' veszprémi püspöki me-

gyéből nevezetesen a' csurgói esperességből : Fiiszár 
György m.-kereszturi apát 5"frt; Rákóczy Antal zákányi 
plébános 2; Németh József csurgói plébános 2; Ross József 
gyékényesi plébános 1 ; Csontos György miháldi plébános 
2 ; Lancsár János vízvári plébános 1 ; Mutzhard József 
babócsai plébános 2 ; Muyszer József barcsi plébános 1 ; 
Kemény János zákányi káplán 1 ; Polák Ferencz m.-xturi 
káplán 1 ; Igaz Daniel barcsi káplán 1 frt ; Halvax Mihály 
zákányi postakiadó 30 krt ; Nyul István zákányi tanitó 30 
krt p. p. 

A' jeruzsálemi szent sir' őrjei számára. A' pécsi me-
gyéből, a' földvári kerület 15 frt 50 kr. ; némethi kerület 
15 frt ; dombovári kerület 4 frt ; völgységi kerület 12 frt 
30 kr. ; drávai kerület 2 frt 42 kr. ; főt. Vörös Mihály ka-
nonok ur 5 frt ; Jób Gellért guardián 2 frt ; baranyavári ke-
rület 10 frt ; egy névtelen 10 frt; összesen 77 frt 2 kr. p.p. 

Az éjszak-amerikai missiók' számára : a'némethi kerü-
let 5 frt 20 kr. ; földvári kerület 2 frt 10 kr. ; gödrei kerü-
lőt 7 frt ; főt. Rihmer kanonok ur 40 frt ; szegszárdi kerü-
let 5 frt 30 kr ; főt. Král József kanonok ur 6 frt ; főt. 
Vörös Mihály kanonok ur 5 frt ; főt. Farkas és Kelemen 
kanonok urak 6 frt 30 kr.; főt. Nagy kanonok ur 6 frt; 
valpói kerület 18 fr t ; összesen 101 frt 30 kr. p. p. 

A' dunavizár károsultak' felsegélésére : A' felső-szelii 
plebániabeli hivek 6 frt 24 kr. ; a' taksonyi kath. hivek 
5 frt 36 kr. ; nt. Kubriczky András taksonyi plébános 3 
frt p. p. 

( K ö n y v i s m e r t e t é s . ) Örömmel sietünk tudatni 
az oktatás, de főleg a'lelkészkedés'rögös pályáján mun-
kálkodó , és munkálkodni kezdő egyházi egyénekkel, mi-
szerint irodalmunkban egy eddig igen sajnosan tapasztalt 
hézag ismét ki lett pótolva következő, a' sajtó alól már 
kikerült munka által : ,A' h i t e l e m z é s t a n ' s z a b á -
l y a i s z e r i n t k i d o l g o z o t t v a l l á s i e l ő a d á -
sok. Mint iskolai segéd-könyvet a' rendes öreg katechiz-
must követve, utmutatásul a' serdülő kath. ifjúságot okta-
tók' számára irta M a y r h o f e r József, a' lelkipásztorko-
dás-, keresztényerkölcs- és elemhittannak nyilv. rend. kir. 
tanítója.' 1. kötet Győrött. Ajánlva mélt. K a m er Antal 
győri megyés püspöknek. — A' munka igen nagy szorga-
lommal, a' kisdedek' fölfogásához ügyes tapintattal és 
alkalmazással vagyon szerkesztve ugy, hogy az egymásból 
természethün folyó kérdések által a' legfontosabb hitága-
zatok és igazságok' ismeretére vezettetik a' kisded, és csak 
azután figyelmeztetik a' katechizmusban előadott kérdés 
által is a' már kitalált, és fölfogott hitigazságra ; miért is 
szükségtelennek tartjuk e' jeles müvet bővebben ajánlani, 
miután megvagyunk győződve, hogy e' nélkül is bizonyo-
san kivivandja az átalános elismerő helyeslést. A' 118 
igen tömött levélre menő kötetnek ára 1 frt. 30 kr. p. p. 
A' 2-dik kötet nem sokára szinte sajtó alá kerülend. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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S e m i n a r i u m o k . 

IV. 
Hogyan lehetne 's kellene a' papnevelés' hiá-

nyain a' papnöveldében 's azon kivül segiteni? 
Valamint minden közönséges és tartományi egy-

házi sz. zsinat, ugy az 1822-dik évi Pozsonyban tartott 
magyar egyházunk' sz. zsinata is nyiltan megismeré, 
hogy a' papnövendékeknek a' seminariumokbanjó ne-
velése, alapja és feje a' papságban fölelevenítendő régi 
jő rendnek 's fegyelemnek, az egyházmegyei papság' 
regeneratiojának. *) Itt már azon kérdés merül föl : ha 
vannak a' seminariumi nevelésben hiányok, hogyan 
lehetne 's kellene azon segiteni a' növeldében? Itt 
utalhatnám a' tisztelt olvasókat értekezésem' második 
czikkére ; mindazáltal nem tartom fölöslegesnek az 
ott mondottakból némellyeket röviden ismételni, 's 
még más észrevételekkel bővíteni. A' seminariumi jó 
papnevelésre szükséges : 

1 -ször : A ' p a p s á g r a k i j e l e l e n d ő k n e k 
j ó l m e g f o n t o l t v á l a s z t á s a . Az említett po-
zsonyi zsinat az idézett helyen nem ok nélkül ren-
deli : ,Susceptio clericorum, praemissa in mores se-
dula indagatione, in consistorio fiat.' 

2-szor : A z a l k a l m a t o s n e v e l ő 's t a -
n i t ó e l ö l j á r ó k ' m e g v á l a s z t á s a . Erről már 
két izben emeltem szót , 's harmadszor sem tartom 
fölöslegesnek sürgetni : hogy papnöveldei előljárókul 
's tanítókul olly egyházi férfiak választassanak, kik a' 
seminariumi nevelés' föladatának teljes mértékben 
nemcsak meg tudnak, de meg is akarnak felelni ; mert 
akarni 's nem érteni hozzá; vagy érteni hozzá, de 
nem akarni , restelni a' fáradságot : egyforma káros 
hatást gyakorol a' seminariumi nevelésben. Az inté-
zeti rendre a' fegyelemre fölügyelő három előljáró so-
kat tehet, ha egyetért; ha a' fölügyelésben, utána 

*) Lásd Acta Synodi Nationalis Ilungariae Posonii 
1822. celebratae. Sessio 2-a , 5. de Seminariis. M.S. 
I. Félév. 

látásban egymást fölváltja; nem múlik el akkor hét, 
hogy ne látná, de hét közben gyakrabban is látni 
fogja a' papnövendék majd a' tanuló, majd az ebédlő, 
majd az éjjeli teremben, majd a' sétahelyen véletlenül 
megjelenő elöljáróját, ki nem mulasztandja el atyai 
kegyességgel inteni a' hibázót . rendre utasítani a' 
törvényszegőt, buzdítani a' jót. A' fölügyelő elöljárók 
hamar észrevehetik, hogy nem bizhatják teljességgel 
a' fölügyelést a' kinevezett ductorokra ; mint az ő 
nyilt informatioikra sem igen támaszkodhatnak; u-
gyanazért minden ductor- és alductortól külön az alat-
tuk való növendékekről követeljenek zárt informatiót ; 
ők leginkább ismerhetik a' növendékeket, adhatnak 
róluk igaz tudósítást, ha elég lelkismeretesek ; 's adnak 
is, ha tapasztalják, hogy az elöljárók nem épen az ő 
informatiójok' következtében, hanem inkább az ő in-
formatiójok' nyomán szerzett, tulajdon tapasztalásuk 
után orvosolják az orvoslandókat. A' három előljáró : 
fő- 's aligazgató és tanulmányi igazgató, ha egyetért-
ve 's egymást fölváltva utána látnak a' rendes fegye-
lem' föntartáshoz, sok hasznot tehetnek a' papi neve-
lésben ; de ha egyik a' másikra utalja a' fölügyelést, 
gyakran a' növendékek minden fölügyelés nélkül 
maradnak, 's igy valósul a' magyar közmondás : a' 
sok szakács 'stb. a' sok bába 'stb. Igen sok függ tehát 
a' jó, buzgó, munkás 's példás papnöveldei elöljárók' 
választásától. Ugyanazért igen bölcs az idézett pozsonyi 
sz. zsinatnak ezen határozata : ,Educatio ecclesiasticae 
juventutis res magni ponderis et ardui negotii est. I t a -
que pro superioribusetprofessoribusseminariorumde-
ligant episcopi viros prius in cura animarum annis ali-
quot diligenter versatos, et qui perspectae prudentiae, 
moderationis , doctrinae et industriae sint , ad quos 
pertineat non studia tantum ac domesticam discipli-
nam procurare ; sed vel maxime, ut industrios et sol-
licitos educatores decet, mores juvenum et pastores 
Ecclesiae formare.' Idézett hely. 9. §. — Miként a' 
fönebbi czikkekben érintém : a' papnövendék szor-
galmatosan oktattassék a' theologiai tudományokban; 
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de még inkább gyakoroltassák a' vallásos, erkölcsös 
's egyházi életben. Mert jól mondá egy valaki : ha a' 
plebánia-községben a' lelkipásztornál tudósabb ember 
is találkozik, az nem baj ; de ha nálánál vallásosabb, 
erkölcsösebb, egyháziasb szellemű találkozik, az már 
szégyen. Ugyanazért a' nagy érdemű 's buzgalmu 
S a i l e r Mihály igy szól : Religion ist die Krone der 
Bildung für den Menschen und für den Geistlichen. 
Desshalb haben alle wahren Geistliche, in Bildung 
des Geistlichen die Gottseligkeit oben angesetzt. 
Desshalb haben wohl alle eingerichtete Institute zur 
Bildung des Geistlichen von dem Anfange angefan-
gen; dass sie die Entwicklung des religiösen Sinnes 
zu ihrem ersten Augenmerke machten. Desshalb haben 
alle V erbesserer dieser Institute (unter denen bloss die 
vier berühmtesten : Carolus Borom., Franciscus Sales., 
Vincentius a S. Paulo, Fenelon, genannt seyn sollen) 
nichts gethan zu haben geglaubt, bis sie ihre Zöglin-
ge mit dem Feuer des neuen Bundes, mit dem Geiste 
der Gottseligkeit durchdrungen hatten. A' második 
czikkben előadám, hogy ezen vallásos, erkölcsös 's egy-
házias szellemet a'papnövendékekben kifejteni 's meg-
gyökeresiteni, a' Pater spirituális' dolga. Az ő istenes 
munkásságának szinlielye a' növeldei kápolna ; ott, mint 
a ' jó atya 's anya szokott szeretett gyermekeivel, télen 
's nyáron naponkint reggel és estve papnövendékeivel 
imádkozzék, elmélkedjék, visgálja lelkisineretét, hall-
gassa a' sz.-irás' olvasását, mutassa be buzgón növen-
dékei' jelenlétében a' sz.-miseáldozatot. Ott tartsa sz. 
beszédeit, oktatásait, sz.-gyakorlatait. Ne feledje soha, 
hogy olly növendékek' nevelése bizatott reá , kikből 
nemcsak segédpapok, plébánosok, de professorok, püs-
pöki hivatalnokok, kanonokok, apátok és püspökök 
is válhatnak : ugyanazért elmélkedéseiben, megfonto-
lásaiban és sz. beszédeiben mit se titkoljon; fejtse ki 
erélyesen a' papi különféle hivatal' kötelességeit, 
terheit, felelősségét; tüntesse ki előttük a' papi vét-
ségek' utálatosságát, kárhozatosságát, a' keresztény 
népre nézve káros hatását; utáltassa meg velők a' hi-
vatalbeli hanyagságot, lágymelegséget; a' veszélyes 
nagyravágyást, elégületlenséget, az undok fukarságot, 
tisztátalan, mértékletlen életet, az anyagi jóllét utá-
ni rendetlen sóvárgást ; szóval : a' botrányos, példátlan 
magaviseletet. Ellenben rajzolja le előttük : a' hivata-
lában buzgó, fáradhatlan, kevéssel megelégedő, egy-
házi jövedelméből az Isten' dicsőségére, Krisztus' or-
szága terjesztésére, a' sz. egyházak' diszére, a' sze-
gények' fölsegélésére örömest adakozó, szavaiban, 
tetteiben, társalgásában tiszta, példás életű papnak 
becsét 's érdemét Isten és az emberek előtt ; az ily-
lyen papnak nyugodt, sőt vigasztalásssal teljes életét 

*a) Neue Beitrage zur Bild, des Geistlichen. Ein Wort 
von den biseh. Seminarien. n. 8. 

és halálát 's Istennél nagy jutalmát. Higyjétek el ti 
érdemes lelki igazgatók, kik Isten' segitségével gon-
dosan, buzgón 's fáradhatlanul működtök papnöven-
dékeitek' istenes 's egyházias nevelésében ; ha azok 
kezeitek alól eltávozván néha rossz utakra vetemed-
nek i s , eljön az idő, hogy atyai figyelmeztetéseitekre 
megemlékeznek ; 's az általatok sziveikbe hintett is-
teni igének magja, melly egy ideig bennök elfojlott, 
ismét kisarjadzik, 's üdves gyümölcsöket termend. Igy 
jön magához néha az elvetemült fiu, midőn édes atyja 
vagy anyja' intéséire 's oktatásaira visszaemlékezik. 
Érdemes férfiak ! A' világ 's a'világias érzelmű papok 
soha sem fogták föl a' ti magasztos hivatástokat, 's 
lia annak kellőleg megfeleltek, Krisztus'anyaszentegy-
házában nagy érdemetöket. De értették azt minden-
kor a'lelkes papok; fölfogták azt az emiitett pozsonyi 
zsinaton összegyűlt magyar egyházunk' atyjai is, kik 
az idézett II. ülés 5. fejezet 10. §-ban igy határoz-
tak : ,sed nihil est in seminariis, quod majoréin curam 
et providentiam deposcat, quam rectus spiritualiuin 
delectus ; horum est interiorem formare hominem et 
effingere ad imaginem priscae, quae in ecclesia Dei 
inter sacerdotes viguit, disciplinae, ut tanto oneri fe-
rendo et muneri sint pares. Episcopi tales spiritua-
l s deligant, qui relate et viribus adhuc validi et fir-
mi, in cura animarum diu exercitati et in aliis quoque 
ecclesiasticis muniis utiliter et cgregie fuerint versati, 
quos doctrina, mansvetudo, gravitas, prudentia et 
morum integritás omet, rerumque diuturnior usus et 
experientia coinmendet.' Bölcsen átlátták a' zsinati 
a tyák, hogy az egyházmegyében illy tulajdonokkal 
ellátott 's érdemes egyházi férfiakat a' spiritualisi hi-
vatalra választani ugyan lehet ; de azok hajlandók 
lesznek-e ezen eddigelé olly csekély fizetéssel 's igen 
ritka előléptetéssel jutalmazott hivatalt magukra vál-
lalni ? Ez még kérdés. Ezen okból (11. §.) elhatáro-
zák : ,Tametsi conscientia recte íactorum et magnam 
voluptatem perse adferat. et in coelo repositam ha-
beat mercedem ; quia tamen. ut homines sunt, negle-
cta vel indigna virtus languere sólet, spiritualibus 
perinde ac professoribus, ceterisque seininarioruin su-
perioribus — nunc quidem honestum episcopi sti-
pendium decernant. dein autem pro ratione meritorum 
beneficiis melioribus prospiciant.' A' többiekre nézve 
ezen határozat némileg életbe lépett ; de a' spirituá-
lisokra nézve, tudtomra, ezen határozat 1822-ki év-
től fogva irott malaszt maradt ; 's meddig fog még az 
maradni? Vajha kiket ezen ügy' előmozdítása illet, 
jól meggondolnák sz. Pál ' szavait : ,Quae seminaverit 
homo, haec et metet. Quoniain qui seminat in carne 
sua , de carne et metet corruptionem ; qui autem 
seminat in spiritu. de spiritu metet vitám aeternam.' 
Gal. 6, 8. 

3-szor : Szükséges azt tettel bebizonyítani, hogy 
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a ' megyei hivatal igen nagyra becsüli, sőt kiválólag 
meg is kivánja a' papnövendéktől a' vallási buzgósá-
got, erkölcsiséget *s egyházi szellemet. Mig emberek 
maradunk, ösztönzésre, buzdításra a ' j óban is leend 
szükségünk. Nagy ösztönül szolgál az a' papnöven-
déknek, ha theologiai nyilvános próbatét' alkalmával 
a' megyés főpásztor, kanonokok, növeldei elöljárók 
's tanitók' jelenlétében bebizonyíthatja a ' tanulásban 
szorgalmát 's munkásságát. Valóban a' növeldei sz. 
gyakorlatokon hasonló megjelenéssel 's példaadással 
szükséges volna a' növendékeket buzdítani a' buzgó-
ságra, a' lelki ujulásra 's elöhaladásra. Vajmi nagyon 
csökken a'növendék'szivében az istenesség, buzgóság, 
'slelki gyakorlatok iránti haj lam, ha növendék-tár-
sain 's a' spirituálison kivül másokat nem tapasztal részt 
venni a' lelkigyakorlatokban. 

4-szer : A ' s z ü n ó r á k b a n á r t a t l a n m u -
l a t s á g r a k e l l s z o k t a t n i a' n ö v e n d é k e -
k e t . Mindig nem lehet tanulni, olvasni vagy imád-
kozni ; szünőrákra valamint a' lelkészi pályán, ugy a' 
papnöveldében is van szükség. 'S ha ezen szünidőnek 
jó irányt nem adunk ; az unatkozás már a' növeldé-
ben i s , de még inkább a' növeldén kivül köny-
nyen rossz társaságokba vezet, tobzódáshoz, mérték-
ietlen iváshoz, veszélyes játékokhoz szoktat. Sz. János 
apostolról irják, hogy madárral mulatta magát szün-
órájában. Mások füvek 's plánták' gyűjtésével, virá-
gok vagy gyümölcsfák' tenyésztésével ; mások rajzo-
lással, vagy hangászattal mulatják magukat ártatla-
nul, 's az illy múlatás után jobb izü ismét a ' szellemi 
munka. Nyújtson tehát a' papnövelde alkalmat a' nö-
vendékeknek hasonló ártatlan időtöltésre ; hogy a' nö-
veldében illyest megkedvelvén, azt a' lelkészi pályán is 
szünóráiban nagy haszonnal gyakorolhassa. Papnak a' 
kertészség, melly őt a' háznál tartóztatja, legajánlha-
tóbb ; kinek pedig mezei gazdasága vagyon, az az év' 
nagyobb részében a' pap' szünóráit eléggé elfoglalja. 

5-ször : A' p a p n ö v e n d é k ' r o m l á s á n a k 
i g e n g y a k r a n o k a a' s z ü n h ő n a p o k b a n i 
h e n y é l é s , j á r á s , k e l é s , m ú l a t á s 'stb.; s z ü k -
s é g e s t e h á t , h o g y a' p a p n ö v e n d é k a' s z ü n -
h a v a k b a n is n é m i l e g h a s z n o s a n e l le-
g y e n f o g l a l v a . Adassék föl nekik bizonyos ta-
nulás 's munkálkodás, p. o. egyik évben a' bibliai 
történet, másikban a' katekizmus, harmadikban az 
egyházi szertartások' magyarázata. Ha ezekben ők 
sziinhavaikban elég tudományt, jártosságot szerez-
nének maguknak, milly könnyen esnék nekik utóbb 
a' prédikálás, a' keresztény oktatás ; 's mihelyt e' hi-
vatalkodásban könnyűséget tapasztalnának, azt örö-
mest teljesítenék. Mi aztán rájok 's a' népre nézve 
nagy nyereség volna ; 's az illy munka megóvná őket 
az unatkozástól, a' henyéléstől 's az ezekből szivárgó 
sok veszélyektől. 

6-szor : A' f ö l s z e n t e l é s t m e g e l ő z ő s z i -
g o r ú v i s g á l a t a' fölszentelendők' tudományáról 
is ugyan, de még inkább vallásosságuk-, erkölcsiségük-
's egyházi szellemökről. Erről már a' I I . czikkben 
szólottam. I t t egyedül az idézett pozsoni zsinatnak 
,De Seminariis' czim alatt 6 . §. hozom föl , hol igy 
határoz : ,Clericis, qui in religione ac pietate frigidi 
aut erroneis imbuti opinionibus, aut disciplinae do-
mesticae impatientes, suisque superioribus refractarii 
et ad vitáin licentiorem proclives inventi fuerint , eti-
amsi ingenio praecellant, dimittantur ; satius est enim 
clericorum, sacerdotumque penuriam pati, quam cle-
ricis et sacerdotibus improbis abundasse.' Nézetem 
szerint illy móddal lehetne a' jó papi nevelést a' se-
minariumokban elősegiteni. Lássuk már most, ho-
gyan lehetne, 's kellene a' növeldén kivül a' papok' 
romlását gátolni, 's előmozdítani azok' vallásosságát, 
példás életét 's hivatali buzgóságát, szinte mint tudo-
mányát? Ezen tárgyról elég üdves határozatokat ta-
lálunk az egyházi zsinatokban, a' püspökök' pásztori 
intézményeik- 's rendeleteikben, mellyeket röviden 
érinteni elégségesnek vélem. 

1 - s z ö r : I g e n h a s . z n o s , h a a z u j o n a n 
f ö l s z e n t e l t p a p o k e l ő s z ö r i s b u z g ó , m u n -
k á s , j ó l e l k i p á s z t o r o k o l d a l a m e l l é t é -
t e t n e k k i . Ha presbyteriumok állanának, ott le-
hetne a' papi nevelést bevégezni, az ujoncz áldozáro-
kat papi buzgóságukban, hivatalbeli munkásságukban 
's példás életökben utasítani 's megerősíteni ; de pres-
byteriumok' hiányában csak a' buzgó lelkipásztorok' 
oldala mellett reménylhetjük a' jóban megmaradásu-
kat, 's az apostolkodásban előhaladásukat ; k ik , ha 
egyszer hivatalos buzgóságukban 's munkásságukban 
megerősödtek, bátrabban áttétethetnek hanyagabb lel-
kipásztorok mellé. 

2-szor : A' l e l k é s z i p á l y á n i s k e l l a' 
p a p s á g o t a' t h e o l o g i a 's e g y é b é p ü l e t e s 
k ö n y v e k ' o l v a s g a t á s ár a s e r k e n t e n i , s z i n -
t e k é n y s z e r í t e n i . Mert az illy hasznos, sőt szük-
séges foglalkozás menti őket a' sok vétségek' szülő-
anyjától, a' henyéléstől, tökéletesiti őket a' szükséges 
keresztény tudományban, 's alkalmatosokká teszi őket 
a' tanitásra, a' lelki vezérlésre. E ' végett rendeltet-
tek az egyház-kerületekben a' különféle kitűzött the-
ologiai kérdések' megvitatása, a' lelkészi téren fölmerülő 
esete 's kétségek' megoldása, az egyházi conferentiák. 
,Quolibet trimestri conveniant districtuales, et de 
quaestionibus propositis concertent;' igy rendelkezik 
a' pozsonyi zsinat. Azt is rendeli a' zsinat : tartassa-
nak a' megyékben concursusok ; az előre megjelentett 
napon szigorú próbatételt álljanak ki a' synodalis 
examinatorok előtt azok, kik lelkipásztorokká válasz-
tattak ; 's concursus' kiállása nélkül senki választható 
ne legyen ; a' megválasztott szigorú próbatétel nélkül 
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ne investiáltassék. Mindezek megannyi ösztönök a' 
szorgalmatos tanulás' folytatására. Hol illy ösztönök 
hiányzanak, ott gyakran nagy 's káros tudatlanságra 
akadunk. 

3-szor : A z e g y h á z m e g y e i j ó r e n d 's 
f e g y e l e m ' f ö n t a r t á s á r a , a' l e l k é s z i b u z g ó 
h i v a t a l o s k o d á s é s p é l d á s é l e t ' s e r k e n t é -
s é r e m i n d e n k o r h a s z n o s n a k t a l á l t a t o t t 
1) Az alesperesi látogatás, 's ennek következtében az 
alesperesek által a' megyei hivatalhoz beküldött in-
formatio. Ezen okból a' pozsonyi zsinat ,De curato-
ribus animarum' czim alatt rendeli : ,Episcopi curent 
sibi per Vice-Archidiaconos referri : Parochi et ca-
pellani, quo fervore et sedulitate omnibus functionibus 
ecclesiasticis respondeant? quali lectione aut quomodo 
se occupent, quomodo cum parochianis aut cum confra-
tribus vivant ? stb. Tudom én azt, hogy a' legközelebb 
lefolyt időben paptársaink' egy része az illyes informa-
tiok ellen nagyon tiltakozott ; de azt is őszintén megval-
lom ám, hogy, mig mi papok is gyarló emberek mara-
dunk. mindig jó tudnunk, miszerint erkölcsünkre s hi-
vatalkodásunkra nézve szem vagyon reánk ; 's példát-
lan magunk viseleteért 's hivatalbeli hanyagságunkért 
szó érhet bennünket, kérdőre vonathatunk. Mig a'hadse-
regnél szükséges a' szoros fölügyelés és a' viseleti (Con-
duite) lajstrom: szükséges inaradand az a 'papi testület-
ben is, ha csakugyan ,acies bene ordinata' kiván lenni. 
Azonban az magában értetik, hogy az okos 's pap-
társait szerető alesperes testvériesen igazit , 's jobbit 
maga, mit jobbithat ; 's csak akkor, ha intése 's taná-
csa siker nélkül elhangzik, vagy a' körülmények sür-
getők, födi föl aniiak helyén a' hiányokat. Azonban 
megtörténhetik néha, hogy az alesperes informatióját 
szinte mint mások' vádolásait a' szenvedély vezeti : 
ugyanazért az okos 's mérsékelt egyházi főnök, kö-
vetve sz. Pál' tanácsát (1. Tim. 5, 19.), Ítéletében 
nem hirtelenkedik; ha lehet, maga kivánja látni 's 
tapasztalni, ha tőle ki nem telik, biztos küldöttjei ál-
tal visgáltatja meg : mennyire igaz az informatio, a' 
vád? Ezen okból sürgették mindenkor a' zsinatok 2) 
a' püspöki gyakoriabb látogatásokat ; ezt sürgeti a 
pozsonyi zsinat is Bess. 4. cap. 4 .3 ) Ugyanezen rend, 
fegyelem 's egyházi buzgóság' föntartása vagy helyre 
állitása végett sürgették mindenkor az anyaszentegy-
házban a' tartományi 's megyei zsinatok' megtartását ; 
ugyan ezeket sürgeti az idézett helyen a' pozsonyi 
zsinat is. — A' rend, fegyelem, egyházi szabályok 
föntartásának 's teljesítésének pontos eszközlését sür-
geti olly igen a' tridenti sz. zsinat Sess. 22. cap. 1., 
meggyőződvén arról : hogy a' papságnak a keresz-
tény nép' hitére 's erkölcsére olly nagy befolyást gya-
korló szent 's buzgó hivatalkodása s példás élete az 
által nagyon elősegittetik. 'S valóban, ha a' megyei 
hivatal el nem mulasztja az egyházi kötelességeik'tel-

jesitésében 's hivataluk' körében hanyagokat, az er-
kölcsben példátlanokat, vagy mi több, botránkoztató-
kat, az egyházi szabályok's parancsok iránt engedet-
leneket atyailag inteni ; mi ha nem használna, kemé-
nyebben is fenyíteni, sz. Pál ama' szabálya szerint : 
,Peccantes (presbyteros) coram omnibus argue, ut et 
ceteri timorem liabeant' 1. Tim. 5, 2 0 . : az a' jó pa-
pokat megerősíti a' jó uton, a' romlásnak indultakat 
visszavezeti a' jó útra, 's ismét hasznos egyházi szol-
gákká változtatja. Mindenkor nagyon meghatá keble-
met sz. Cypriánnak Cornelius r. pápához irt ezen nyi-
latkozata (ep. 3.) : ,Quod si ita res est f rá ter , ut ne-
quissimorum timeatur audacia, ut quod inali jure at-
que aequitate non possunt, temeritate atque despera-
tione perficiant : actum est de episcopatus vigore et 
de ecclesiae gubernandae sublimi ac divina potestate; 
nec christiani ultra aut durare aut esse possumus, si 
ad hoc ventum est, ut perditorum minas atque insi-
dias pertiinescamus. Manere debet apud nos, fráter! 
fidei robur immobile, et stabilis atque inconcussa vir-
tus contra omnes incursus atque impetus oblatranti-
um fluctuum, velut petrae objacentis fortitudine et 
mole debet obsistere ; non idcirco fráter ! relinquenda 
est nobis ecclesiastica disciplina aut saeerdotalis sol-
venda censura, quoniain convitiis infestamur et terro-
ribus quatimur.' Igen a' szigorú fenyíték sokszor esz-
közölhet rendet, munkásságot 's példás magavise-
letet; de ha ezt az Üdvezitőnk' szelidségét követő 
szalesi sz. Ferencz' kegyes javítási modora, mellyet 
Camus püspök leir, mérsékli, akkor a' gyökeres 
javulás 's igaz szives buzgalom is bekövetkezik. 

4) Nagyon serkenti a' papságban a' buzgó lii-
vatalkodást 's példás életet azon bizonyos adatokon 
épült, 's a' megyei hivatalnak mindenkori gyakorlata 
által tanusitott tapasztalás : hogy senki az egyház-
megyében , ki papi kötelességeiben 's egyházi hiva-
talkodásában hanyagnak, maga viseletében, erkölcsé-
ben példátlannak tapasztaltatik, mig egészen jóra nem 
változik, jobb alkalmazásra, előmenetelre számot nem 
tarthat , 's a' megyei kormány előtt mindenkor na-
gyobb becsülete 's érdeme van az ifjabb ugyan, de 
hivatalában buzgó's fáradhatlan. életében példás pap-
nak , mint az öregebbnek, kiről az ellenkező bebi-
zonyul. 

5) Az egyházi kerületekben valamint a' fegyel-
mi felügyelő a' fő- és al-esperes: ugy a' lelki vezér, 
spirituális vagy poenitentiarius is szükséges. Ha az 
illy lelki vezér' választása a' kerületi papság'bizodal-
mának kifolyása ; ha illy lelki vezér szivéből buzog 
Isten' országának terjesztéseért, kerületi paptársainak 
lelki javaért, jó hiteért, neveért : ugy kerületi paptár-

*3) Der Geist des h. Franz ron Sal. Joh. Pet. Camus 1. 
Band. 1. Th, 9. Kapit. 



589 
sai' szerető szivéből eredett figyelmeztetéseit, intéseit 
nem fogják megvetni; gyakoribb gyónásra 's lelki 
ujulásra birván őket, igen sok jót eszközölhet pap-
társai között. 

6) Végre az egyháziak' lelki ujulásának eszköz-
lésére, a' papi buzgó hivatalkodás és példás élet' 
ébresztésére leghatályosb segédszerül ajánltattak min-
denkor a' lelki sz. gyakorlatok (exercitia s. spiritua-
lia). Mi papok , mig gyarló emberek maradunk , olly 
szent 's lélekben járó kötelességeinkben hanyagokká, 
magunk viseletében 's erkölcsünkben könnyelműekké, 
sőt vétkesekké válhatunk ; 's mi indíthatna minket 
hatályosabban a' lelki tisztulásra, papi buzgóságunk' 
fölelevenitésére, szent és szilárd föltételekre, Istennek, 
velünk együtt fáradozó paptársainknak, és Krisztus' 
nyájának forró szeretetére, mint ha sz. magányba vo-
nulva buzgó imádságok közt segitségül hivjuk a' sz. 
lelket ; sz. elmélkedések, olvasások 's megfontolások 
alatt újra megemlékezünk papi kötelességeinkről, 's 
a' nagy számadásra, melly várakozik reánk, ha azokat 
elhanyagoltuk , a' dicső jutalomra, mellyet reméllünk, 
ha egyházi kötelességeinknek hiven megfeleltünk, 's 
ha a' gyakori lelkismeretvisgálatkor magunkba elmé-
lyedünk, számot vetünk magunkkal ; oh mit illyenkor 
keblünkben érzünk , mire lelkesülünk , megtermi üd-
ves gyümölcseit. Erről kiki többet olvashat a'már egy 
izben idézett iratban : Forma externa Spiritualium 
Exercitiorum 'stb. 

'S ezzel tisztelt paptársaim! bevégzem értekezé-
semet ; ki több jót 's reánk nézve üdvösbet adand elő, 
bennem első figyelmetes hallgatójára találand; csak 
arra kérlek bennetek : hogy összekucsolt kezekkel, 
mit sein téve, mint legfölebb jajgatva vagy válvonit-
va, ne nézzük hanyatlásunkat. Itt az idő, hogy a' ve-
szélyes mámorból fölébredjünk. Hitünk. anyaszent-
egyházunk's különösen a 'kath. papság' ellenségei nem 
csak ébren vannak; de készek is minden erőmegfe-
szitésre, kényelmük 's pénzök' föláldozására , hogy 
hitünket aláássák, egyházunkat megzavarják, 's min-
ket hitünkben 's erkölcsünkben megrontva , hivatal-
kodásunkat guny és gyűlölet' tárgyává téve, meg-
semmisítsenek ; 's mi mégse ébredjünk ? Isten' országa 
terjesztésére, a' jónak, az iidvesnek a' papságban 's 
népben eszközlésére, kényelmünk, vagyonunk' föláldo-
zását , buzgó 's állhatatos fáradozásunkat 's minde-
nünket örömmel fordítani elmulaszszuk ? Ettől mentsen 
minket az Ur ! —a-i— 

Nyilt levelezés. 
Çj. B é c s , juniu3' 12. Az idevaló rongeanusok a' 

ministeriumhoz folyamodványt nyújtottak be, miszerint 
önálló egyházi társulatként elismertessenek. Kérelmök' tá-
mokolására többi közt azon körülményt hozzák föl, miként 

a legutóbbi időben igen megszaporodtak. Mennyire legyen 
igaz ezen állitás, nem tudjuk, ámbátor tekintve a' szapo-
rítási módokat, mellyek fölhasználtattak, nincs okunk an-
nak valóságán kételkedni : azt azonban teljes meggyőző-
déssel merjük hinni, miszerint a' kormány a' folyamodók-
nak tagadó választ adand. Nem mindenütt történnek ollyan 
abnormitások, mint például Pesten , hogy hivatalos lapnak 
jutna a' szerencse, a' socialismust tele torokkal hirdethetni. 
Szegény magyar nép , melly még nem is kezd halálos se-
beiből üdülni, 's már is mindig nagyobb adagokban, ugy 
szólván hivatalos rendelésből kapja a' mérget, mellytől 
elkábulván, a' kihevertnél sokkal borzasztóbb lázakban 
tegye próbára életerejét. — Ue hagyjuk el ezen szomorú 
tárgyat, mellyről olly igen sokat, 's olly igen sok busát 
lehetne elmondani ; térjünk vissza a' rongeanusokhoz. Azt 
mondtuk, miszerint hiszszük , hogy a1 ministerium a' ron-
geanusokat constituált vallásfelekezet gyanánt el nem is-
merheti. Mondtuk pedig azért, mert a' ministeriumnak 
lehetetlen máskép cselekedni. Hogyan ismerje el v a l l á s -
felekezetül az olly társulatot, mellynek s e m m i v a l -
l á s i e l v e i nincsenek, melly épen tagjainak v a l l á s i 
e l v n é l k ü l i s é g e által keletkezett? Minden vallási 
egyesület csak p o s i t i v dogmák' alapján állhat fön, csak 
ezen p o s i t i v dogmák' ártalmatlanságánálfogva igényel-
het elismerést a' statustól. A' mi német-katholikusaink 
pedig hitbeli dogmául épen semmit sem ismernek el (mint 
legújabban kiadott programmjok tanúsítja), 's csak az er-
kölcsi törvény' alapján akarnak szövetkezni, 's ez erkölcsi 
törvénynek kötelezését is csak a' jelen pillanatban, 's csak 
mennyiben meggyőződésökkel öszhangzásban van , ismerik 
el, nyiltan kijelentvén, miszerint jövőben ez alól is föl-
oldozottaknak tekintik magukat, ha az eszmék' fejlődése 
szerint meggyőződésök e' tekintetben változni találna. De 
midőn igy ez oldalról az uj sectariusok' kérelmének min-
den jogalapnélkülisége kitűnik, másrészt tekintetbe kell 
venni azt is , hogy ezen társulat, mint a' katholikusok 
mindjárt kezdetben megmondták, épen nem is vallási, ha-
nem tisztán politikai. Megvallotta ezt Blum, a' radikalis-
mus' vértanuja, 's Ronge' első követőinek egyike; meg 
legújabban Ronge maga is, legközelebb kiadott röpiratá-
ban nyiltan kijelentvén, miként követőit nem vallásos 
czélból, hanem csupán és egyedül a' socialis demokratia' 
terjesztésére egyesité. De ha illy tényleges, 's azt tartjuk, 
3enki által incompetenseknek nem mondható tanúbizony-
ságaink nem volnának is, eléggé bizonyítják állításunkat 
maguk az elemek, mellyekből e' társulat nálunk alakult. 
IIa a' ministerium meg akarja tudni, kik néznek türel-
metlen reményfohászokkal egy uj forradalomnak elébe : 
adassa át magának a' rongeanusok' névjegyzékét, csak-
hogy benne természetesen a' coryphaeusokat hiában kere-
sendi, sokkal okosabbak ezek, mintsem hogy nyiltan föl-
lépjenek , midőn megbízottaik által veszély nélkül hatást 
gyakorolhatnak a' tömegre ; egyébiránt is tudva van, miként 
szoktak a' misera plebsből kedves énjeik' védelmére bar-
ricadeokat alkotni. Midőn azonban azt mondjuk, hogy a" 
kormány a' rongeanusokat el nem ismerheti, távol van 
tőlünk, miszerint annak a' vallás' ügyében rendkívüli ha-
talmat tulajdonítani akarjunk : sőt ellenkezőleg azt tart-
juk : a' kormány azért nem adhatja meg a' rongeanusok-
nak a' nyilvános elismerést, mert társulatuk nem vallási 
társulat. 

A' bérmálás' szentsége a' pünkösdi napokban nálunk 
három főpap, u. m. az érsek, a' sulfraganeus és a' tábori 
püspök által szolgáltatott ki, a' tizenhét ezeret fölülmúló 
mindkét nembeli ifjúságnak. — Mint halljuk a' n.-váradi 
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's váczi megye sem árva többé, legalább mennyire a' do-
log Bécstől függ; a' kinevezettek'neveit csak a' pápai meg-
erősítés után közlendi a' bécsi újság. *) Primás ő hgségét 
őhajtva várjuk : itt léte mindig örvendetes események'elő-
postája szokott lenni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
K é s m á r k , junius' 8. Szerkesztő urnák lapja' 64-ki 

számában a',Vegyesek' közt álló észrevétele, hogy t. i. a' 
bécsi hivatalos lap eddigelé meg nem hozta az uj püspö-
kök' kineveztetését, minálunk is sokaknak igen különös-
nek tetszett ; '") annál inkább, miután bizonyos, hogy mél-
tóságos püspökünk, Z a b o j s z k y László*hűségi esküjét, 
valamint hitvallását is a' maga helyén már letette, és igy 
bizton várni lehet, hogy a' szent-szék által megerősitve, 
megyénk' kormányzását nem sokára átveendi. — A' nagy 
öröm, mellyet e' kinevezés első pillanatban kedélyeinkben 
előidézett, nőttön nő, 's várva várjuk a' nagy napot, hol 
szeretett pásztorunk a' dicső püspöki széket, kedves fiai-
tól, és régi bajtársaitól körülvéve, örömkitörések közt el-
foglalandja. — Addig, mig beigtatásának órája ütend, 
plebánosi minőségében akar ő méltósága az Ur' szőllőjében 
munkálkodni, tettel megmutatandó, milly fontosnak tartja, 
és mennyire becsüli a' lelkipásztorkodást. Ah milly köny-
nyen, és édesen fog esni lelkünknek, az ó bölcs vezér-
lete alatt küzdeni. Hisz ő fogja tudni méltatni fáradal-
mainkat, mivel maga vitte a' nap' terhét. —Bécsbőli visz-
szatérte után azonnal több kerület in corpore jelent meg 
tiszteletére, őszinte örömét fejezve ki, hogy csakugyan 
őtet, kit kívántunk és óhajtottunk püspökünknek, meg is 
kaptuk. Ez alkalommal is csak épülni tudtunk buzgőságán, 
hisz a' kisdedek közt, az iskolában találtuk őt. Szíves fo-
gadása 's nyájas leereszkedése mindenkit elbájolt. A' visz-
szatértek' arczain csak örömsugárokat lehetett látni, mely-
lyek olly jótékonyul széthatottak egész megyénkben, hogy 
e' néhányan is , kiknek e' választás különös érdeknél fog-
va, nem volt épen inyökre, velünk egybeolvadnak, és a' 
nagyobb rész' érzelmeit osztják. — Jelenben tisztelve sze-
retett pásztorunk ellátásunk' ügyében dolgozik. Tud-
ják t olvasóim, hogy megyénk a' lefolyt szomorú emlékű 
katastrophe alatt egészen tönkre jutott. Jövedelmünk 
tiszta tizedből állott ; az elesett, és ezóta tengetjük éle-
tűnket a' szó' szoros értelmébenegy szűken kimért con-
gruaból, melly alamizsnaképen nyujtatik. E' tekintetben 
tehát püspökünk a' legszebb reményekkel biztatott, azt 
adván tudtunkra, hogy a' szepesi papság elvesztett tize-
dének kármentesítése iránt már alkudozásban van a' ma-
gas es. k. ministeriummal. Az Isten gyámolitsa ő méltó-

*) Magunknak is megfordult eszi inkbon , ha val ljon a' k ineveze t t 
püspökök' neve inek k ö z z é t é t e l e nem azért maradt -e el a' 
h ivatalos lapban , mive l a' megerős í tés t adó pápának s z a -
badságát , a' v i s szavethetés t i l l e t ő l e g , nem akarják többé 
e lő leges hivatalos közzété te l által korlátolni . . . Ha ez igy 
van : a' magas k o r m á n y ismét e g y nagy je lentőségű lépést 
tett az egyház ' fe lszabadításában ! Szerk. 

*) Lásd a' bécs i leve let fülebb. Szerk. 

ságát e' nehéz munka' kivitelében, hogy sikerüljön neki 
minélelőbb szomorú állásunknak végetvetni ; hisz , ha e' 
helyzet még hosszabb ideig tartana, a' katholikus ügynek, 
mellynek különben is vidékünkön számos ellenei és meg-
támadói vannak, veszni kell, és beteljesednék rajtunk : 
,Percutiam pastores, et dispergentur oves.' Azonban eddig 
türelemmel viseltük a' mindennapi nyomort a' jó és szent 
ügy miatt, 's görönyös pályánkon Krisztus Urunk, 's 
Mesterünk' példájából erősbültünk. — És ez legyen elég 
mostanra. Bízom a' jó Istenben, hogy nem sokára sebe-
inkre ir fog hozatni. 

N y i t r a, junius' 6. S. T. által közlött azon hir, mi-
szerint szentséges atyánk' szerencsés visszajöveteleért az 
ős Romába ,Te Deum' lenne tartandó, teljesedésbe ment. 
Pünkösd vasárnapjára ébredénk. Alig haladott néhány lép-
csőt a' nap, már is székesegyházunkba siettünk, az ünne-
pet méltóságához illőleg megülendők. Az órák' bevégezté-
vel megcsendült a' kis harang, 's a' tömött templom' népe-, 
ajtatos rendiek' ifjúsága- 's a' papság' sokaságától énekelt 
„Jöjj el Szentlélek ur Isten" hangzott vissza a' márvány 
oldalakról. Az ének e' lelkes zengése közt nt. K u b i c z a 
István püspöki titoknok lépett a' szónokszékre, 's fellengző 
magyarságával korunk' álbölcseinek látszó felvilágosult-
ságát, melly nem származik a' Szentlélektől, kegyetlenül 
ostorozá. Beszédének bevégeztével mindnyájunk' megle-
petésére kihirdeté, miszerint ő szentsége atyánk, 9-dik 
Pius pápa' szerencsés visszajöveteleért az ős Romába, 
kath. egyházunk ,Te Deum'-ot tartand. A' ,Te Deum'-ot, 
's az ezt követő vérontás nélküli áldozatot főt. 's tudós 
M é s z á r o s András, székes káptalanunk'olvasó-kanonoka 
's apát, fényes kísérettől övedzve, mutatá be a' minden-
ség' alkotójának. Igy siettünk mi leróni szép adónkat, 
mellyel szentséges atyánknak tartozánk ! Pünkösd napja 
nálunk egyszersmind az Oltári-szentség' kitételének napja. 
Reggeltől késő estig tömve volt az egyház' látogatókkal, 
városiak és vidékiek, öregek 's a' zsenge ifjúság felváltva 
imádák az angyalok' kenyerét. A' tanuló ifjúság általi 
,Lauda Sión' és ,Ez nagy szentség' éneklése mindnyájunk' 
szivét meghatotta ; mig végre vecsernye után, az ajtatos-
kodók'roppant sokasága előtt az Oltári-szentség betétetett. 
De ha még maradt ür keblünkben, mellyet eddig az ajta-
tosság ki nem elégite, azt betölté Pünkösd' hétfője ; mert 
tanúi valánk azon buzgalomnak, mellyet a' körül fekvő 
magyar helységek, székes egyházunkba zarándokolva, ta-
núsítottak. Néhány cs. k. katonán kivül alig volt templo-
munkban , ki a' magyar szót nem értette volna, és ezen 
magyar népnek, mellynek ajkáról egyhangúlag zengett le 
a' ,Jöjj el Szentlélek ur Isten', — a' magyarság' ihletett 
szónoka, nt. 's tudós M a l o c s a y József hittani tanár 
hirdette az Isten' igéjét. Az alatt megyés püspökünk ő 
excja a' hivek' üdvességében fáradozott ; pünkösd vasár-
és hétfőjén Mocsonokon a' helybeli 's körülfekvő falvak' 
bérmálandó tagjait avatta Krisztus' bajnokivá. — Május" 
30-án az Űrnapját teljes fénynyel megültük ; az egyházi 
magyar szónoklatot és misét meghallgatván, ő excja vivé 
az Ur' testét, valamennyi harang' z ugása 's a' rendbe állí-
tott vadász-csapatok' puskáinak durrogásai közt, tömér-
dek nép , polgári meg katonai hatóságok' példás jelenlété-
ben. Öröm ezt a' népet nézni, mi sokat haladtunk gyászos 
napjaink óta. — Tegnap junius' 5-én egész ünnepélylyel 
igtattatott be kanonoki székébe főt. C z a g á n y i Mátyás 
volt morva-lieszkói plébános és kerületi alesperes. 

—k — s. 
(A' mélt. veszprimi püspök' beigtatási beszéde a' pap-

sághoz. Vége.) Ad Vos quoque charissima spei meae pignora, 
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tcnella Sponsae meae gennina, tenerrimarum curarum me-
arum pars praecipua convertor Filioli mei! quos elegit 
Dominus, ut stetis coram eo et ininistretis, * ') qui subli-
mioribus ad peragenda sacra gradibus adhiberi, ac sic pa-
scendo gregi dominico quondam praefici desideratis. Venite 
Filii ! audite me, timorem Domini docebo vos. *2) Timete 
Dominum ! initium enim sapientiae timor Domini.*3) Quo-
tidie serio pensantes illud : ,Quis ascendet in montem Do-
mini, aut quis stabit in loco sancto ejus ? Innocens mani-
bus et mundo corde', *4) satagite, ut per bona opera cer-
tain vestram vocationem faciatis, *ä) sicque olim ad San-
cta Sanctorum puris mereamini mentibus introire. *c) 
Insuper quoniam scriptum est : Labia sacerdotis custo-
dient scientiam,et de ore eius legem requirent, quia angé-
lus Domini exercituum est: *') qua futuri doctores, atten-
due lectioni, exhortationi et doctrinae, ut cum creditum 
vobis fuerit munus Evangelii, possitis exbortari in doctri-
na sana, et eos, qui contradicunt, arguere. *8) Igitur 
crescite in scientia sanctorum, innocentiam vitae , mode-
stiam et doctrinam iunctim sectantes, ut quemadmodum 
aetate, sic et sapientia et gratia proíiciatis apud Deum et 
homines. 

Ut vero discatis et vos Filioli ! et nos omnes, an quis-
que, qualem esse oportet, reipsa sit, iuvabit saepe con-
sulere iinaginem sacerdotis, quam S. Bernardus delinea-
vit, Eugenio Papae innuens, *10) quos ad munia ecclesi-
astica promovere expediat : ,Compelle. inquit, illos intra-
re, qui praeter Dominum timeant nihil, nihil sperent, nisi 
a Domino ; qui adventantium non raanus attendant, sed 
necessitates ; qui stent viriliter pro afflictis, et iudicent in 
aequitate pro mansvetis terrae ; qui sint compositi ad mo-
res , probati ad sanctimoniam, parati ad obedientiam, man-
sveti ad patientiam, subiecti ad disciplinam, rigidi ad 
censuram, catholici ad fidem, lideles ad dispensationem, 
concordes ad pacem, conformes ad unitatem; qui sint in 
iudicio recti, in cunctis bene morati, in consilio providi, 
in iubendo discreti, in disponendo industrii, in agendo 
strenui, in loquendo modesti, in adversitate securi, in 
prosperitate devoti, in zelo sobrii, in inisericordia non re-
missi, in otio non otiosi, in convivio non elfusi, in cura 
rei familiaris non anxii; qui vulgus non spernant sed do-
ceant, divites non palpent sed terreant, pauperes non 
gravent sed foveant, minas non paveant sed contemnant ; 
qui orandi studiuni gérant et usum habeant : qui in omni 
re plus fidant orationi, quam suae industriae vel labori ; 
qui se amabiles praebeant, non verbo sed opere se reve-
rendos exhibeant ; qui humiles cum humilibus duros dure 
arguant, inalignantes coerceant, reddant retributionem 
superbis, qui non de dote viduae et patrimonio crucifixi 
se vel suos ditare festinent; qui marsupia non exhauriant, 
sed corda reficiant et crimina corrigant ; famae provideant 
suae, nec invideant alienae ; quorum ingressus pacificus, 
modestus exitus sit; quorum sermo aedificatio, vita iusti-
tia ; quorum praesentia grata, quorum memoria in bene-
dictione.' Qui talis est nostrum Filii Dilectissimi ! videat, 
ne cadat, sed ut iustificetur adhuc ; qui necdum talis est, 
talis fieri allaboret adiuvante Domino! 

Idem Dominus Deus, auctor pacis et amatőr, omnes 
nos, quos uno pane coelesti satiat, sua faciat pietate con-

•1 ) 2 . t'aral. 2 9 , 11. * 2 ) Ps . 33 , 12. *3 ) Ps. 110 , 9 . "4) Ps. 

23 , 3 . " 5 ) 2 Petr. 1, 10. ' 6 ) Ecc les . in Intr. Miss. ' 7 ) Ma-
lacli . 2 , 7 . *8 ) Tit. 1 , 9 . ' 9 ) Luc. 2 , 52 . ' 1 0 ) Libr. 4 . de 
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cordes ! 1 ') Cum enim Ecclesia, cui praesumus, unum sit 
corpus, et unus Spiritus, cum simus vocati in una spe vo-
cations, cum sit unus Dominus, una fides, unum baptis-
ma, cum sit unus Deus et Pater omnium, *12) cum unus 
sit et mediator Dei et hominum homo Christus Jesus, qui 
dedit redemtionem semetipsum pro omnibus nobis *13) : 
solliciti servemus unitatem Spiritus in vinculo pacis * u ) ; 
stemus in uno Spiritu unanimes, collaborantes fidei Evan-
gelii * , s ) ; quaecunque sunt pacis, concordiae et dilecti-
onis christianae, haec cogitemus, haec sectemur in omni-
bus, unanimes, idipsum sentientes, eandem charitatem 
habentes *1(i); imo omnes unum simus! * , T) atque sic 
u n i t i s — utinam semper u n i t i s v i r i b u s — labore-
mus in omnibus, opus faciamus Evangelistae, ministeri-
um impleamus! *18) 

Utique vero tempus est, ut a Patre Optimo, quia 
diligit nos * 1 9 ) , nuperrima castigatione moniti, atque e 
somno, — imbecilles enim erant multi et dormiebant inul-
ti, — excitati, iamnunc ,apprehendamus disciplinam, 
nequando iterum irascatur Dominus, et pereamus de via 
iusta. *2u) Atque adeo salutem nostram ac nóstrorum cer-
tius operaturi, iuxta illud : *21) ,fugite de medio Babylo-
nis, convolate ad urbes refugii, ubi possitis et de praete-
ritis agere poenitentiam, et in praesente obtinere gratiam, 
et futuram fiducialiter praestolari gloriam ! — memineri-
mus interdum e mundi strepitu secedendo reddere nosmet-
ipsos nobis, ut novissimorum nostrorum meditatione et 
ferventi oratione armati, bonum certamen certemus, fidem 
servemus, atque cursuni olim consummantes obtineamus 
coronam iustitiae, quam reddet diligentibus se Dominus 
in illa die iustus iudex. *22) 

Quod superest : Servite Domino in timoré *2 3) , et 
confidite, nuperna quoque experientia docti, quoniam ,ad-
iutor est in tribulatione, qui non derelinquit q u a e r e n-
t e s s e *2i). Qui oleo suo sancto unxit Vos, Illius manus 
auxiliabitur vobis et brachium eius confortabit vos; nihil 
proficiet inimicus in vobis, et filius iniquitatis non nocebit 
vobis. * 2 j ) Quapropter nihil solliciti sitis animae ve-
strae, ,>2(i) sed omnem sollicitudinem vestram proiicite in 
Deum : *27) fidelis est enim et potens dare, quod promi-
sit ;promisit autem: quaerite primum regnum Deietiusti-
am eius, et haec oainia adiicientur vobis. 28) Deo propitio, 
mihi quoque curae erit, sacra sacerdotalis vestra dignitas 
et omnia, quibus indigetis, ut ad rite fungendum ministe-
rio vestro aptiores reddamini. ,Certus sum autem et ego 
ipse de Vobis, quoniam et ipsi pleni estis dilcctione.' *29) 
Eapropter, 

Hodie in unum corpus mysticum dextera Domini co-
agmentati, oremus pro invicem, ut Deus misereatur nostri 
et benedicat nobis ! *30) — ut det nobis perseverantiam in 
bono, — ut adaugcat in nobis fidem *3 1) , spem et chari-
tatem , — ut illuminet sensus et corda nostra, —• cunctas-
que actiones nostras gratia sua et aspirando praeveniat, et 
adiuvando prosequatur, sine Ipso enim nihil possumus 
facere ! *32) 

Oremus supplices pro Ecclesia sancta Catholica, ut 

*11) E c c l e s . Orat. pro pace et concord . » 1 2 ) Ephes . 4 , 4 — 6 . 
•13 ) 1 . Tim. 2 , 5. 6 . ' 1 4 ) Ephes. 4 , 3. *15) Phi l ipp 1, 2 7 . 
• 1 6 ) Phi l ipp. 2 . 2 . "17) Jóann. 17 , 2 1 . *18) 2 Tim. 4 , 5 . 
* 1 9 ) Hebr. 12 , 6 . » 2 0 ) Ps. 2 , 12. - 2 1 ) S . Bernard, de Conv. 
ad Cleric. ' 2 2 ) 2 . Tim. 4, 7. 8. ' 2 3 ) Ps. 2. 11. ' 2 4 ) P s . 
9 , 11. ' 2 5 ) Ps . 8 8 , 2 2 . 2 3 . ' 2 6 ) Matth. 6, 25 . » 2 7 ) 1 Petr. 
5 , 7 . ' 2 8 ) Matth. 6 , 3 3 . *29 ) R o m . 15. 14. *30) Ps. 6 6 . 
2 . * 3 1 ) Luc. 17, 5, ' 32 ) Joann. 15, 5. 
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Deus earn pacificare, custodire, adunare et regere digne-
tur toto orbe terrarum ! *33) 

Oremus etiam pro Summo Pontifice Pio, ut Deus 
eum una cum commisso sibi grege salvet semper et 
muniat! 

Et quia per Deum reges regnant et legum conditores 
iusta decernunt : *34) oremus pro Rege nostro Apostolico : 
,Domine salvum fac Regem et mitte ei auxilium de san-
cto, * 3 ' ) quod eum ab omnibus tueatur adversis ; *36) 
praeveni eum in benedictionibus, et da eum ipsum in be-
nedictionem, ut in virtute tua laetetur Rex, et magna sit 
gloria eius in salutari tuo ! *3 7) 

Oremus etiam pro omnibus, qui in sublimitate sunt, ut 
quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate ! *38) 

Oremus pro militibus, qui metuentes Dominum, bo-
nam inilitiam militant, *39) ut hostium sublata formidine 
et omni perturbatione submota, liberis Deo mentibus ser-
viamus. *40) 

Oremus quoque sine intermissione pro fidelibus, quos 
dedit nobis Dominus in via salutis pascendos : Salvum fac 
populum tuum Domine et benedic haereditati tuae! *4 1) 
— Ceterum 

,Misericordias Domini in aeternum cantabo, *42) quo-
niam inopem ine a terra suscitavit, *43) ut me collocaret 
cum principibus populi sui. *4 4) — ,Confirma hoc Deus, 
quod operatus es in ine ! *4ä) En servus tuus sum in me-
dio populi tui. *4 6) Igitur illumina faciem tuam super 
servum tuum et salvum me fae in misericordia tua ! *47) 
Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam, et noli me 
reprobare, quoniam sum homo infirmus et exigui tempo-
ris, minor ad intellectum iudicii et legum. *48) Ad te Do-
mine, levavi animam meam : Deus meus in te confido, non 
erubescam! *4!)) 

Pro Vobis quoque Filii Dilectissimi! supplices levo 
manus ad Patrem Misericordiarum et Deum totius conso-
lationis, * a 0) sine intermissione orando : ,Pater Sancte, 
serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut omnes unum 
sint; sanctifica eos in veritate; *51) da eis, secundum di-
vitias gloriae tuae, virtute corroborari per Spiritum, Chri-
stum liabitare per fidem in cordibus eorum, * s a ) ad dan-
dam scientiam salutis plebi tuae ; *.53) ut cum apparuerit 
Princeps pastorum, percipiant immarcescibilem gloriae 
coronam! i 4 ) 

Gratia Domini Nostri Jesu Christi, et Charitas Dei, 
et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus Vobis ! 
Amen ! * " ) 

Vegyesek. 
A' ,Times'-nak egy vezérczikkéből azt lehet követ-

keztetni , hogy P a r k e r admiral végrehajtási, illetőleg 

* 3 3 ) E c c l e s . in Can. Miss. '3-1) Prov. 8 , 15. ' 3 5 ) Ps . 19, 3 . 
10. *36) Ecc l . Oral, pro Rege . *37) Ps . 20 , 1 . 4. 6 . 7. 
• 38 ) 1. Tim. 2 , 2 . ' 3 9 ) A c t . 10 , 7 . 1 . Tim. 1 , 1 8 . 40*) Ecc l . 

pro pace et contr. pers . *41) Ps . 2 7 , 9 . ' 4 2 ) Ps. 88 , 1. 
• 4 3 ) Ps . 112 , 7. 8 . * 4 4 ) P s . 1 1 2 , 8 . ' 4 5 ) Ps . 67 , 29 . ' 4 6 ) 3 . 
Reg . 3 , 8. ' 4 7 ) Ps . 3 0 , 17 . *48) Sap. 9 , 4 . 5 . "49) Ps. 
2 4 . 1. * 5 0 ) 2 Cor. 1, 3. * 5 1 ) Joann. 1 7 , 1 1 . 17. * 5 2 ) E p l i e s . 
3 , 1 6 . 17. "53) Luc. 1 , 77. * 5 4 ) 1. Petr. 5, 4. « 5 5 ) 2 . Cor. 

13 , 13. 

zár alá vételi parancsot kapott nem csak Nápoly és Tos-
cana , hanem a' pápai birodalom ellen is. Anglia IX. Pius-
tól 12,000 font sterlinget követel, kárpótlásul azon ká-
rosításokért , mellyeket angol alattvalók a' forradalom' 
ideje alatt a' pápai birodalomban szenvedtek. Az árjegy-
zéken a' többi között egy angolnak lova áll, mellyet Bassi 
Hugo, Garibaldinak házi káplánja, az angol' istállójából 
erőszakkal elvivén, azon Romából elutazott. A' ,Times' 
ugy vélekedik, miszerint rendiben van : hogy Palmerston 
angol alattvalók' jogait az egész világon védelmezze , de az 
nem : hogy egy ártatlan kormányt azon rablásokért tegyen 
felelőssé, mellyeket az előtt maga is elnézett, 's miután 
az ő általa felbátorított rablóknak szökését a' prédával 
együtt maga segítette elő. 

R o m a , junius' 3-án. Antonelli bibornok a' Franzoni 
érsek elleni eljárás' tárgyában május' 14-én a' sardiniai 
ügyvivőhez Romában jegyzéket küldött. Ebben előadja, 
miszerint a' pápa a' sardiniai kormánynak az egyházi 
ügyekben követett előbbi rendszabályai ellen kénytelen 
volt óvást tenni, 's követét Turinból visszahívni. Az előb-
bi sérelmekhez járult még az érseknek elfogatása 's elitél-
tetése is, ki pásztori körlevele' kibocsátása által csak jo-
gát gyakorolta. ,Bármilly tagadhatlan joga volt is Sardi-
niának, polgári ügyeire nézve uj alkotmányt készíteni, 
mindazáltal e' jog szintolly kévéssé sérthette meg az egy-
házi törvényeket, mint a' már az előtt Piémont és a' romai 
szék között kötött ünnepélyes szerződéseket sem, mellyek-
nek tárgyai nagy részben ugyanazok, mellyek a' tör-
vényhozás" utján reformáltatni szándékoltatnak. A' szent-
szék annál is inkább reménylhotte azon szerződések' meg-
tartását, mellyeket részéről lelkismeretesen betöltött, mint-
hogy azok világos tekintettel az alkotmányra, biztosíttat-
tak. Ő szentsége azon kötelesség' érzetében , mellyet ma-
gos hivatása Isten és az egyház' irányában reá rótt, alól-
irttnak megyhagyta, hogy olly tény ellen óvást nyilvánít-
son, melly által szintúgy az egyházon mint a' szent-széken 
terhes sérelem ejtetett, tekintélye megvettetett, 's a' tisz-
teletet parancsoló püspöki méltóság egy legméltóbb pász-
tornak személyében megsértetett. Ó szentsége azt akarja, 
hogy egyszersmind azon igaz panaszok és óvások, mellye-
ket alóirt egy előbbeni jegyzékben a' kérdéses (Siccardi-
féle) törvények ellen tett, azon alapon ismételtessenek, 
melly ama' jogsértéshez előzményül szolgált, 's melly a' 
jelenlegi sajnos reclamationak tárgyát képezi. A' szent 
atya, mint az egyház' feje, még azt is követeli, hogy a' 
befogatott érsek, érseki székének tüstént visszaadassék, 's 
ez által olly eseménynek vége vettessék, melly a' vallás-
nak, egyháznak és püspöki méltóságnak nyilvános meg-
gyalázása , s nagy botrány a' kath. világra n ézve, melly-
hez azon ország is tartozik, hol azon szerencsétlen esemé-
nyek történtek, 's mellyre nézve a' legsajnosabb következ-
mények eredhetnek abból.' A' Siccardiféle amortisatio-tör-
vény (az egyházi corporatiok' szerzésjoga az álladalom' 
jóváhagyásához köttetik) kihirdettetett. Az ,Era nuo-
va'-nak írják Turinból, hogy mind a' két királyné (Károly 
Albert' özvegye 's az uralkodó király' neje) az érseket 
fogságában meglátogatni szándékoztak, de a' király őket 
ebben megakadályozta, parancsot adván, hogy minden ud-
vari hintó, melly a' fellegvárba, hol az érsek fogva ült, 
hajtana be, ott letartóztassék. Daczára ennek, az érsek 
börtönében több mint 60,000 aláírással ellátott különféle 
feliratokat kapott, mellyekben a' hivek sorsa iránti részvé-
töket fejezték ki. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A' magyar kir. e g y e t e m . 

A' magyar kir. egyetem' reformatiojának kérdése 
épen most van szőnyegen. Ez érdemben közelebb egy 
terv nyújtatott be, melly jelenleg az egyes karok' 
tanáeskozmányainak tárgya. A' tervet magát nem lát-
tuk , 's igy a' benne felállított elveket is csak azon 
pontok után ismerjük, mellyekre a' karok' tanácsko-
zása vonatkozik. Szerencsések vagyunk a'theologiai kar' 
nyilatkozatát részben bírhatni. Hét pont felett mondja 
ki abban a' kar az ő meggyőződését; u. m. a) az 
egyetem' autonomiája; b) a' tanitási szabadság; c) a' 
nemzetiségek és d) a' k ü 1 ö n f é 1 e h i t v a l l á s o k ' 
e g y e n j o g ú s á g a (Gleichberechtigung der ver-
schiedenen Religions-Confessionen) ; e) az ausztriai 
egyetemekkeli egyformaság; f) az azokkali külső e-
gyenméltóság és paritás ; és végre g) a' külföldi egye-
temek' követése és az azokkali versenyezés felett. A' 
t. közönség láthatja innen, hogy mivé akarják némely-
lyek a'magyar kir. egyetemet tenni. Az egyetemet illy 
értelemben, tudnillik a' különféle hitvallások' egyen-
jogositásának alapján, reformálni akarni, annyit tesz, 
mint azt tökéletesen felforgatni, belőle babel-tornyot 
épiteni, 's a' tanulók' nyelvét és értelmét tökéletesen 
összezavarni. Ez ügy a' katholikusok' teljes figyelmét 
hivja fel. Álljon itt mindenekelőtt a' fentisztelt kar-
nak rövid de velős nyilatkozata. Az okirat ez *) : 

,Instituta et opera humana continuo excoli per-
ficique posse, imo debere, ex ipsa naturae nostrae li-
mitatae, indefiniti tamen prógressus capacis indole 
suapte sequitur. Activa est vita, et quies mortis imago ; 
non licet dicere unquam : hueusque et non ultra. Qui 
continuo non profiéit, certo deficiet. Haec eminenti ra-
tione de scientiarum Athenaeis valere, facultas haec 
theologica apprime novit, et ideo reformandae ac ad 
altiorem provehendae huius universitatis ideam, per-
quam salutarem, dudum jam sincere excupitam, am-

*) Közelebb magyarul is adandjuk. Szerk. 
/ . Félév. 

babus ut dicitur ulnis amplectitur, semper parata vi-
res suas huic ideae vita donandae impendere. 

Mentor tamen sanctae vocationis suae palam dé-
clarai, principio illi christiano conformiter : ,Omnia 
probate', se nonnisi quod bonum est , sit illud dome-
sticum aut extraneum, sit novum aut antiquum, am-
plecti, idque, absque tamen ira et odio, propugnare 
decrevisse. 

In capite itaque observandum censet : Ministe-
rialibus etiam principiis ddto 15. et 27 . Februarii a. 
c. enunciatis, et in projecto coordinationis secum com-
municate §. 4. attactis conformiter, caute tamen et 
pedetentim progredi oportere, quia saltus in natura 
non datur, verendumque si t , ne quid nimis; secus 
quippe evenire posset, ut in locum exoptatae refor-
mationis deformatio universitatis, foetusque abnormis 
in lucem prodeat ; quod ne pro magno scientiarum et 
educationis publicae damno contingat, anhelis votis 
e x o p t a t a m c o o r d i n a t i o n e m n o n r e m i n i -
s c e n t i i s r e v o l u t i o n a r i i s , sed solidae basi 
historicae superstruere desiderat. Nam sicut in tribu-
lis ficus non nascuntur, sic ex anarchia ordo, e per-
turbatione legális ordinis coordinatio nostri instituti 
nunquam efflorescet ; hinc nexum inter funestain revo-
lutionem nupernam et intentam scientiarum reforma-
tionem non quaerit, quaesitum perhorrescit haec fa-
cultas, quae serium se reformandi conatum dudum 
ante revolutionem, collatis saepe desuper mutuis con-
siliis, prout acta monstrant, palam est testata. Scien-
tiae vi internae naturae progrediuntur, per motus re-
volutionäres promoveri nullo modo, sed remoram pati 
omnino possunt. Si quando certe hodie opus habet 
chara patria nostra scientia tal i , quae non eradicet, 
sed si quae bona destructa sunt, pietatem quippe in 
Deum, fidelitatem erga regem, charitatem non fictam 
erga concives, reaedificet. Hoc ex obtutu duas ideas in 
introductione elaborati omitti cupivisset haec facultas, 
ut plures alias, menti suae haud conformes expressio-
nes brevitatis causa tacite praetereat. Harum prima est 
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a) Postulata ibidem ecclesiae et religionis re-
formatio. Ecclesiae reformatio spbaeram, sed et vires 
nostras, ingenue fateamur, excedit ; domum nobis cré-
ditant mundemus, templum scientiarum pro viribus 
exornare satagamus, hoc unicum jus nostrum, hoc no-
bile officium nostrum, huic fors pares erunt humeri 
nostri. Religionem autem reformari velle, frustraneus 
est mortalium conatus : est quippe aeterna Dei Veritas, 
nulli mutationi et vicissitudini obnoxia. Non quidem 
negamus religiosam societatem, in quantum liumanae 
solum perspicaciae viribus regeretur, ad statum ta-
lem de venire posse, ut reformatio eius exoptabilis ap-
pareat, sed haec cum reorganisationc universitatis, 
opinione liuius facultatis, prorsus non cohaeret. 

b) Imperium genii aevi in statum, religionem, 
scientias atque scholas, eorundem reformationem ab-
solute postulans. Genius aevi saepe numero fallax 
est viae ductor, et qui huic se coece committunt, im-
pletur in eis notum illud : si coecus coeco ducatum 
praestet, ambo infoveam cadunt. Quo tendat saepe ge-
nius aevi, funesta postremorum annoruin nos docuit 
experientia ; docet et hodierna, modo attentius lustre-
mus statum Europae. Est itaque semper sub vigili 
oculo liabendus : et si probus fovendus ; sed si non 
sat castigatus , per omnem cordatum toto ei pectore 
resistendum. Imbellis et effoeminati est, semper se-
cundo amne natare , quo pugna , ubi opus, dif-
ficilior, triumphus tanto gloriosior. In specie autem 
religio et genius aevi , ex ipsa rerum natura, 
tam parum se contingunt, quam parum quod aeter-
num et temporaneum, immortale et fluxum ac tran-
siens est. Haec acus instar magneticae directioni ser-
vitura praemittendo, jam ad ipsa coordinationis prin-
cipia expendenda fit descensus. 

I. Autonomiae principium tam quoad universi-
tatem in genere, quam quoad singulas facultates in 
specie, sensu in projecto exposito adoptat facultas the-
ologica, salvo ceteroquin ecclesiae influxu in negotium 
religiosae institutionis et educationis secundum altissi-
mas resolutiones erga propositionem ministerii cultus, 
per suam caesareo-regiam majestatem recentissime san-
citas, quarum memóriám perpetuo grati animi sensu 
recolit, et recolet facultas. Influxum ecclesiae in stu-
diorum theologieorum, et universim omnis institutio-
nis religioso-moralis directionem postulat illud idem 
autonomiae principium. Suum cuique. 

II. Libertás docendi, quae abrogato priore, etiam 
theologicas cathedras hac in parte coarctante systhe-
mate, felici demum rerum eventu restituta est, quam 
pretiosus sit thesaurus, sentit facultas. Est igitur haec 
libertás exoptatissima, modo res nomini respondeat, 
neque in licentiam degeneret. Sicut igitur ea non eo-
usque censetur extendenda, utprincipiaverae religioni, 
moralitati et statui adversa libéré disseminare, et fu-

tures patriae cives ac magistratus tenella adhuc in 
aetate veneno inficere fas sit, quod non libertás, sed 
abusus ejus turpissimus foret; ita nec in tantum re-
stringenda, ut juvenes privatim sub certis cautelis in-
stituti, ab examinibus status, si habilitaient suam te-
stari cupiunt, et per consequens ab olïiciis publicis 
arceantur. Libertás docendi suo sensu sumta excludit 
omne monopolium, etiamsi a statu exerceretur, Iae-
dens naturalia parentum jura. Libertatem discendi 
respectu theologorum, qui qua sepiinariorum alumni 
curae parentali episcoporum subsunt, et expensis ec-
clesiae aluntur , definire huius facultatis opinione ad 
episcopos pertinet ; eadem tamen hie loci secure enun-
ciat, examina semestralia, et privata seholastica in 
scholis theologicis retinenda esse. Ast libertás prae-
fata, si late pateat, in aliis quoque facultatibus pro-
fectui juventutis peregrinae, inprimis extra vigiles 
parentum oculos constitutae, plus poterit obesse, quam 
prodesse. Quo enim magis aetas adhuc juveniliter im-
provida moderationi Professorum eximitur, eo minus 
modestiae, et laborum patientiae retinebit, sicque stu-
dia procrastinando, temporis, expensarum et fortu-
nae jacturain patietur. Non quidem deerunt, qui velut 
rari nantes in gurgite vasto libertatis sibi concessae 
egregiuin usum capient, sed quis non videt potiorem 
inprimis partem considerandam venire? Verendum 
sane, ne ipsi Professores huic libertati discendi, suam 
docendi immolare, atque ad auram populärem captan-
dam auditorum auribus, et desideriis blandiri necessi-
tentur. In Germania quidem praefata novella libertás 
viget, sed nullo moralitatis proventu, ut quaerelae 
protestantium scriptorum testantur. Ad ipsum vero 
scientiarum incrementum haud necessariam esse, facta 
loquuntur. Pro suo itaque erga patriam amore, et sci-
entias zelo sustinet haec facultas projectum hisce fa-
cere : ut examinum asservatio et disciplina tantopere 
salutaris universim reducatur. 

III. Aequalitatem jurium, singulis nationibus fun-
damento Constitutionis 4-ae Martii 1 8 4 9 . competen-
tium, (Gleichberechtigung aller Nationalitäten) inta-
ctain servari, et justitiae naturalis, et concordiae ac 
pacis publicae ratio desiderat. Quantopere facultas 
theologica hoc principium foveat, practice monstravit, 
dum e voto celsissimi regni primatis lingvae latinae 
usum ad omnem diseiplinarum theologicarum ambitum 
extendit, qua quidem uniee possibili modalitate, di-
versarum nationum jura intégra servantur, et indigen-
tiis singulorum optime consulitur. Relate ad facul-
tates ceteras applicatio dicti prineipii pluribus laborat 
ditficultatibus, donec evolutio constellationum politica-
rum nodum hune gordium non solverit. Ceterum 
quamvis enunciatum principium aequalitatis jurium 
omnium nationalitatum facultas theologica quoque ve-
neretur, tamen ad partes officii sui pertinere sentit, 
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rellectere : in definitiva coordinatione universitatis 
pestiensis relate ad lingvas insti tutions, indigentias 
nationis in hoc regno principalis, quae absdubio hun-
garica es t , sumendam esse rationem. Insuper quoad 
actu vigentem praxim observât, quod cum lingua sit 
medium ad juventutem in scientiis excoleiulam, omni 
meliori modo cavendum fore, ne scientiae propter lin-
gvas vel minimum capiant detrimentum : non censet 
itaque cum exoptata efflorescentia hujus universitatis 
idconciliari posse, ut unus idemque professor dupplici, 
vel plane triplici lingva easdem disciplinas proponere 
stringatur; quantum quippe temporis lingvae immola-
bit, tantum cum irreparabili damno detrahet scientiae. 
Sacrificia si necessaria videntur, materialia potius et 
expetantur, et ferantur. In nexu puncti huius optaret 
denique collegium hocce, ut tam senatus academicus, 
quam singulae facultates in mutuis suis collationibus 
lingvam latinam pro olficiosa assiunerent ; postulatum 
certe et dignitati scientificae corporationis, et indigen-
tiac harmoniam fovendi apprime conveniens. (Folyt, 
köv.) 

H a z a i n é p m i s s i ó k . (Folyt . ) 

A' népmissiók' feladata, mint már mondottuk, 
a' kath. népnek rendkiviili tanitása és erkölcsi javí-
tása. Akkép kell tehát a' missiókat elrendezni és ve-
zetni, hogy ezen kettős föladatnak megfeleljenek. Első 
lépést mindenesetre az illető lelkipásztornak kell ten-
ni, neki kell népe előtt a' missio' természetét és czél-
ját megmagyarázni, és benne a' missiók iránt forró 
vágyódást kelteni. Mit elérend hü rajzolata által a' 
a' hanyatlott vallási és erkölcsi állapotnak, mellyben 
a' kereszténység' tetemes része, örök üdvének veszé-
lyeztetésével leledzik. Minél élénkebb szinezetben áll 
e' szomoritő kép a' nép előtt ; minél inkább belátja saját 
lelki veszélyét, annál forróbb lesz óhajtása a' segítő 
eszköz iránt ; annál készültebb lesz lelke a' missioi ta-
nitások' elfogadására,'s annál hajlékonyabb a' bűnbá-
natra és megujulásra. Minden esetre az volna legki-
vánatosb, ha az illy uton előkészített nép maga óhaj-
tana, és kérne missiot. 

Külföldön a' missiók 8 — 1 4 napig szoktak tar-
tatni; nálunk kezdetben talán kevesebb idővel is 
meg lehetne elégedni. Ismerve a' honi népesség' sa-
játságait, méltán tartanunk lehet, nehogy a' leghatá-
lyosabb rendkiviili ajtatosság alatt is, millyen kétség-
kívül a' missio, ha az hosszabban tartatnék, ellan-
kadjanak, 's igy a' főczél tévesztessék. Különben is, 
miután a' missiói időszak egyúttal a' lelki elvonulás' 
ideje is, mellyben a' nép a' templomban hosszabban 
és gyakrabban időzik ; 's a' fölött szükséges, hogy 
világi gondjainak terhétől a' lehetőségig menekülve, 

szent lelki magányba vonuljon, Istenével teljes öno-
daadással társalkodjék, 's lelki ügyeivel osztatlanul 
foglalkozzék ; könnyen meglehet, hogy a' rossz aka-
ratuak' mindig talpon álló serege, ármányaival köz-
belépjen, 's az anyagi hasznai iránt kissé féltékeny 
népben, az időmulasztás' kárainak túlzott fölszámitá-
sával, ingadozást, aggodalmat, szórakozást idézzen 
elő. A' napok' számának, 's átalában a' missioi idő-
szaknak meghatározásában a' helybeli körülmények 
és viszonyok, a 'nép'gondolkozásmódja, természete 
és hajlamai mindenesetre komoly figyelembe veendők. 

Elérkezvén a' kiszabott időszak, a' missio' elő-
estéjén a' helybeli lelkipásztor a' missioi papokat né-
pének bemutatja, és ajánlja; elmondván neki : hogy 
az óhajtott idő, a' várva várt férfiak' itt vannak. Hall-
ja a' nép most eme' férfiak szájából is az örök élet' 
igéit, mellyeket rendesen ő szokott hirdetni; vegyen 
buzgó részt a' jelenleg főkép általuk vezetendő ajta-
tosságban ; rakja le keblökbe eddig elkövetett minden 
bűneit, 's karjaikban fogódzva lépjen föl az erkölcs 
és üdvesség' ú t jára , mellyet Üdvezitőnk' szentséges 
vére kijelölt. Más napon a' hajnal' első órájában meg-
kondul a' harang, melly a' hiveket Isten' szent házá-
ban összegyűjti , hol a' missioi papok' egyike szent 
misét olvas ; mi alatt egy másik a' szószékre lép , 's 
fönhangon a' néppel együtt elmondja az ismeretes 
imádságot a' közszükségekért. Ennek végeztével a' 
Szentlélek' segédül hívása mellett, elkezdetik a' lel-
kismeret' visgálása, mellyet ismét egyik missioi pap 
vezet, elmélkedés' alakjában átmenve az Istennek tiz, 
és az anyaszentegyháznak öt parancsolatjain, akkép 
intézve, hogy ugy szólva egyenlőn haladjanak az ol-
tárnál szolgáló pap' cselekvényeivel. E' közben meg-
kezdetik a' gyónás, 's a'többi papok is egymást váltva 
miséznek. Ez igy tart 9 óráig. 9 órakor tartatik az 
első és főpredikáczio ; ezután közimádság ; leginkább 
a' közszükségekérti imádság szokott illyenkor elmon-
datni. Következik az ünnepélyes nagy mise, kitett 01-
tári-szentség előtt. Délután két órakor népszerű ének ; 
predikáczio különös ügyelettel az állapot- és hivatali 
kötelességekre. E ' beszéd akkép van szerkesztve, 
hogy tárgyat és irányt adjon a' jövő reggeli lelkisme-
reti visgára. Estve az Oltári-szentséggel áldás adatik; 
's néhol predikáczio is tartatik, melly vagy már harma-
dik e' napon, vagy a' második a' két órai helyett mos-
tanra tétetik át. Némellyek talán sokalják az egymást 
érő prédikácziókat, holott épen az a' legjobb, hogy 
gyorsan és sűrűen következnek egymás u tán , mielőtt 
a' hatás elpárologna. Azután az ,Úrangyala' és esteli 
imák a' templomban közösen végeztetnek. A' többi 
napokra hasonló rend és foglalkozás. 

Mondtuk már, hogy a' népmissiói predikácziok' 
tárgyát a' legfontosabb hitigazságok teszik, mellyek-
nek kellő tudása megóv a' tévelyektől, és kellő sziv-

70* 
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lelése kitisztít a' bűnökből. Közönséges egyházi be-
szédeinknek igen nagy hibájuk a z , hogy egyes hit-
igazságok' részletes kimerítő fejtegetésébe ritkán bo-
csátkoznak ; többnyire átalánosságban maradnak, 's 
ép azért a'hallgatókat illetetlenül hagyják : ezen fonák, 
kör gyanánt egész az unalomig visszaforduló átalá-
noskodásokon sem nem okulnak, sem meg nem indul-
nak. Milly hatása , milly foganatja lehetne olly be-
szédnek, melly egy rövid óra alatt az egész hitágazati 
rendszert, vagy az egész erkölcstant kimeritcni akar-
ja. Épen azért, mert sokat összehalmoz, keveset ta-
nulnak hallgatói. Csaknem ugy tűnik föl előttem az 
illy szónok, mint a' ki búzára lévén szüksége, nem 
egy:1- kévéket csépelne, hanem az egész asztagnak 
neki rohanva, azt döngetné csépjével. A' missioi be-
szédek egyes hitczikkek 's erkölcsi törvények körül 
forognak. Leginkább pedig ezeket tárgyalják : az em-
ber' rendeltetése, végczélja; az emberi szabad aka-
rat ; az isteni malaszt' szüksége ; isteni igazságosság : 
az öröklét; a' megtérés' szüksége 's halogatásának 
veszélyessége; a' bűn' irtózatossága 's következmé-
nyei ; a' bűnben való megátalkodottság ; a' végső dol-
gok; a' pokol' léte 's büntetéseinek örökké tartósága. 
Más oldalról pedig : az isteni végtelen szeretet és 
irgalmasság ; az egyház' kegyszerei ; a' töredelmezés' 
szentsége, 's annak részei, kivált a' gyónás' szüksége 
és kellékei; az áldozás, kapcsolatban az Oltári-szent-
séggel ; az engesztelődés egymás között, 's ellensége-
ink' szeretete ; az egyház iránti szeretet, ragaszkodás 
és hűség. Mindolly hitágazatok és erkölcsi törvé-
nyek, mellyek az ember' hitéletének alapját és elemét 
képezik, 's mellyekről mégis kellő kapcsolatban 's kö-
vetkezetes összefüggésben éveken át mit sem hall. 

E ' beszédek, szerkezetüket és modorukat tekint-
ve, népszerűek, az az értelmesek és élénkek. Népsze-
rűek pedig, nem a' beszéd' konyhaszerü pongyolája, 
sem a' kifejezések' aljassága, hanem azon sajátság ál-
tal, hogy mindenki megérthesse, és felfoghassa azo-
kat. E' tekintetben mindég szem előtt kellene tartani 
az apostol' szavait : ,Ha a' nyelv által világos beszé-
det nem szóltok, miként értetik, a' mi mondatik? A' 
légbe beszéltek akkor.' #) Csakhogy azután ne gon-
doljuk, mintha az által lennénk értelmesek, ha alja-
sak leszünk. Legyen a' nyelv tiszta és folyékony, mint 
a ' pázsiton leszaladó csermely, és méltóságteljes mint 
a ' sas' lebegése; azért a' beszéd egyszerű leend és 
megérthető, csak a' gondolatmenet legyen természe-
tes ; az eszmék' kifejtése világos, és összefüzésök ü-
gyes. Ne legyenek a' szavak túlzottan felhalmozva, 
az eszmék ritkaság' kedveért kificzamitva ; ne legye-
nek a' mondatok összebonyolitva, szerfölött hosszura 
nyúj tva ; 's az egyszerű igazságokra ne aggassunk 

*) 1. Cor. 14, 9. 

tarka foszlányokat. A' missiobeszédek (valamint min-
den egyházi beszédnek illyennek kellene lenni), mint 
egy jeles folyóirat kifejezi : ,mezetlenek mint a' meg-
feszített Üdvezitő; de behatók mint az ő tekintete. 
Azok csak igazságot tartalmaznak, 's azon tant hir-
detik, mellyet az egyház, a' sz. irás és atyák taníta-
nak. Mennyiben az igazság mindenkor népszerű : a' 
missio' beszédek is mindenek előtt népszerűek ; a ' mi-
veitek- és iniveletlenekre nézve egyiránt érthetők, 's 
sajátságos vonzerejüket épen az igazságtól nyerik. 
Lehet-e szebbet, elragadóbbat olvasni Massillon' be-
szédeinél , 's mégis milly egyszerűek, 's értelmesek 
azok ? ! Élénkek pedig a' missio-beszédek nem talán 
nyerseség, vagy épen durvaság, hanem az által, mert 
az igazság' kétélű pallosát villogtatják , melly a' 
tévelyt és bűnt mint a' burjányt szeldeli, vagdalja. 
Élénk a' missiobeszéd, mert a' hang, mellyen szól, 
nem a' zenéhez hasonlit, melly andalitó dallamával 
elbájol, és elszenderit : hanem a' mennydörgéshez, melly 
a' szendergőt fölriasztja. A' missio-szónok nem divat-
orvos , ki szép szavakkal csiklandja betege' füleit, 
édes vegyitékekkel száját, nem annyira gyógyitni, 
mint hizelgni akarva : hanem hü képe 's a' lelkiekben 
valódi mása azon ódonszerü derék orvosoknak, kik 
nyiltan megmondják a' baj ' veszélyességét, 's kese-
rűnél keserűbb szereket rendelnek, de g y ó g y i t a n i 
a k a r n a k . Igen kivánatos volna, ha jelesb hitszó-
nokaink' valainellyike illyetén mintabeszédeket minél-
elébb közrebocsátana. 

A' predikácziókon kivül főrésze még a' inissi-
oknak a' g y ó n á s . Alig van egyházunknak intéz-
vénye, melly annyira elhanyagoltatnék, mint épen a' 
gyónás. Nagyon keserűnek kellene lennem, ha , nem 
is szólva a' tiz-husz évekre terjedő, 's napjainkban 
nagyon is sok gyónásmulasztásokról, azon készület-
len , kevély, hazug szentségtörő gyónásokról bőveb-
ben szólni akarnék, mellyek napi renden vannak. A' 
tapasztalás e' tekintetben iszonyún lesújtó. Oka e' 
bajnak egy részről, tagadhatatlanul, fájdalommal Ír-
juk, de tagadhatlanul igaz.— a kellő tanítás 'hiányá-
ban van ; 's talán azon föliiletességben és ügyetlenség-
ben i s , mellyel itt-ott némelly élet- vagy hivatalunt 
paptárs a' gyónókkal bánik. Mindenesetre olly seb ez 
hitéletünkön, mellyet mielébb gyógyítani kel l , kü-
lönben gyógyithatlan ragálylyá fajul. A1 gyógyszerek' 
legjobbikát a' missiokban látom. A' missio-papok kü-
lönösen kiképezett, és gyakorlott gyóntató a tyák; kik 
mintegy kézen vezetik a' biinöst önismeretére; ügye-
sen tudják a' bűnös' tekintetét végig vezetni lefolyt 
életén. Megismertetik vele, saját élettörténetében, a ' 
bün' undokságát, veszélyeit, átkait ; ellenben az erény-
nek kellemét, örömeit, áldásait. Mint édes atya sze-
retett gyermekével, ugy bánik a' missio-pap gyónó-
fiával. Azon haragos cherub, ki a' szószéken az 
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örök igazságok' lángpallosát villogtatja, itt a' gyón-
székben békeangyallá szelidül, ki, mint az üdvesség' 
bárkájából kibocsátott galamb, az isteni irgalom és 
szeretet' viruló olajágát tartja kezében; bátorítására, 
fölemelésére a' bűnösnek, ki bűneinek özönében el-
merüléstől fél. — A' missioi gyónások nem holmi 
négy-öt perczes, utolsó gyónás ótai apróbb bünso-
rolások, hanem az egész lefolyt életre kiterjedő, 
őszinte, törödelmes, mentegetődzés 's szépités nélküli 
bünvallomások, mellyek órahosszant is tartanak, de 
minél tovább tartanak, annál üdvességesebbek. Az 
illy gyónás aztán hasonlit a' Siloe tavábani fürdéshez, 
mert a' lélek' fölépülése és gyógyulása követi azt. 
Kellő gyónás nélkül nincs tökéletes önismeret; önis-
meret nélkül az erkölcs' ösvényén nincsen haladás ; és 
a' ki az erkölcs' ösvényén előbbre nem halad, az vissza-
esik ! Minél tovább gondolkodom e' tárgy fölött : annál 
szükségesebbnek látok egy g y ó n ó k ö n y v e t , melly 
egyfelől a' gyónáshoz szükséges oktatásokat, 's az 
ellene gördittetni szokott nehézségek' alapos czáfolatát, 
másfelől a' hozzá tartozó imádságokat tartalmazza. Ha 
Isten és körülményeim engedik, megkisértek egy illy 
könyvecskét. Talán nem lesz haszontalan munka. 

íme miként hatnak a' missiok' értelemre és aka-
ratra egyiránt. (Vége köv.) S z a b ó I m r e . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

N ó g r á d . Egy Egerből jött, a' Szentkuton legújab-
ban tartott nagyszerű ajtatosságot ecsetelő , és ezen lapok' 
64- számában foglalt értesítés, többi közt arról is pa-
naszkodik , hogy e' szent helyről az uraság mint kegyúr, 
kezét ugy látszik levette ; a' templomfedése és épületei 
rongáltak ; és némelly alapítványok is , mellyek részint a' 
hely' díszének emelésére, részint az ott működő szerzetes' 
helyzetének javítására szánvák, hivtelen kezek között vagy 
elvesznek, vagy az alapítók' szándoka ellenére más czé-
lokra fordíttatnak. Az értesítőnek, ki vagy epelázban szen-
ved , vagy az illcdelemmel nem sokat törődvén, költemé-
nyeit a la bon heure árulgatja. kijózanulásául, a'kegyes ol-
vasók' megnyugtatásául, szolgáljanak ezek: l-ször:IIogy 
az egyház iránt annyi érdemeket magának kivívott Almá-
sy uraság, ki által ekkoráig a' templom és melléképületek 
jó karban tartattak, 's az ott működő szerzetes adminis-
trator a' szükségesekkel ellátva volt, ha valljon levette-e 
kegyúri kezét ama' szenthelyről, vagy csak a' tudósítónak 
látszik ugy, nem tudni ; legalább az egyházmegyei kor-
mánynál ez hivatalosan bejelentve nincsen. 2-szor : Az 
alapítványok' egész összege 648 p. forintra rúgván, a7 mint. 
ez az 1838. évi juniushó' 6-ról szóló cgyházkormány' le-
veléből is kitetszik, abból hivtelen kezek között mi sem 
veszett el. Csak egyetlen-egy, 48 p. forintról szóló ala-
pítvány egy megbukott adósnak vétsége által már 1823. 
évtől fogva veszni ugyan indult, de B é r e z y Lajos dioe-

cesanus alügyész ur' felperessége alatt jelenleg is lévén, 
még ekkoráig végképen el nem enyészett. Illy eset a' leg-
hívebb kezelésnél is lehető. 3-szor : Az alapítványokból 
egy fillér sem fordittatik más czélokra, és az alapítónak 
szándoka' ellenére. Ugyanis az évenkénti számadásokban 
soha legkisebb kiadás nem találtatik ; hanem a' bevett ka-
matok ismét a' rendelt uton-mődon, lehető legbiztosb he-
lyeken tőkesittetnek. Ezen folytonos tőkesités teszi, hogy 
a' 648 p. forintos alapítványok' ereje, jelenleg már 2700 
egynéhány p. forintra rug. 4-szer : Az alapító egyik ala-
pítványához sem csatolta abbeli szándokát, hogy abból 
vagy a' roncsolt épületek' szükségei, vagy az ottani szer-
zetes' congruája fedeztessék. De roppant aránytalanság is 
lett volna az eredetileg 648 p. forintnak kamatjai, és ezen 
költséges czélok között. Idővel meg fog történhetni ez is. 
Bizonyosan csak messzire, és valami non putaremre ter-
jedett a' buzgó alapitónak gondoskodása ; mert akkoriban 
megnyugodhatott háladatos örököseinek vallásos érzel-
meiben. 5-ször : A' püspöki kormány még soha sem vette 
a' szentkuti szerzetes atyának folyamodását, mellyben 
emez akár valami alapítványból eredő illetményét kimu-
tatta , akár a' templom és a' melléképületek' szükségeit 
fölterjesztette volna. — Ezekből következik, hogy az ér-
tesítő magának ezen ügyről elegendő tudomást nem szer-
zett ; mérges nyilait, hová hatandnak, észrevenni nem 
akarta ; és se okosságot nem mutatott tudósításának ezen 
pontját illetőleg, se becsületet nem vallott. 

K a r a n c s s á g i . 
Vágvidék, junius 3. Elégületlenség a' jelennel, 's 

félelem a'jövőtől azon átalános jellemző alapvonások, mely-
lyek korunk' arczképén, bárhová tekintsünk, mindenütt 
fellelhetők. E' visszás-'s tartósága által mindinkább súlyo-
sodé állapot'megszüntetésére szolgáló hathatós eszközök'föl-
találásán 's azoknak kellő alkalmazásán látjuk egyesülve 
fáradni, nemcsak a' bármilly színezetű államférfiakat, ül-
jenek azok ministeri padokon vagy törvényhozási teremben, 
hassanak szóval vagy tollal ; de a' kath. egyház, ez isteni 
intézet' egyházi és világi, élő hit lelkesítette tagjait is ha-
sonló munkában látjuk elfoglalva, majd a' zsinatok- 's ta-
nácskozmányok-, majd a' Pius- 's más egyletekben. Mind 
ez, ujabb tanúság arra, hogy az egyletek' hatályossága 
kétségkívül roppant. Ezért szivünkből üdvezlünk minden 
ollyan gyülekezeteket, mellyek az Ur' nevében történnek, 
mellyek közepette az Ur jelen van. Ezért előttünk az al-
esperes-kerületi szokásos gyülekezetek fontossággal bír-
nak, mert ha a' történet' utmutatása szerint való, hogy 
csak azon eszme bir a' gyakorlati életben organisáló 's át-
alakító hatással, melly alkalmas egyéniség által fölfogva, 
annak elragadó meggyőződésébe átmenve, buzgalommal 
terjesztetik: ha való, hogy a' lelkipásztorkodó alrendü 
papság az egyházias szellemnek az egyház' testének min-
den tagjaibani fölélesztésére s újítására elmellőzhetlen, 's 
egyik legnagyobb hatású tényező : ugy világos, hogy az 
illy gyűlésekben előadott 's kölcsönös gondolatcsere által 
nagyobb hatányra emelt termékenyítő egélyi eszmék, az 
illető lelkészektől híveikkel otthon kellő módon közölve, 
legsikeresben 's legelőbb tűnnek föl a' valóságban megtes-
tesülve. — lllyféle gondolatok villantak föl elménkben, 
midőn a' nagyszombati alesperesi kerületnek maj. 28-kán 
Majthényban tartott gyűléséről adandó dióhéjba szorított 
rövid tudósításhoz fogtunk. A' társlelkészek rövid üdvez-
lése után, szabatos tömöttséggel 's alapossággal fölemlité 
az elnöklő érdemteljes alesperes, nt. M i k s i k Imre ke-
resztúri lelkész ur azon gonosz szellemet, melly Európát 
több nemzedék óta, különféle alakban 's nevek alatt nyűg-



talanitva, egyik veszélyből másikba döntve, főerejét er-
nyedni nem tudó dühösséggel legfőképen az anyaszent-
«gyház ellen forditja ; meggyőződve lévén , hogy ha cz is-
teni intézet' szikláját megrázkódtatnia sikerül : akkor a' 
társadalom' többi bástyái — emberi találmány' müvei — 
könnyű szerrel ugy is lerombolhatok ; 's az Isten' egyháza 
's annak intézményei iránti tisztelet- 's kegyeletnek az 
emberek' szivébőli kiirtásával együtt fog eltűnni a' trónok, 
hatóságok 's polgári törvények iránti kellő tisztelet 's en-
gedelmesség. Ezért a' legnagyobb örömmel lelkesülten üd-
vezlé a' tényt, hogy az Úrtól rendelt őrök' egyhangú elő-
terjesztésére valahára az egyház, Krisztus' jegyese lábairól 
a' békók levétettek, mert ez által alkalmasba tétetett az 
Ur' erősségének az ellenség' egyesült ereje ellenében is 
sikerrel megvédésére. 'S innen alkalmat vön a' tisztelt al-
esperes ur lelkésztársait testvérileg fölszólitni, hogy kö-
rükhöz mért arányos közremunkálással, az egyháznak 
fölszabadításával kezdett ujjászületési nagy munkáját te-
hetségük szerint elősegítsék. Minek következtében a' sz. 
beszédek 's kathechetikai oktatásokon kivül, a' jelen rend-
kívüli körülményekben rendkívüli eszközök' használatának 
szükségét érintve, inditványozá : 1-ször: Hogy a'szent-
írás minden vasárnapokon 's ünnepeken délesti istenszol-
gálat előtt, valamint más alkalmakkor, mint advent 's 
nagyböjt' napjaiban, legalább félóráig olvastassák. *) Ez 
olvasás kétségkívül a' legbővebb gyümölcsöket hozandja, 
ha olly ismerettel, készültséggel 's szellemben történik, 
millyent az anyaszentegyház kiván. Mellékesen megérinté, 
hogy az ez ügyben tett kísérlet (Kereszturon és Korompán) 
nem maradt hatás nélkül ; a' nép számosan összesereglett, 
's legnagyobb vágygyal hallgatá az apostolok' cselekedeteit. 
2-szor : Hogy a' gondviselésökre bizott hivő nép nemcsak 
a' hitágozatokról, hanem egyszersmind az egyház' szertar-
tásairól is minél könnyebben helyes fogalmakat szerezhes-
sen : egy olly katechismus' kiadását Ítélné óhajtandónak 
's a' nép' kezébe adandónak, melly a' hitágazatok- 'a er-
kölcsi szabályokon kivül, az egyház' szertartásait 's szoká-
sait is, kérdésekben 's rövid feleletekben tartalmazná a' köz-
nép előtt érthető nyelven, azon katekizmus' mintájára, 
melly 1806-ban Napoleon' parancsára a' pápa' helyben-
hagyásával , minden franczia egyházak' számára , latin 
nyelven megjelent. 3-szor : Különös figyelembe ajánlá a' 
zsenge ifjúságot, ar Ur' szőllejének ezen részét, melly egy 
lehető jobb kor' gyümölcsének magvát magában rejti ; 's 
itt alkalmat vön a' szüléknek e' tárgybani kötelességük, 
iskolakönyvek, mesterek és épületek feletti tárgyavatott-
ságot tanusitó nézeteit elmondani. 4-szer : A' hivő nép' 
ajtatos buzgalmának élesztéseül különös figyelembe ajánlá 
a' templomok' külső földiszesitését, hogy az a' véghetlen 
felségnek lakhelyét mennél illőbben képviselhesse. 5-ször : 
Tagadhatlan ugyan, hála Istennek , hogy a' köznép min-
denütt a' legjobb vallási érzelemtől van áthatva ; de forog-
nak , úgymond közöttök áltudósok, a' miveltség' fensőbb 
fokát igénylők, kik mint ruházat, ugy külerkölcsök által is, 
tőle magukat megkülönböztetni kívánják, ha egyébben 
nem is, legalább az anyaszentegyház' parancsainak meg-
vetése, 's az isteni szolgálat' elhanyagolása által. Az ily-
lyenek, ha hivatalnokok, előljáró hatóságuk által lennének 
arra figyelmeztetendők, hogy rossz példa által a' nép' rom-
lása eredményeztetik ; a' meg nem térők, magukat ez élet-
ben a' hívek' közösségétől elválasztók 's végórában is az 

*) Ez egy olly lényeges és mélyreható indítvány, miszerint feltesz-
szük , hogy annak életbeléptetése nem előbb eszközöltetett, 
mint az ordinariatus is (miről kételkednünk szabad és ke l l ) 
hozzájárult . Szerk. 

Istenneli kibékülés' kegyszereit szánandó vakságból meg-
vetők , holtuk után az egyházi temetés' szertartásiban nem 
részesitendők. 6-szor : Szivből fakadt 's szivhez szóló sza-
vakkal lelkész társait az Ur szőllejébeni serény kitartó 
munkára, az Isten' dicsőségének 's a' lelkek üdvességének 
előmozdítására fölhiva, végül, prímás ő herczegségét fiúi 
bizodalommal megkérendőnek vélé, hogy hathatós közben-
járása által ő cs. 's apostoli kir. felségétől az elvesztett 
sedecimákért a' törvények' értelmében kárpótlással meg-
vigasztaltassanak , és hogy a' közterhek, mint közmunkák, 
előfogatok 'stb. kivetésénél, nyilvános hivatalnoki jellemök 
méltó tekintetbe vétessék. — Ezek a' nevezetesb indítvá-
nyok, mellyek a' gyűlés' tagjai által egçhangulag elfogad-
tatva jegyzőkönyvbe mentek. Nem kisértük, ámbár nehe-
zen esett tartózkodnunk, észrevételeinkkel, mert hiszszük, 
hogy bádgyadt commentárunk nélkül is elég hangosan 
szólnak azok. Azon őszinte kívánattal fejezzük be ezen 
közlést : adja Isten, hogy azok, mik az elsorolt indítvá-
nyokban az ő dicsőségére szolgálnak, nemcsak ezen kerület, 
de az egész egyház' lelkészei által is mentül tökélyesben 
életbe átvitessenek. 

S ü m e g h , junius 12. Kis városkánknak élénksége 
rövid ideig tartott ; ő mlga az uj p ü 3 p ö k ur ugyan is ma 
tőlünk bucsut vett, visszatérendő lakhelyére Vesz-
primbe, miután Sümeghen legközelebbi vasárnap 783 hivőt 
kent volna föl szent hitünk' rettenthetlen bajnokivá; melly 
alkalommal egyszersmind először a' szószékből a' néphez 
a' b é r m á l á s i s z e n t k e n e t ' j e l e n t é s é r ő l be-
szédet intézett, a' bérmálás után pedig a' bérmáltakhoz 
a' nyert sz. malasztnak hiv megőrzéséről buzdító oktatást 
tartott. Tömve volt a' tágas fresco festvényü szép egyház 
buzgó néppel, melly ez alkalomra a' környékből is össze-
seregelve , a' legnagyobb csendben és figyelemmel végig 
hallgatta a' sz. irásés sz. atyák' jeles mondataival árada-
zó kenetdús beszédet, édes megelégedéssel távozván : hogy 
uj főpásztorát — a' kinek apostoli szentséget és legben-
sőbb áhítatot tükröző külseje is rá a' legjobb hatást 
tette — látni 's hallani szerencsés lehetett. — Másnap 
meglátogatta ő mltga a' helybeli tanodát, a' plebánia-tem-
plomot és paplakot. A' tanodában többeket a' növendékek 
közül a' hittan- és bibliai történetekből atyai szelídséggel 
és sajátlagos szivélyességgel kikérdezett, a' jól felelőket 
csinos képecskékkel megajándékozva, mindnyájokat pedig 
jó maga-viseletre, engedelmességre és szorgalmas iskolába-
járásra buzdítva. — Tanodábóli kiléptével ő mltga a' le-
térdelt gyermekekre püspöki áldását adta. A helybeli sze-
gényekkel is éreztető jótékonyságát, közöttök 100 v.frtot 
kiosztatni rendelvén. Illy jeles tettekkel jelelvén meg 
püspöki pályájának kezdetét, mi csuda, ha a' sümeghiek' 
sziveit 's áldását is viszi magával. De kecsegtet bennünket 
a' remény : hogy ő mltga is elégedéssel távozik, többször 
is meglátogatandó a' várost, mellynek kebelében illy rövid 
idő alatt annyi jeleit tapasztalá az irányábani tisztelet-
nek és ragaszkodásnak mind a' hivő nép, mind a' hely és 
vidékbeli földes uraságok és urak, mind pedig a' papság' 
részéről. 

(A' jő és olcsó könyvkiadó társulat' folyó évi junius' 
6-án tartott választmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata.) 
A' társulat' mélt. igazgatója a' mai gyűlés' főtárgyát azon 
közörömmel fogadott indítványában terjeszté elő : küldessék 
meg a' korkérdéseknek a' pápa' világi fejedelemségéről 
szóló első füzete az egyházat jelenleg dicsőén kormányzó 
IX. Pius pápának a' legmélyebb hódolatot 's azon legalá-
zatosb kérést kifejező fölirattal, hogy ő szentsége az emii-
tett munkát, mint a' jó 's olcsó könyvkiadó társulatnak ő 
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szentsége' Romábai szerencsés visszatérte fölötti legben-
sőbb örömének gyenge kifejezését, kegyesen elfogadni, 's 
a' kath. hitélet' terjesztésében fáradozó fönemlitett társu-
latra apostoli áldását kegyesen megadni méltóztassék. — 
Nem kisebb örömmel fogadtatott primás ő herczegségének 
a' társulat' érdekei iránti magas részvétet tanusitő azon 
levele, mellyben a' társulat' igazgatójával tudatja, hogy 
a' pécsi püspöki megyében a' jó 's olcsó könyvkiadó tár-
sulat' ügyeinek gyorsabb kezelhetése végett öt bizottmá-
nyos hivatalt fölállitni méltóztatott, mellyeknek kezelői 
következőt, cz. urak : Pécsett: J ó n á s József, czimz. 
kanonok; Mohácson : G r a g er Gábor, plébános; Pakson : 
V i r á g Mihály, plébános ; Tolnán : P é c s y József, plé-
bános; Szegszárdon: T h o m a e r lgnácz, plébános. — 
Ezen mindenkit kedvesen foglalatoskodtatő tárgyak után 
az elnök-igazgató ur által következő újonnan beküldött 
munkák mutattattak be : ,Mravné Ucenia v otazkách a 
Odpowediach'stb. T r a v n i k Józseftől; ,Cesta do Nebe 
weduca oneb duchowne rozgimani krestana Katholika', 
ugyanattól ; .Elmélkedés a' káromkodás, 's esküvés' vétkes 
szokásáról' L i c h t e n s t e i g e r Ferencztől; ,Szózat le-
ányhoz, ki protestánssal kiván házasságra lépni' ;, A' sebes 
ABC tanuló' M a j sen Jakabtól. Végre a' zwikaui jó 's 
olcsó könyvkiadó egylet' levelére, mellyben az társulatunk 
iránti testvéri rokonszenvét fejezi ki, 's társulatunk' alap-
szabályainak megküldését kéri, elhatároztatott : az emiitett 
alapszabályoknak, legalább kivonatban, németrei fordítása. 
Ezek után az ülés szétoszlott. B l ü m e l h u b e r Ferencz, 
titoknok. 

Vegyesek. 
A' főt. veszprimi káptalan a' veszprimi tüz által ká-

rosultaknak 300 frtot kegyeskadett ajándékozni. 
Bihar-Belényesből május' 30-áról a' következő tudó-

sítást veszszük : Ma délutáni két órakor a' Bihar hegy 
felől sürü villámlás és dörgés' kíséretében városunk felé 
nagy tömegű jégesővel terhelt felleg közeledett, melly őszi 
és tavaszi jó reményű vetésekkel díszelgő határunk' keleti 
részén kiüresedve, több lakosok' vetéseit egészen elverte, 
az azon részen fekvő szőllőhegyek' gazdag terméseit sem 
kímélvén meg. A' galambtojás nagyságú jég arasznyira 
lepte el a' földet. A' jég okozta kár tetemes. 

A' salzburgi érsek és bibornok ő eminentiája herczeg 
Schwarzenberg, az 1849-dik évben Bécsben összegyűlt 
összes püspökök' nevében, május' 19-én ő felségének üd-
vezlő feliratot nyújtott be, mellyből a' következő pontot 
emeljük ki : ,Hahogy az egyházi hatalom' kezelői a' ma-
gok körükben hivatalukat már most szabadon gyakorol-
hatják is, azért soha nem fognak megfeledkezni azon ál-
lásról , melly Isten' akaratja szerint a' világnak, állada-
lomnak és egyháznak kiszabva van. Álladalom és egyház 
szabad és bizalmas cgyüttmunkálással törjék meg a' né-
peknek ösvényit, vezéreljék és oltalmazzák azt, 's a' for-
radalom' vulkánja nem szűnik meg előbb, még ez együtt-
munkálás a' belső meggyőződés' erejével meg nem ujittatik. 
Midőn erre segedelmet ajánlunk, egy szintúgy az egyház 
mint álladalom, Isten mint az emberiség iránti kötelessé-
get teljesítettünk. Ezen elismerés minden viszonyokban, 
mellyeknek természete az egyház és álladalom' képvise-
lőinek kölcsönös egyetértését igényli, változhatlan irány-
képen fog bennünket vezérelni. De azon különös kötelme-
ket is teljesen méltányoljuk, mellyeket a' jelenkor' viszo-

nyai reánk rónak. A' kül állapotokban látható nyugalom, 
a' kedélyekbe még nem szállott vissza tökéletesen. A' ha-
talmas izgatottságból fenmaradó meghasonlás és ingerlé-
kenység , az előítéletek' torén is befolyást gyakorol, mi a' 
mostani miveltségnek árnyoldala. Mi csak gunyolnók szent 
tisztünket 's az emberiséget, ha az egyházi működés' meg-
újulásánál a' napi balitéleteket vennők sinormértékül ; 
azonban mint a' türelmet és nyájasságot ajánló Krisztus-
nak tanítványai, nem csak a' kornak igaz kivánatait fog-
juk szem előtt tartani, hanem annak elővéleményeihez is 
óvatos kezekkel fogunk nyúlni. Bizalommal és mély tisz-
telettel ajánljuk a' még hátralévő tárgyalásokat felséged' 
magas pártfogásába. Nagylelküleg kezdetett meg a' dolog, 
's akképen is fog bevégeztetni, 's a' hitben és erkölcsi 
erőbeni megujulás létrejönni.' 

Francziaországban a' hegypárti összeesküvők' had-
serege teljes felbomlásban van : minden hadi tervei a' 
rendőrség' kezébe kerültek. Bizonyosnak állítják, hogy a' 
híres Deroin János'elnöklete alatt álló testvéri társulatok' 
(associations fraternelles) követeinek elfogatása következ-
tében történt uj nyomozások .nás okmányok' felfedezésére 
is vezettek, mellyek világosan bizonyítják, hogy egy, 
fegyverek- és hadi készületekkel ellátott titkos társaság lé-
tezik. A' rendőrség felfedezvén e' pártütés' titkát, nyomában 
van egy titkos társaságnak, melly Paris 's más nagy váro-
sok' collegiumai- 's nevelőintézeteiben szervezve van. — 
A' csatlakozók 15—18 éves fiatal emberek, kiket az 
atheismus- és lázadásra tanítottak. 

Az ,Ami de la Religion' ezentúl hetenkint ismét 
mint azelőtt csak háromszor fog megjelenni. A' szer-
kesztőség' ezen szándokát dicsérőleg, a' langresi püspök 
azt következő levéllel tisztelte meg : Paris május' 24. 
1850. Szerkesztő ur ! Sietek az ,Ami de la Religion'-
nak üdvezlésére, azért, hogy az alapító által kiszabott 's 
természetéhez leginkább illő megjelenési modorához visz-
szatért. E' lap nem annyira újság mint gyűjtemény. Nem 
azért létezik, hogy a' hirkedvelők' mértéklctlcn kíváncsisá-
gát kielégítse, hanem hogy komoly és bizonyos tényeket, 
főkép a' vallásra vonatkozókat jegyzékbe vegyen. Eddigi 
tökéletes gyűjteményében számtalan nagy becsű anyagot 
foglal magában a'jelenkori egyházi történetre nézve, melly-
nek a' jövőben ellenőr gyanánt szolgáland. E' lap veszte-
ne eme' nagy és becses jelleméből, ha a' mindennapi meg-
jelenés' elkerülhetlen következésénél fogva , nem igazolt 
híreket venne fel, vagy haszontalan vitákat csupán azért, 
hogy megfontolás által a' dolog érhetett. Távol legyen tő-
lem bizonyos kath. napilapok' fontos érdemeit tagadni, 's 
semmikép sem kívánnék ártani dicsérendő törekvéseiknek. 
Mindamellett némi sajonnal veszem, hogy az egyházi fér-
fiaknak nagy része, a' napi lapok' olvasása által, a' magá-
ba-vonulás' szellemével épen nem egyező gyermeki kíván-
csiságra szokik,'s a' polémiára izlést és kedvet kap,a' mi 
ismét ellenkezés' szellemére vezet. Ez a' dolognak rossz 
oldala, melly, még egyszer mondom, a' dolog' valóban jó 
oldala iránt nem tesz engem igazságtalanná, 's különösen 
nem feledteti velem azt, hogy a' tévelyek' szünetleni meg-
támadtatása által nagyon helyesen van, sőt bizonyos pon-
tig szükséges, hogy az igazság' védelmére mindennapos 
közlöny létezzék. Mindazáltal azt hiszem, hogy a' politi-
kai szenvedélyeken kivül helyzett hirlap , melly hetenkint 
csak háromszor jelenik meg, '3 kevesebbet foglalkozik az 
eseményekkel, mint az azokból meríthető tanulsággal, elég-
séges, sőt leginkább illő a' papság' nagyobb részéhez. Eze-
ket ön' modorának dicséretére elmondván, szerencsés sikert 
kiván : P. L. langresi püspök. 



Egy angol kath. főpapnak az ,Ami de la Rel.' intézett 
levelében, következők foglaltatnak : Önök bizonyosan 
tudni fogják, mi történik Angliában. Az Európát elborító 
setétség közepett, ugy tetszik, mintha a' láthatáron vilá-
got látnék fényleni. Gorham ur , vagy az exeteri püspök, 
magam sem tudom, mellyik érdemli meg, hogy szobrot 
emeljünk neki. A' püspök romlásnak vitte saját épületét, 
fáklyát dobott bele, 's a' tüz elég tápszert találván nem 
olly könnyen fog eloltatni. — Newman atya nagyszerű 
beszédéket tart azon nehézségekről, mellyekben az angli-
canismus sínylődik : legalább is hatszáz anglicanus, egyhá-
ziak és törvényszéki férfiak figyelnek reá. Ennek haszna 
tíszámithatlan. Kétségkívül ez a' legnagyobb crisis, mely-
lyet az anglic.anismusnak alapittatása óta kiállani kellett. 
Ha az isteni kegyelem nem fog eltaszíttatni, számos meg-
térések leendenek. 

A' spanyol követ Romában, Martinez de la Rosa, az 
arkadiai társulatban egy általa a' pápa' visszajövetelére 
szerzett költeményt olvasott fel. A' besanconi érsek ő 
szentségének igen drága és művészi becsű urmutatót ho-
zott ajándékba, mellyet valamikor Maria Luiza császárné 
egy olasz templom' számára rendelt meg, de közbejött 
akadályok miatt az aranyművesnél maradt, kinek örökö-
seitől a' besanconi megye' püspökei és papsága vették meg, 
hogy a' pápának ajándékozhassák. 

Sokat beszélnek Angolország' ellenséges demon stratio-
járól, melly szerint a' nápolyi tengeröbölben ugy mint a' 
Piraeusban, hajóhaddal szándékoznék támogatni pénzbeli 
követeléseit. — A' rendszer, melly Piemontot vallástalan-
ság által hajtja az anarchiába, nem nézhette harag nélkül, 
miként vezette vissza Francziaország a' szent atyát a' 
Vaticánba ; 's mivel a' nápolyi királynak, ki a' sz. atya' 
érdekeit eleitől fogva védelmezte, szinte vannak bünecs-
kéi, azért ellene önti ki rossz szeszélyét az angol. Igaz, 
hogy a' nápolyi tengerészet semmi a' brittaniaihoz ; de a' 
Két-Sicilia' országa több fontossággal bir, mint Göröghon, 
's Nápolyt nem lehet olly könnyen bombázni, mint Athé-
nét lehetett volna. Ott vannak Saint-Elme és Oeuf' várai, 
mellyek már máskor is sok ideig sakkban tartották John 
Bulit. És azután, megengedhető-e, hogy ágyudörgéssel 
kopogtasson minden másodrendű hatalmasságok' ajtaján, 
önkényes kárpótlási összegeket követelve? Ausztria, ha 
nem csalódunk, kijelentette, hogy ő nem türend hasonló 
ceremóniát Livomoban. 

Sevilla székesegyházában a' Nagycsütörtökön felállí-
tott Krisztus' koporsója olly valami nagyszerű, mellynek 
leírását is megkísérteni bajos. Az alkotmány a' templom' 
közepén emelkedik fel, magassága 120 láb, a' párisi Pan-
theonhoz hasonlit, négy homlokzattal, átmérője 14 meter, 
körülete pedig 56 négyszeg meter. Négy egymás fölé ra-
kott emelvényből áll; az első 16 óriási dóriai oszlopok ál-
tal tartatik, mellyeknek beljében lépcsőzet vagyon. Köze-
pett 4 láb magos ezüst talapzaton látható a' szép és gaz-
dag arany urmutató, mögötte a' szentséghajlék, melly 
szinte egy kis templom, aranyból remek munkával készít-
ve. Valamivel kisebb más négy oszlopon nyugszik az Oltá-
ri-szentséget fedő kúpalakú tető. A' mi leginkább szembe 
tiinik, nyolez óriási szobor; az oszlopok' tetején Abraha-

mot, Melchisedeket, Áront, Mózest,[az ó és uj törvényt 'stb. 
ábrázolókat láthatni. A' második emelet, vagyis az épít-
mény'teste, joniai modorban van. Nyolez uj oszlopot foglal 
magában, közepett ismét kupfedezettel, melly alatt a' Meg-
váltónak nagy képe fejér ruhában, fején tövis koronával, 
tárt karokkal, jobb kezében aranyozott kereszt, baljában 
golyó 's a' felett a' pápai tiara. A' nyolez oszlopra majd 
nem természeti nagyságú nyolez szobor van helyezve. A' 
bűnbánó Péter, Abraham karddal felkészülve az áldozat-
hoz , a' fahordó Izsák, egy katona koczkával, melly a' var-
rásnélküli öltönynek birtokosát határozza el. Más nyolez 
oszlop a' harmadik emelvényt képezi : közepett a' Meg-
váltó oszlophoz kötve megostoroztatás végett. Minden tö-
kéletes aránnnyal van kiszámítva, az egyes részletek tisz-
tán tűnnek ki az egésznek terjedelméből. Végre az utolsó 
emelvény egy kupola, nyolezszög alakú tornyocskával, melly 
körül állanak Maria és János evangelista. A' megfeszített 
Krisztus, 's a' latrok mellette az egésznek tekintetet ad-
nak. A' kalvaria pedig befejezi az építményt. Minden ala-
bastrom fejér, arany- és hímzéstől tündöklik a' számtalan 
gyertyák' fényénél. — Ég ottan 109 fél fontos, 144 két 
fontos, 40 hat fontos, 34 nyolez fontos, 144 tizenöt fontos 
viaszgyertya. Összesen a'szent sirnál, még az Oltári-szent-
ség ottan van, 722 gyertya ég, ezenkívül 160 ezüst lám-
pában az olaj szünetlenül. A' viasz összesen 8282 fontra 
megy. A' húsvéti viaszgyertya olly nagy, miszerint annak 
meggyújtása végett egy gyermeknek az a' megett felál-
lított fogantyus rúdra kell mászni. 

A' spanyol kormány' figyelme már régóta azon ve-
szélyre volt irányozva, melly Cuba szigetét fenyegetni lát-
szik. Nem volt titok, miszerint U j - O r l e a n s a' délame-
rikai folytonos harezok által kalandor és szinte független 
élethez szokott nagy számú egyének'gyülhelye. Az egyesült 
statusoknak némelly lapjai nyugtalanító szavakat ejtettek, 
de a' kormány minden ellenséges szándékot a' syanyol 
gyarmat ellen tagadott. Azonban összeesküvés létezett; 
8—10,000 ember egyesült, lőszerek vétettek, hajók sze-
reltettek fel, 's május' 8-án az igy alakitott hajóhad Uj-
Orleansból szélnek eresztette vitorláit. Az egyesült statu-
sok' kormánya kis flottát küldött utánuk ; azonban egy-
szerűbb dolog lett volna megelőzni egy szövetséges tarto-
mány' megtámadását. Valljon mi lesz az eredménye e' 
rendkívüli merénynek ? Ennek főnöke L o p e z tábornok 
nevetséges czifra felszólítást bocsátott előre ; kétséget nem 
szenved, hogy a' szigeten némellyek egyetértésben vannak 
vele, hol nem régiben veszélyes jelek mutatkoztak. De Spa-
nyolország 20,009 derék vitézeket tart ottan, 'sa'partokan 
egy kis flotta czirkál ; az uj főparancsnok tartalék sereggel 
indul oda ; 's nem hihető, hogy L o p e z N a r c i s s o egy 
kézcsapás által Cubát a' spanyoloktól elvehesse. Nem so-
kára bizonyosan ujabb adatok érkezendenek, 's akkor meg-
tudjuk, ki a' feje ezen llibustierféle vállalatnak, mellynek 
tábornoka L o p e z nem egyéb annak vezetőjénél. (Ezea 
adatok megérkeztek ; a' pirata-expeditio dugába dőlt, Lopez 
Savannahba menekült, hol az egyesült államok' nevében 
főczinkosaival befogatott, de tanú ellene nem találtatván, 
szabadon bocsáttatott.) 

Lapunkra a' jövő félévre ezennel megnyitjuk az előfizetést. Az előfizetési díj Pesten házhoz hordás-
sal (Budára nézve a' házhoz kihordás megszüntettetik, ) 5 frt, postán járatva 6 frt p. p. Előfizethetni minden 
cs. k. postahivataloknál; helyben a' szerkesztőségnél és Hartleben K. A. könyvkereskedésében. 
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A' magyar kir. e g y e t e m . (Folyt . ) 

IV. Aequalitas jurium Confessionutn diversa-
rum. Affinitatem aequalitatis hujus cum prioré, ipsam 
expressionem (Gleichberechtigung der verschiedenen 
Religions-Confessionen), quae utique in constitutione 
4-ae martii non reperitur, et plura §. 8. proposita, 
velut ad praesentem quaestionem haud pertinentia, 
ventillare non vacat. Id tarnen certum est, quod li-
cet ipse error nulla a Deo, exclusivo omnium jurium 
fonte, jura accipere potuerit, cives tarnen patriae, 
quamcunque confessionem profiteantur, juxta Consti-
tutionen! novissimam politica jura habeant aequalia. 
Per id tarnen nulluni adhuc jus obtinuerunt in pro-
prietatem alioruin seu individuorum seu corporatio-
num ; natn aequalitas jurium et communio bonorum 
res synonimae haud sunt. Vae regno , in quo hi di-
stincti conceptus confunduntur ! Legislatio Austriaca 
confusioni huic haud favet, recte quippe in citato 
§. 2. jurium fundamentalium expressum habetur : 
singulam receptam societatem religiosam manere in 
possessione et usu scholarum et institutorum suorum , 
etc. Et quia porro dicitur : societatem religiosam 
communibus status legibus manere subjectam, appa-
ret : quod corporations proprietas tarn secura sit sub 
protectione status, sicut proprietas cuiuslibet personae 
physicae. Jam vero universitatem pestiensem ex ipsa 
fundatoris sui voluntate, quae cultis nationibus sancta 
est , exclusive catholicum institutum esse, quis dubi-
te t? In fundatione P e t r i P á z m á n y de 12. maii 
1635 . haec leguntur : ,Saepe Nobiscum anxie expen-
dentes, qua ratione et catholicam religionem in Hun-
garia propagare, et nobilissiinae gentis hungaricae 
dignitati consulere possemus, inter cetera adjumenta 
primarium illud occurrebat, ut aliqua studiorum uni-
versitas erigeretur etc. ; ad calcem vero : ,Quae 
omnia ut a nobis pura et sincera intentione religionis 
catholicae promovendae, ac patriae charissimae sub-

/ . Félév. 

levandae fiunt , ita Deum optimum ex animo preca-
mur , odoretur sacrificium hoc bonae voluntatis, fun-
dationique nostrae uberem benedictionem largiatur.' 
Idem in suo Memoriali ad Ferdinandum II. de 27 . 
septembris 1635 . ait : ,Se ad catholicae religionis 
incrementum et culturam Ungariae maxime oportu-
num judicasse semper, ut universitas erigeretur.' Pi-
issimus autem rex petito fundatoris deferendo, in de-
creto confirmatorio initio mox intentionem suam hunc 
in modum exponit : ,Ab eo statim tempore, quo divi-
na favente dementia plurium provinciarum , regno-
ruin item, ac ipsius etiam Imperii Romani suscepimus 
gubernacula. nil antiquius, et prae oculis praesentius 
unquam habuimus, quam ut subditorum saluti inpri-
mis, et provinciarum nobis commissaruin securitati 
ita adjuvante Deo consuleremus, ut in iis consummata 
quaedam virtutum efilorescat dignitas : et religionis 
catholicae Veritas, ubi vigebat, inconcussa persisteret ; 
ubi labefactata l'uerat, repararetur, cultus divinus ubi-
que propagaretur, status ecclesiasticus, simul et poli-
ticus nativum sibi servaret splendorem ; omnes deni-
que industriae nervös eo contulimus, ut in omnibus, 
jurisque Nostri regnis ac provinciis, ea excogitaremus 
media, mandareinusque executioni, quae omnium sa-
pientum virorum judicio ad fovendam, et in christiana 
disciplina continendam rempublicam habita semper 
sunt efficacissima.' Hac praemissa voluntatis suae de-
claratione recenset erectionem et fundationem univer-
sitatis Tyrnaviensis per cardinalem Petrum Pázmány 
factam ; dein autem sic prosequitur : ,Nos igitur et di-
cti Domini Cardinalis preeibus inclinati, et propensi-
one nostra ad bene merendum de re literaria incitati, 
hanc Collegii Tyrnaviensis a fundamentis constructi-
onem, ejusdemque Archiepiscopalis universitatis dota-
tionem ratam et gratam habentes — de regiae pote-
statis nostrae plenitudine aeeeptamus, confirmamus, 
roboramus, in omnibus punetis, clausulis, articulis ap-
probamus, et admittimus, proque admissa, aeeeptata, 
et confirmata futuris perpetuo temporibus apud omnes 
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cuiusvis status et ordinis homines habendam esse, nostra 
caesarea pariter ac regis, aliaque, qua polleinus, aucto-
ritate omni decernimus ac statuimus. . . contra quos-
vis impetitores ac violentos invasores Archiepiscopa-
lem hanc Tyrnaviae universitatem, et collegium sub 
specialem non tantum Majestatis Nostrae Caesareae 
ac Regiae, sed haeredum etiam Nostrorum ac succes-
sorum . . . protectionem recipimus, promittentes per 
Nos , Nostrosque in statu officiates ac fideles sedulam 
operam ad ea omnia praestanda, quae ad ejus peren-
nem conservationem, privilegiorum immunitatem, stu-
diorum communitatem, ipsorumque scholarium perti-
nent securitatem ac indemnitatem.' 

Naturam hanc instituti pure catholici universitas 
pestiensis haud exuit nec exuere potuit tunc, dum per 
Divain Mariam Theresiam Tyrnavia Budam translata 
fuerat (Pazmanus dedit in antecessum facultatemt rans-
ferendi, ast intra ambitum Dioecesis Strigoniensis) ; 
nam reges Hungáriáé qua apostoliéi exercebant, et actu 
exercent jura non tantum in universitatem, sed etiam 
in reliquas scholas, et omnia instituta catholica, sed 
ad fldein catholicam fovendam, ecclesiam defenden-
dam, non vero ad eam sua légitima proprietate exu-
endam. Si regis apostoliéi influxus mutat originariam 
indolem instituti , profecto in Hungaria non dabitur 
institutum catholicum nec unum quidem ; quod a ve-
ritate alienum esse, per se patet. In specie Augustam 
Mariain-Theresiam, religionis catholicae studiosissi-
mam, per translationem universitatis Tyrnavia Budam 
evertere naturam l'undationum catholicarum, et men-
tem fundatorum infringere voluisse, supponi tanto mi-
nus potest, quod ipsum diploma translationis, 5. martii 
1 7 8 0 . editum, expresse contrarium doceat ; nam in 
illo augustissima haec regina non tantum generatim 
omnia diplomata et privilégia , quae universitati tyr-
naviensi ab institutione sua primitiva collata sunt, pro 
eadein universitate nunc Budam translata, et hic mu-
nificentia sua regia restaurata clementer confirmavit, 
et quasi de novo contulit; sed in specialem tesseram 
catholicitatis ejusdem, s. Dexteram quoque s. protore-
gis Hungáriáé, peculiari Dei Providentia ad se dela-
tam, illius curae conservandam concredidit, atque hoc 
sacrum pignus ad perennem rei memóriám eidem do-
navit. Dotavit quidem universitatem regia munificen-
tia, non tamen ex bonis status, sed rursus vigore juris 
apostoliéi ex bonis ecclesiae, utique ad mentem legis 
praevigentis art. 12. 1 5 4 8 . , ad quam ipsa in supra-
citato diplomate provocat, quae verbotenus sonat : 
,Ut bona et proventus monasteriorum et claustrorum 
ac câpitulorum desertorum ad alendos doctos parochos, 
et Verbi Dei sinceros praedicatores, qui populum in 
veteri orthodoxa , vera catholicaque fide et religione 
conservare, et si qui ab ea desciverunt in hoc regno, 
ad eam reducere studeant, nec non ad sustentationem 

et erectionein scholarum particularium, earumdemque 
Magistrorum, qui docti et probi sint, intertentionem ; et 
denique ad bonae spei et indolis juvenum et adolescen-
tum, ut bonis literis operam dare possint, promotion em 
et auxilium applicentur, et eonvertantur : quo tali ratio-
ne boni et docti viri alantur et nutriantur. Ad haec au-
tem praemissa rite et ordine exequenda, proventusque 
praedictos in praemissum usum fideliter convertendos, 
quilibet praelatus sub sua Dioecesi curain gerere te-
neatur, ac ubi opus l'uerit, majestati regiae de admi-
nistratione hujusmodi rationem reddat. Cuius quidem 
legis effectuationem SS. et 0 0 . in subsequentibus co-
mitiis anni 1 5 5 0 . art. 19. his verbis urserunt : ,Di-
gnetur etiam Majestas Sua, quemadmodum jain supe-
riore anno conclusuin erat, bona et proventus ecclesia-
rum et câpitulorum, conventuumque d e s e r t o r u m 
ad erectionein scholarum, doctorumque virorum su-
stentationem sine diurniore mora ubique converti fa-
cere , quo sic viris doctis in regnum conductis, scho-
lisque erectis divinus cultus, et religio pristina passim 
celerius repululet, quemadmodum majestas sua beni-
gne se facturam obtulit.' 

Hanc denique fuisse mentem Imperátori et Regi 
Ferdinande I., ut nempe e bonis ecclesiasticis, ad ere-
ctionein scholarum convertendis, solum catholici alan-
tur magistri, e decreto ejusdem anno 1 5 6 0 . die 10. 
április Viennae edito apparet, in quo haec memoratu 
digna verba leguntur. ,IIoc quoque clementer annui-
mus, ut ipsi Domini praelati ex bonis eiusmodi eccle-
siasticis vacantibus partem aliquam ad erigendas et 
intertenendas scholas et ludos literarios, in quibus 
ju ven tus sub praeceptore n o n h a e r e t i c o a u t s u-
s p e c t o , s e d c a t h o l i c o ad profectum religio-
nis christianae erudiatur , convertere et applicare 
possint.' 

Ex his clare patet justissimam reginam non po-
tuisse, et si potuisset, piissimam noluisse, universita-
tem hanc catholicae ecclesiae eripere, et ex instituto 
catholico, indifferens status institutum efficere. E t sane, 
licet jam 7 0 anni a dicta restauratione effluxerint, 
palaestra haec scientiarum ab omnibus patriae civi-
bus semper pro catholica habebatur et habetur. Neque 
ipsis adeo protestantibus, propriis confessionis suae 
scholis dudum gaudentibus, sed postremis annis ipsam 
quoque protestanticae universitatis erectionem moli-
entibus, in animum venit, eandem pro communi sua, 
et cathoiicorum universitate considerare. Ipsa haec 
universitas, quae sui optime conscia fui t , et esse de-
buit, pro catholica semper se recognovit ita, ut dum 
adhuc 1842 . per excelsam cancellariam erga motio-
nem Comitatus Trencsiniensis, ut penes eandem fa-
cultas theologica protestantica quoque erigatur, ad 
opinionem eatenus depromendam provocata fuisset, 
cetera inter argumento suae catholicitatis fieri id ne-
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quire declaraverit, ut ex adnexis . / et .//• uberius 
patebit; cuius opinioni excelsum dicasterium simpli-
citer acquievit. Ergo a restauratione per Mariam-The-
resiam, si tunc universitas haec, prout in elaborato 
praetenditur, e corporativo, in status institutum com-
mutata fuisset, per 8 0 annos totus raundus, ipsi adeo 
vigilantes suis juribus protestantes, hanc conversio-
nem ignorassent? Ergo nemo genuinam Mariae-The-
resiae mentem hactenus apprehendisset ? Id vel cogi-
tare absonum esset. Sane sub regia administratione 
stetit regia universitas, patuit omnibus patriae filiis, 
illuc ad studia convolantibus; verum institutum ipsurn, 
ejus regimen, ordo, disciplina, verbo ejus spiritus in-
ternus , sicut et habitus externus manserunt catholica. 

Cum igitur haec facultas coordinationem univer-
sitatis, principiis supra evolutis conformiter, historicae 
basi superstruere velit: ideo et typum ejusdem catho-
licum, a fundatore et augusta restauratrice impressum, 
inviolatum conservari non inodo desiderat, imo contra 
quaelibet contraria molimina e sua parte praecautio-
nem interponit. Cum enim universitatem vere refor-
mare cupiat, non fluctuantis erroris, sed sibi semper 
constantis veritatis catholicae imaginem, quam hacte-
nus referebat, earn et inposterum ut referat, omnis 
catholicae religioni bene addictus patriae civis inerito 
desiderat, et jure praetendit. Neque si eidem status 
aliqua materialia subsidia conferre intenderet, inde 
sequeretur, naturam stricte catholicarum fundationum 
immutari, s i c u t n o n m u t a r e t u r n a t u r a f u n -
d a t i o n u m p r o t e s t a n t i c a r u m , si his quoque 
status succurrere deberet; n a m e t s u b s i d i a h u -
j u s m o d i a s u b d i t i s , q u o r u m p o t i o r p a r s 
c a t h o l i c a e s t , c o l l i g e r e n t u r ; de catho-
licis autem Hungáriáé supponi debet, illos sua tributa 
ad fines catholicos destinare, sicut de protestantibus 
sua ad fines suos, p r i o r e s q u e m a l l e b r e v i -
o r e u n i v e r s i t a t i s s u a e f u n d o c o n t e n t a r i , 
q u a m o m n i e j u s p r o p r i e t a t e p r i v a r i . Sit 
itaque hoc, quod fuit, sit institutum catholicum sub in-
spectione status, sit haereditas patriae filiorum catho-
licorum. Hoc congruit altissimis resolutionibus in ne-
gotio religionis et ecclesiae catholicae nuperrime edi-
tis. Scholae simultaneae nidus sunt pestiferi indiffe-
rentismi, qui florentissimos status depascitur. Suapte 
intelligitur discentibus non catholicis integrum fore, 
prout erat hucdum, praelectiones universitatis frequen-
tare, sed ut bénéficia fundationis huius catholicae cum 
professoribus cujuslibet confessionis communia sint, 
tam parum praetendi potest, quam certo constat c a -
t h o l i c o s p r o f e s s o r e s i n s c h o l i s p r o t e -
s t a n t i c i s n u n q u a m a d p l i c a r i . 

V. Uniformitatein cum Austriacis, Viennensi 
inprimis et Pragensi, universitatibus, multis ex obtu-
tibus cupit haec facultas, modo anxie usque ad non 

necessaria non extendatur, sed autonomiae nro I. de-
sideratae conformiter, localium quoque circumstantia-
rum ratio habeatur. Non omnis omnia fert tellus. 

VI. Paritatem et externam aequalem dignitatem 
cum praefatis duabus universitatibus, velut justam, et 
etiam Ferdinandi II. ac Mariae-Theresiae praeallatis 
decretis stabilitam, omni meliore ratione sollicitandam 
esse, omnium votum est antiquum. 

Denique VII. Aemulationem universitatum ex-
tranearum cum sale et restrictionibus in elaborato sa-
pienter attactis proficuam censet; sed ex obtutus pun-
cto suo, sub IV. evoluto, tales tantum in regula uni-
versitates pro norma agnoscere potest facultas, quae 
prout haec pestiensis typum gerunt catholicitatis, ne 
cum nielle et venenum sugatur. In genere autem su-
perlluum haud censet hie loci reflectere : quod prote-
stanticarum universitatum iinitatio, solum ex infun-
dato illo praejudicio oriri possit, quasi religio et ec-
clesia catholica vere scientificae culturae inimica es-
sent, aut haec cum illius ingenua professione exopta-
tum progressum facere non posset; cujus praejudicii 
vanitatem non tantum seculorum stricte catholicorum 
magnitúdó, et in his producta scientiarum, artiumque 
intensitas, atque laetissima ubertas, sed ipsa quoque 
rei natura et eruditissimorum protestantium vel in-
genuae confessiones, vel plane transitus ad catholi-
cismum sat demonstrat. Cum scientificarum corpora-
tionum ecclesiae catholicae suppressione , soli dam 
quoque scientiam plurimum detriinenti passam esse, 
aequus rei arbiter hodie jam non negabit. 

Et hoc est votum facultatis theologicae, relate 
ad primum caput elaborati, principia generalia reor-
ganisations universitatis pestanae continens; quod 
quamcunque subiturum esset sortem, auctoribus hoc 
praestabit solatii , q u o d v e r i t a t i s a e t e r n a e 
e t e c c l e s i a e c a t h o l i c a e , i n q u a e t i a m 
c o n c i v e s s u o s c a t h o l i c o s n u m e r á n t , j u r a , 
i n g e n u a c u m l i b e r t a t e d e f e n d e r i n t . Da-
tum Pestini, e sessione collegii professorum facultatis 
theologicae, die 10-a junii, 1850 . celebrata. 

H a z a i n é p m i s s i ó k . ( V é g e . ) 

Vannak még egyes ajtatos gyakorlatok és szer-
tartások, mellyek a' missiók' érdekét és hatását na-
gyon nevelik. 

Illyen : a' k e r e s z t s é g b e n t e t t f o g a -
d á s o k ' m e g ú j í t á s a . A' gyónás által bűneiből ki-
t i sz tu l t , ' s Krisztusban újjászületett nép , a 'missio-
papok' vezérlete mellett a' keresztelő kúthoz vonul ; 
's az ott felállított emelvényen tartott alkalomszerű 
rövid beszéd után , egyik missio-pap' kérdéseire kö-

7 0 * 
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zönségesen felelve, ellene mond az ördögnek, és az ő 
pompájának, és minden cselekedeteinek, 's a' frigyet, 
mellybe Istennel a' keresztség által lépett, de mellyet 
a' bün által fölbontott, megujitja. 

Illyen : a ' n é p n e k a ' b o l d o g s á g o s s z ű z 
M a r i a ' o l t a l m á b a a j á n l á s a . C h a t e a u b r i a n d 
irja : ,Genie du Christianisme' czimü jeles munkájá-
ban (III. Part . Livre 5. Chap. 6 . ) , miként egyszer 
szemtanuja volt egy hajótörési veszélynek. Midőn a' 
matrózok partra ér tek, levetkezték felső öltönyeiket, 
átázott fehér ruhájokat tartva testökön. Zivatar köz-
ben fogadást tettek a' szűz anyának. Szent menetben 
mentek egy közelfekvő kis kápolnához , melly sz. 
Tárná«1 tiszteletére volt felszentelve. Elükön a' kapi-
tány, utánok a' nép ment buzgón énekelve az Ave 
Maris stella'-t. A' pap szent misét tartott a' hajótö-
résből menekülteknek, és a'matrózok a' tenger 'vizétől 
átázott l'első ruháikat ex v o t o a' kápolna' falaira ag-
gatták. ,A'philosophia, teszi hozzá a'dicsőült iró, be-
töltheti könyvleveleit pompás szavakkal, de kételke-
dünk r a j t a , hogy valaha a' szerencsétlenek az ő tem-
plomában ruháikat fölaggassák.' Illyen a' kath. nép 
az Isten' szűz anyja iránt. Szeretettel, tisztelettel, bi-
zalommal vonzódik iránta, szerencsétlenségében hozzá 
folyamodik, szomorúságában nála keres vigaszt. Milly 
megható lehet tehát reá nézve , midőn a' missio által 
megujulva, töredelmes könyeitől nedves szemekkel, 
előtte lelki vezéreivel együtt leborul, szivébe, szere-
tetébe, pártfogásába, esedezéseibe ajánlja magát! — 
Márvány sziv a z , melly e' szertartás alatt meg nem 
indul. 

I l l yen :az O l t á r i - s z e n t s é g ' ü n n e p é l y e s 
m e g k ö v e t é s e , é s i r á n t a i h á l a a d á s . Ezen 
ajtatosság abból ál l , hogy az Oltári-szentség az ol-
tárra helyeztetik, 's előtte az egész nép térdre borul ; 
egyik missio-pap a' szószékre l ép , 's figyelmezteti a' 
népet, milly gyakran volt méltatlan e' drágalátos nagy 
szentség ellen, midőn azt, tökéletlen gyónás után, 
tisztátalan szivvel vette magához. Milly háladatlan 
volt bűnei által a' szeretetteljes Üdvezitő iránt, ki ön-
magát áldozta föl az ember' üdveért, ki még is önnön 
üdvéről olly sokszor megfeledkezik. E ' beszédbe al-
kalomszerű, odavágó kérdések szövetnek, mellyekre 
a' nép közösen válaszol. Azok, kik már illy missiók-
ban részt vettek, i r j á k , hogy ezen szertartás még az 
idáig talán érzéketlenül maradt bűnöst is megkapja, 
és egészen ellágyitja. 

Illyen : a' m i s s i o i k e r e s z t ' f ö 1 á 11 i t á s a. 
A' templom' legkitűnőbb helyére emeltetik a' szent 
kereszt , ezen áldott f a , melly által a' világnak igaz-
ság szolgáltatott (Bölcs. 1 4 , 7 . ) ; számtalan gyertya' 
fénye rezgi körül , jelképeül az isteni kegyelem'sugá-
r a i n a k , mellyek Krisztus által sugárzottak ki. El-
mondatik ez alkalommal a' népnek, melly ugy is olly 

sokszor viszi fájdalmait a' kereszt' tövéhez, olly sok-
szor óhajtozik, a' világ' hiúságai és keseritései elől, a' 
Megfeszített'sebeibe rejtekezni; elmondatik: mennyire 
szerette Isten a' világot, hogy az ő egyszülött fiát ad-
ná ért té, ki önkényt feláldozta magát , vállaira vette 
a' világ' bűneit , engedelmes lett a' kereszthalálig, 's 
széttépvén adós levelünket, véres áldozat lett értünk 
a' kereszthit' oltárán. 

Illyen : a' h o l t a k é r t i k ö z ö s i m á d s á g . 
Az élők és holtak közötti viszony' érzete, melly az 
emberi kebelből kiirthatlan , a' kereszténység által 
megszenteltetett. Mindenkor megragadó, ellágyitó a' 
holtak' üdveért végzett kath. ajtatosság. Mennyivel 
megragadóbb és elérzékenyitőbb az a' missio' végén, 
melly a' lelket Istennel az örök élet és szeretet' apad-
hatlan kútfejével, olly szorosan egyesiti. A' missio már 
csak az által is felejthetlenné válik, mert azon kedve-
sek' emlékezetét is magába szövi, kik a' hit' jelével 
bennünket megelőztek, és a' béke' álmát aluszszák. 
Mindenkinek van egy vagy több, szivből gyászolt ha-
lottja ; 's a' kegyelet, mellyel irántuk viseltetik, olly 
erős, hogy szakaszthatlanná teszi az emlékezet' lán-
czolatát, mellynek egyik véggyürüje kedveseink' sír-
keresztjébe füzetik. 

Illyen végül : a' m i s s i o - p a p ok ' v é g b u -
c s u j a . A'missio véget ér t ; az atyáknak távozni kell, 
hogy a' hit és vigasztalás' igéit másokhoz vigyék el, 
kik utánuk sóhajtoznak. Még egyszer megkondul a' 
harang, szomorúan, mert elválást hirdet. Még egyszer 
összegyűlnek a' templomban, hogy utolszor, talán ez 
életben is legutolszor, lássák az Isten' szolgáit, kik ál-
dást hoztak közibök. A' helybeli lelkipásztor maga 
és hivei' nevében köszönetet mond a' missio-papoknak 
fáradalmaikért, magát és hiveit buzgó imádságukba 
ajánlja. Utána a' missio-papok' egyike emel szót, 's 
melegével a' jézusi szeretetnek, melly keblét gyulaszt-
ja , rebegi el buesu szavait. Ismerni kell csak az em-
beri sziv' természetét, az egy pár napos lelki szövet-
ség , szellemi viszony' erejét , mellyet a' keresztény 
szeretet, bizalom szül, 's az Istenben újjászületés' tiszta 
kegyelemtüze forraszt, hogy a' buesu szavak' renditő 
hatását képzelhessük. Megujul itt, annyiszor a 'meny-
nyiszer a' jelenet, mellyet az apostolok' cselekedetei 
könyvének 20 . része olly érzékenyen rajzol. Miként 
sz. Pál, ugy a' missio-atyáknak szavai is mélyen hat-
nak, midőn elmondják hallgatóiknak, hogy arezukat 
nem látandják többé, hogy aranyukat és ezüstjöket 
nem kivánták, 's tőlök semmit, egy fillért sem fogad-
nak el, hanem egyedül leikök' üdvét keresték ; és biz-
nak Isten' kegyelmébe, nem haszontalanul; és mi-
ként sz. Pálnak ugy a' missio-papoknak is nyakukba 
borulnak, nagy sírással csókolván őket , leginkább 
bánkódván az igén , hogy többé az ő arezukat nem 
látandják. 
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IIa még ezen ajtatosságokhoz hozzá gondoljuk 
azt is, miszerint szentséges atyánk, egyházunk' látható 
feje, az anyaszentegyház' kincstárából a' missióknak 
bucsuajándékokat szok adni : meg kell vallanunk, 
hogy a' missio mindenesetre olly rendkiviili ajtatos-
ság, melly a' nép' tanitására és erkölcsi javitására 
legczélszerübb és hatékonyabb, elaludt korunkban 
pedig talán egyetlen rendkívüli eszköz. 

Azon kérdés támadhat itt : de hát kik tartsák 
honunkban a' népmissiókat? holott nálunk erre ki-
képzett egyének, vagy rendi társulatok nincsenek! 

Addig, mig a ' fm. püspöki kar máskép'intézked-
hetik, igy lehetne, gondolom én, a' dolgon segiteni. 
Vannak minden egyházi megyében, vannak p. o. a' 
sz. Ferenez' szerzetében is, több kevesebb férfiak, ki-
ket tudomány, józanság, okosság, szónoklati tehetség, 
lángoló buzgalom kiemelnek , kiket a' közvélemény 
tisztelettel emlit, és minden oldalról figyelem, tiszte-
let és bizodalom környez. Ezeket alkalmaznám mis-
siók' tartására. Nagy választással és óvatossággal min-
den esetre, mert a' missiók' sikere a' missio-papok-
tól függ. Ha valahol, itt szükséges a' pásztori okos-
ság. Tulságoskodással itt is csak rontani lehet, mint 
mindenütt. A' buzgalom ne legyen vad tüz , melly e-
mészt, hanem szelid láng, melly melegit. Ne legyen 
sebes zápor, melly a' felhőkből leszakadva, rögtön 
mindent elborit, 's a' szeméttel virágot és növényt is 
tova ragad: hanem legyen csendes eső, melly halk 
csöppekben hull, de követ is mos, 's a' virágnak és 
növénynek gyökeréig hat, de nem teperi k i , hanem 
élteti azokat. Egyébiránt a'nm. püspöki kar majd talál 
módot mindezekre. 

En itt csakhalavány vázlatát akartam adni azon 
nagyszerű intézménynek, mellytől lelki újjászületé-
sünket várom. A' kereszténység sőt az összes embe-
riség' érdekében emeltem föl gyönge szavamat. Nem-
de mindnyájan óhajtozunk tartós béke és jobb napok 
után ; már pedig miként az Oesterr. Volksfreund ez 
évi 19. sz. 152. 1. irja : ,Die beste Kennzeichen für 
den Frieden sind nicht die Berichte der diplomati-
schen Agenten, sondern die moralischen Zustände der 
Völker , über die man schon oftmals, inmitten des 
Friedens, sich getäuscht hat.' Azért a'komolyan gon-
dolkodó csak azon jelenéseknek tud örvendeni, mellyek 
az erkölcsi állapot' jobbra változására mutatnak. Csak 
akkor melegülhet föl a' lélek, ha a' hitélet' fölujulá-
sának reménysugárai hatnak arra. Minden egyéb siker 
csak ideiglenes és ingatag, mellyet pusztán anyagi 
erő nem biztosithat örök szilárdan. Sokszor egy vé-
letlen világot ráz föl, 's ragadja a' biztos alapon nem 
álló népeket, mint zivatar a' fák' lehullt leveleit. Csak 
a' hit' gyümölcsei állandók, öröklők mint a' gyökér, 
mellyből kihajtottak; mi nem más mint az Ur' igaz-
sága, melly örökké megmarad. 

A' nehézségekre és ellenvetésekre ezúttal nem ter-
jeszkedem ki. Ha a' kivitel közel jövőben lesz, vagy 
talán itt ott ellenkező hangok emelkednének : azok-
kal is megmérkőzni el nem mulasztandom. 

S z a b ó I m r e . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
S o p r o n , junius' 7. S t e r n e Ferdinand,cs. k.isko-

la-tanácsnok és tankerületi felügyelő ur, miután f. h. 5-én 
a' helybeli gymnasium' mindenik osztályában kerületi szem-
lét tartván, mind az illető tanárok' előadása, mind pedig 
a' tanuló ifjúság' felelete fölött teljes megelégedését nyil-
vánítani méltóztatott, másnap, u. m. f. h. 6-án a' helybeli 
gymnasium-igazgató és illető tanár urak' körében tankerü-
leti ülést tarta. Mindenek előtt kenetteljes és velős szavak-
kal üdvezelvén az egybegyűlt igazgató- és tanár urakat, a' 
taglalandó tárgyak' fontosságához illő, komoly de bizalmas 
beszédével, terhes hivatására hivatkozva, a' jelenlévőket 
egész illedelemmel felszőlitá, miszerint a' kitűzött pontok' 
taglalásában részt venni, és véleményöket adui, 's ekkép 
az előterjesztendő kérdésekre válaszolandó czélszerü fele-
letek' megalapítását létrehozni segédkedjenek. Figyelmez-
teté az egybegyűlteket Isten' segedelmére, ki a' benne bí-
zókat el nem hagyja; a'kormány' jó szándokára és az igaz 
ügynek el nem veszthetésére. — Azután szivemelő áhítat-
tal térdre esvén (őtet mindnyájan követték), meleg fohá-
szok közt kért segedelmet az égből, 's rövid, de szívből 
fakadt imában kérte a' Szentlelket, miszerint értelmünket 
fölvilágosítsa; segédül liivá a' boldogságos szüzet, sz. Ist-
vánt , 's hazánk' védszenteit, hogy érettünk Istennél ese-
dezzenek , miszerint tanácskozmányunk a' nagy Isten' di-
csőségének, az egyház és kedves haza'javának előmozdí-
tására történjék. 

Miután kiki helyét elfoglalá, helybeli gymnasiuni-
igazgatónk nt. S c h m i d t S z ö r é n y ur szívből eredt sza-
vakkal tolmácsolá a' jelenlevő tanári karnak felsőbbsége 
iránti hódolatát, engedelmességét, különös háláját jelenté 
a' magas kormány iránt, melly a' népeket e' nehéz időkben 
boldogítani akarván, az ifjúság' képezését illetőleg, melly-
től a' haza' jövője 's boldogsága főleg függ, azon figyelem-
mel lenni kegyeskedett, miszerint mind az ifjak, mind a' 
tanárok, 's tanodák' felügyelését olly férfiura bizta, ki a' 
vele érintkezésbe jövő minden egyénnek bizalmát birja, 
közkedvességben áll ; kinek szakértő bölcs belátása és intéz-
ményei , az ügy iránti buzgalma , 's minden egyéb szüksé-
ges szép tulajdonai csak köz hódolatot igényelnek ; 's ki az 
egyházra és hazára, valamint az egész népre, ugy szinte 
egyesekre Isten' áldása gyanánt tekintendő. — Forró ke-
bellel óhajtá : őt Isten' segitő jobbja vezesse, 's őrangyala 
óvja meg minden veszélytől, miszerint megkezdett terhes 
körútját, 's minden működését üdves sikerrel végezhesse. 

Ezen viszonüdvezlet után tárgyalás alá bocsátá a' 
felügyelő ur ez alkalomra kitűzött kérdéseit : A' jelen tan-
intézet nyilvános-e ? mikor 's ki által alapíttatott ? bir-e, 's 
minő épületekkel ? mi a' tanárok' évi fizetése, vannak-e az 

I 
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intézetnek szükséges taneszközei? *) Vannak-e ösztöndij-
's alapitványai ? *2) minő a' tudományos, és minő a' fe-
gyelmi állapota ? szükséges-e ? *3) átalakittatandása ellen 
nem merülnek-e fel némi nehézségek ? a' tanulő ifjúság-
nak átalános és nemzetiség szerinti száma ? **) melly 
a' tannyelv jelenleg ? a' hely- 's körvidék' népessége milly 
arányban áll egymáshoz nemzetiségi szempontból? *b) 
melly tannyelv felelne meg a' körvidéki népesség' igény-
Ietének? czélszerü lenne-e vegyes tannyelv' alkalmazása? 
's több effélét. — Melly pontok fölötti tanácskozmányok' 
eredménye legfelsőbb helyről kíváncsian váratik, már csak 
azért is, mivel az intézetekben használandó tannyelv mel-
lett az uj rendszer is legközelebb életbe léptetendő. 

M o h á c s , junius' 14.1850. A' mivel eddig tudtomra 
az évkönyvek nem dicsekedhetnek, hogy t. i. herczeg-
primás az esztergomi főmegyén kivül más megyében tör-
vényes egyházi szemlét tartott volna, azt ezen igénytelen 
sorokban olvasod kedves olvasó ! Ugyanis a' főméltóságu 
herczeg-primás, nagykéri S c i t o v s z k y János, eszter-
gomi érsek és pécsi püspök, a' mohácsi plébánia' több 
oldalú szükségeit tekintetbe véve, munkás lelkében , még 
a' mult decemberben, annak törvényes látogatását elhatá-
rozá , és Pécsről Esztergom felé folytatott útjában Adony-
ról dec. 9-én kelt kegyes levélben a' plébánosnak azt tud-
tára adta ; kinek egyszersmind meghagyá, miszerint Hús-
vétig az adott utasítás szerint készítendő jelentéseket mind 
Esztergomba megküldje. — A' mult hó' 3l-e volt azon 
jeles nap, midőn Mohács' városának tanácsa és előkelői 
a'Pécsről érkező herczeg-primást, rá a'határ'szélénél várva, 
fogadták; ki a' városba érvén, először a' templomba, onnét 
pedig a' püspöki kastélyba vonult, hol azonnal megkezdé 
a' tanácskozást, mellyet más nap reggel és délután foly-
tatva be is végzett. Még az nap megtekinté a'templomokat, 
és a' szükséges változtatásokat megrendelé. Ekkor még 
megtekinté a' plebániaházat, mellyet tavai nagy költséggel 
kegyesen megnagyittatott, és kényelmessé tett. 

Másnap vasárnap vala, és pedig Űrnap utáni. Ezen 
napon ő herczegsége 8 órakor tartá az ünnepélyes szent 
misét, utána a' Szentséggeli körmenetet;azután prédikált, 
és végtére 1107-et a' bérmálás' szentségében részesített. 
E' napon fő-uri asztalához méltatta ő herczegsége szá-
mos egyéb vendégeken kivül nem csak az egész városi 
tanácsot, hanem még néhány más mohácsi polgárokat is. 

A' törvényes egyházi szemlének eredménye felől szól-
janak a' Visitai oklevélnek (mellynek uj szabályai és ren-
deletei magyar nyelven szerkesztvék) némelly pontjai, és 
nevezetesen a' XIV. ,A' városi katholikus lakosságnak 
7586 lélekre menő nagy száma, a' plébániatemplomnak a' 
lelkek' eme' túlnyomó számához képesti aránytalansága, a' 
városnak nagy kiterjedése és főkép téli hónapokban és 
esők után a' nagy sár, fölöttébb igényelvén, hogy e' város-
ban, mellyben a' pásztori — főleg az emiitett körülmények' 
előfordultával — kötelességek' pontos teljesítése egy plébá-
nos és két segédlelkésznek megfeszített erejét is tulhalad-

e ) A' házi k ö n y v t á r o n k i v ü l , van e g y a' gymn. i f júság' számára 
néhai Sz igethy György által alapitott kis könyvtár i s . 

'*) Van e g y Langecker - fé l e ö s z t ö n d í j , é s e g y h g Eszterházy a la -
pította jutalomdíj . 

*3) Már csak azért is s z ü k s é g e s , é s pedig a'8. o s z t á l j u gymnasium, 
n e h o g y a' kath. i f júság a' he lybel i e v a n g . l y c e u m b a n tanul -
mányait folytatni kényte len i t te s sék . 

**) Ez intézetben van 8 0 m a g y a r , 3 8 német é s 6 horvát tanuló. 
* 5 ) E g é s z Sopron m e g y é b e n van : 8 6 , 7 8 1 n é m e t , 8 3 , 7 2 2 m a g y a r 

és 2 1 , 8 2 5 horvát . 

ják, még egy plébánia felállittassék. E' végre a' hívek' lelki 
üdvességének, ugy könnyebb mint czélszerübb és bizto-
sabb előmozdítása' tekintetéből, e' város kebelében még 
egy plébániát felállítunk, ennek anyaegyházaul a' szent 
keresztnek tiszteletére fölszentelt püspöki templomunkat 
jelelvén ki.' (Ezen uj plébániába esik a' híveknek nem 
egészen egy harmad része. Administratiojával ideiglenesen 
a' szent ferenczi szerzeteseket bizta meg ő herczegsége.) 
XXII. ,Minthogy a' jó keresztény és czélszerü nevelésre 
okvetlenül szükséges, hogy rendes népiskolák fölállittas-
sanak ; e' végre a' népnevelési szent ügyet szüntelen szi-
vünkön hordozván, rendeljük : miszerint e' város kebelében 
két rendes népiskola legyen ; az egyik a' sz. Mihályi plé-
bániában , a' másik a' szent keresztiben, a) A' szent-mi-
hályi plébániában a' nemzeti iskola 4 osztályból fog álla-
n i . . . . A' harmadik osztály két szobában tanuland, az 
egyikben a' fiu a' másikban a' leány-gyermekek, b) A' 
sz.-kereszti plébániában a' nemzeti iskolának (mellynek 
akkénti megtágitásáról, hogy két tanítási szobán föl ül még 
a' tanítónak is lakása legyen, az uradalom fog gondos-
kodni) két tanítója lesz, kik egyszersmind hetenkint föl-
váltva a' szent-kereszti plébániának kántorai. — Az egyik 
tanítónak évi fizetését, melly 165 ezüst forint lészen, 
sajátunkból biztosítjuk. Mi végre a' pécsi alapítványi 
pénztárba kamatozás végett 3000 ezüst forintot, mint ala-
pítványt leteendünk ; e' tanítónak kinevezését magunknak 
és utódainknak föntartván. Ugyan e' tanítónak az urada-
lom' részéről évenkint 8 pozsonyi mérő buza, 12 pozs. m. 
rozs, 12 akó bor fog kiszolgáltatni. Végre valamint ennek, 
ugy minden belső és külső tanítónak is a' város megengedi, 
hogy a' szigetben 500 kéve rőzsét vágattathasson.' XXIV. 
,A' hivek' azon kívánságára, hogy a' helybeli kis gymna-
sium , melly e' város' lakosit tekintve, a' kitűzött czélnak 
már meg nem felel, megszüntessék : megegyezünk abba, *) 
hogy e' tanoda megszűnjék, ugy mindazonáltal, hogy ala-
pítványi tőkepénzei után járó kamatok az idő, kor és a' 
hely'igényeivel leginkább megfelelő real-iskolának, mütano-
dának,és pedig a'legkisebbnek felállítására fordíttassanak. 
Ez en közmegegyezéssel elfogadott mütanodának első éve már 
jövő őszszel fog megnyittatni, második éve jövőben foly-
tattatni, 's ha sikerét látandja a' község, megigéré, miként 
a' harmadik évet is hozzá adandván, erre nézve áldozatot 
is hozni kész.' 

Az olvasó talán azt gondolja, hogy mindezen üdves 
intézkedések mellett majd mégis vagy a' plébános lesz 
elégedetlen, vagy a' város fölöttébb terhelve. Pedig egyik 
ugy mint a' másik fölöttébb meg van elégedve, és örül az 
egészen. Mert ő herczegsége ez úttal fontos okoknál fogva 
fölmenté a' hiveket a' páronkénti termesztménybeni adó-
zástól, és ezüst húszasokban biztosított r e l u t u m o t ha-
tározott; miből a' sz.-kereszti plébános' számára ugyan 
csak negyedrészt rendelt, de a' többi szükségekről is gon-
doskodott , és még azon felül szinte annyi földet ajándé-
kozott a' sz.-kereszti plébánosnak, mint mennyivel bir a' 
belvárosi, t. i. egy egész telket. 

Az egész, szinte olly bölcs mint kegyes intézkedé-
sem örömét és köteles háláját a' város ismételve kijelenté ; 
és azonkívül, hogy élő szóval is köszönetet mondott, 
midőn hétfőn délután eltávozna tőlünk ő herczegsége, ek-
kor őt még több tiszteletjelekkel üdvezlé, mintsem meg-
érkezésekor; az egész tanács pedig és mások számosan 
egészen a' legközelebbi posta-állomásig kisérék, hol még 

*) Ezen kis gymnas iumot a' város alapította. Átvál toztatása iránt 

ő h e r c z e g s é g e már a' közoktatási ministerrel értekezett . 
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egyszer szerencsések voltak leereszkedő nyájasságát él-
vezni. Innét Szegszárdra, Tolna- és Paksra ment, hol min-
denütt bérmált és prédikált. 

Nemde bámulatos ezen magyar sioni főpapnak ernye-
detlen apostoli buzgalmu tevékenysége, hogy mindig csak 
munkáról munkára siet, és jótevő bőkezűségének vége 's 
határa nincs ! Hirdetni fogja az utókornak a' történet e' 
nagy férfiúnak halhatatlan érdemeit : de nem csak a' holt 
betű a' papiron, melly egyedül a' történetbuvárok tárgya 
lenne , hanem eleven emléke, melly a' népnél szájról 
szájra szállong, és korról korra átmenend, élni fog mint 
egy P á z m á n Péter- , mint egy K1 i m ó Györgyé. 

A mohácsi plebánia-házon egy diszes homlokzatra 
emlékül irva marad : PRO ADVENTV VISITANTIS 
P R I N C I P I S P R I Í I A T I S I O A N N I S S C I -
T O V S Z K Y ARCHI-ANTISTITIS EXOPTATO 
FAVSTO. G r a g e r G á b o r , 

mohácsi plébános. 

Vegyesek. 
B é c s , jun. 12. Ilir szerint a' freiburgi érsek Breis-

gauban a' felső rajnai egyház-kerület' püspökeinek zsinat-
ját szándékozik egybehini, mellyben a' mainzi, rotten-
burgi és limburgi püspökök is részt vennének. E' határo-
zat a' déli németországi temérdek katholikusoktől a' leg-
nagyobb örömmel fogadtatott. 

0 felségének triesti utja'alkalmával, az anconai pápai 
biztos, dr. Amici megbízást kapott a' pápától, hogy menjen 
Triestbe, a' császárnak a' pápa' üdvezletét és köszönetét 
megviendő. Ő felsége a' küldöttet legnyájasabb leereszke-
déssel fogadta, 's midőn az a' császárhoz intézett beszédében 
az egyház' szabadsága tárgyában hozott legújabb rendsza-
bályokat megemlítette volna, a' császár őt félbeszakitá 
mondván : ,Én csak igazságot szolgáltattam, 's lelkisme-
retem' sugallatát követtem. Nem is indultam más benyo-
más , vagy világi tekintetek után, bárha tisztán politikai 
okoknál fogva is cselekedhettem volna a' szerint, mint 
csakugyan tettem, mert a' tapasztalás bizonyítja,hogy az 
egyház1 lenyügözése által a' társadalom' felforgatása esz-
közöltetik. Ha az egyház szabad, a' trónoknak nincs mitől 
félnick.' 

Roma, maj. 30. Barluzzi Gyula iratát az urnapi ün-
nepélyről e' szavakkal kezdi : ,Omnes fere ad unum faten-
tur : nihil sanctius, nihil augustius, nihil magnificentius 
toto orbe videri, vel suspici posse celeberrima Pontificis 
Maximi pompa, quae in solemniis Sacramenti Augustiper 
Vaticanum sólet quot annis Romae circumferri.' 'S e'sokat 
jelentő szavak az ünnepély' nagyságát korán sem tüntetik 
ki. Ezt ma ismét tapasztaltuk. Miután a' szent atya a' bí-
bornoki collegiummal a' legszentebb szentség' mai ünne-
pének előestéjén tegnap a' Sixtus' kápolnában vecsernyét 
tartott, ma reggel ugyanott a' nagy misét végezte. Ezután 
következett a' világhírű körmenet a' Sixtus kápolnából olly 
ajtatosság- és fénynyel, millyet csak e' rendkívüli napon 
várni lehetett. Két óra ,uult el, mig az egyházi és polgári 
testületek ő szentségével a' körmenetet a' szent Péter téri 
oszlop-folyóson végig, egész a1 vatikáni egyházig elvégezték. 
A' szentséggel az egyházban megérkezvén a' szent atya, a' 
,Te Deum'-ot kezdte meg, mire a' mindenfelől összsereg-
lett temérdek hívőkre a' szentséggel áldást adott. 

A' Riminiben lévő csudakép' tárgyában, egy levele-
zőtől az ,Univers'-ben következők foglaltatnak : A' leve-

lező előrebocsátván azon óvatottságot és okosságot, mely-
lyel az egyház hasonló körülményekben eljárni szokott, igy 
folytatja : A' csudálatos kép' hire a' Riminihez közel lévő 
Cesen város' püspökének füleibe is elhatott, ki a' Bold, 
szűz iránti ajtatosságáről különösen ismeretes ; de ő még 
mindig nem akart hinni a' hiteles tanúbizonyságoknak. 
Elküldött tehát Riminibe egy kanonokot azon meghagyás-
sal , hogy ott mindent megvisgáljon, gondosan kifürkész-
szen, és lelkismerete 's belső meggyőződése szerint jelen-
tést tegyen. A' kanonok Riminiben többször megfordult a' 
templomban, figyelmesen visgálta a' képet, 's azon ered-
ménynyel tért vissza, miszerint a' csudát az egész város 
erősiti, 's számtalan emberrel beszélt, kik azt saját sze-
meikkel látták, de ő kénytelen megvallani, hogy részéről 
semmit sem látott. A' püspök kétkedni kezd, 's más ka-
nonokot küld el. Emez azon hirrel tért vissza, hogy ő látta, 
's szinte meg is érintette a' csuda képet; 's nincs mód 
benne legkevesebbé is kételkedni. Erre a' püspök elhatá-
rozta személyesen megvisgálni a' dolgot Riminiben. A' 
szent kép' lábainál térdelve buzgón imádkozott, 's néhány 
perez múlva a' Bold, szűz' szemei csudálatosan felnyílnak, 
leereszkednek, ismét megnyílnak, 's a' püspökre szege-
ződnek ; és a' mint a' püspök néhány nap előtt Romában 
mondá egy eszes, de egy úttal igen ajtatos főpapnak, kitől, 
ezt hallottam : Öt perez alatt a' paradicsomnak hét csudáit 
szemléltem, végre el kelle fordítanom szemeimet, ki nem 
állhatván azt, a' mit láttam. 

P a r i s , juuius' 13. Romából érdekes sürgönyök ér-
keztek. Az ottani franczia követ Rayneval ur utasítást 
kér, mi módon intézhetné el a' Piémont és szentszék közti 
kellemetlenségeket. A' siccardiféle törvény a' kamarák é3 
király által elfogadtatván, bármilly korszerűtlen legyen 
is, semmi esetre sem vétethetik vissza. Ez esetben Fran-
cziaország mit tehet egyebet, mintha a' pápának azt ta-
nácsolja , vesse alá magát annak, mi nem akadályozható, 
's irja meg a' püspököknek, hogy mérsékeljék magokat az 
ellenkezésben. Francziaország majd a' királynál közben-
járó lesz , 's a' papságnak biztosítékot eszközlend ki, hogy 
a' ministeriumra fogott nézet, mintha az egyházi javakat 
elfoglalni akarná, ne valósittassék. Piémont nagyon eladó-
sodott , 's az illyen rendszabály, bármilly igazságtalan le-
gyen is, népszerűséget nyerne, mert az egy eszköz volna 
az adózók' könnyebbségére. E' dilemma, mint mondják, a' 
szent atyát gondolkozóvá tette, 's minden esetre a' meg-
kezdendő tárgyalásoknak alapját fogja tenni. 

A' franczia hegypárt nem akar semmit is tudni a' takarék-
pénztárokról, mert átalános jótékonyságot nem lát bennök. 
Nem ártana tudni, miket igér e' párt azon esetre, ha ha-
talomra vergődik. íme Leroux Gyula ur , Leroux Péter' 
testvére, a',Revue sociale' juniusi számában ezen ajánlatot 
teszi : Az álladalom közbejöttét a' javak' létrehozásában, 
elosztásában és fogyasztásában, maga a' dolog' természete 
parancsolja. Ennek kellett volna megtörténni február' 24-én, 
's kell most is é3 mindenkor. E' változás abban állana, 
hogy a' magány ipar a' teremtés' gondjaitól felmentessék, 
a' concurrentia mint a' javak' elosztásának eszköze meg-
szüntessék , 's a' magányos 's átalános fogyasztás a' vak-
eset' hatalma alól felszabadittassék. — Ezek az ígéretek, 
mikkel a' néptömeget tartják. Valljon lehet-e a' szemtelen-
séget , vagy őrültséget tovább vinni ? 

A' színházi censura' behozatala iránti törvényjavaslat 
feletti véleményezésre a' franczia törvényhozó gyűlés ál-
tal kinevezett bizottmány alkalmasint annak elfogadását, 
's talán sürgetősségét is fogja ajánlani. Azt is mondják, 
hogy a' regények és laptárczákban elharapódzott socialis-



ticus propaganda' meggátlására is rendszabályok tervez-
tetnek. Különösen a' négy filléres füzetekben kiadott ké-
pes regények vonták magokra legujabbi időkben a' kor-
mány' figyelmét. 

A' rendőrfőnök Carlier ur a' párisi biztosokhoz az 
idegenek' ügyében következő körlevelet bocsátott ki. — 
P a r i s , junius' 8-án 1850. Uraim! Parisban 's a' 
szajnai megyében számos idegenek tartózkodnak, kik-
nek jelenléte a' jelen körülmények között a' kormány' 
figyelmét magára vonta. Sokan közülök a' rend' elle-
neivel összeköttetésben állanak, 's adandó alkalommal 
velők közremunkálnának. — Mind azok, kiknek itteni 
tartózkodása a' közbátorságot veszélyeztethetné, az 1849-
diki december' 3-ki törvény' értelmében a' franczia földről 
kiutasitandók lesznek. — Különös fontosságú dolog, hogy 
a' rendőri biztosok azon felügyeletet, mellyet ezen vesze-
delmes vendégek' irányában gyakorlok, sikeresen támo-
gassák. — Ők tehát igyekezni fognak mind azon idegenekre 
nézve, kik kerületeikben laknak, biztos tudomást szerezni 
magoknak. Előlegesen is mindenkinek viselete és erkölcsi-
sége iránt fognak tudakozódni, 's a' gyanúsokat magok 
elejébe idézni. Ezek' polgári állása- és nemzetiségének be-
bizonyítása után tudtokra adandják, miszerint a' franczia 
kormánynak akarata, szigorú rendszabályokat alkalmazni 
azok' irányában, kik politikai zavargásokba elegyednek, 's 
kiknek magokviselete valamikép kifogás alá esnék, 's ez 
esetben Francziaországból elutasitandók, 's szükség' ese-
tében a' csendőrség által egész a' határig kisérendők. — 
Ön engem időről-időre rendesen tudósítani, 's működése' 
eredményéről számolni fog, 's mind azon idegeneket külö-
nösen kijelelendi, kiket ön a' franczia vendégszeretetre 
alkalmatlanoknak tart. 

Coetlosquet ur , nagy becsben lévő katholikus férfiú 
bízatott meg a'sz. bernárdhegyi szerzetesek' kérelme iránti 
véleményadással. 

Az utazó piemonti király és királyi család Sabaudiában 
a'régi hűségnek azon érzékeny jeleivel fogadtattak, melly-
nek annyi jeleit tapasztalták fenséges őseik. A' sabau-
diaiak meg tudák különböztetni a' királyt a' ministerium-
tól, 's még a' legélénkebb felkiáltások hangzottak, hol 
csak a' király megjelent, a' ministerek' nevei csak ritkán 
hangzottak jelentéktelen emberek' ajkairól, kiknek szava 
a' rosszalás' zajában 's az átalános megvetésben elhang-
zott. Chambery város által ő felségök' tiszteletére adott 
tánczvigalomban, egyetlen hang kiáltotta : Éljen Siccardi, 
's átalános kaczajt támasztott a' teremben. Bár az ifjú ki-
rály lerázhatná az igát, mellyet a' nemzet' igaz érzelmei-
vel ellenkező klubb nyakára tolt ; 6 felsége a' sabaudiai 
püspököket sz. Lázár' rende közép kereszteseivé nevezte 
ki. A' ,Courrier des Alpes' czimü lap azt állitja, hogy a' 
főpapok köz akarattal visszautasították e'megtiszteltetést, 
jmellyet ők addig el nem fogadhatnak, még a' szentszék-
keli egyezkedés az egyház' szomoruságánák véget nem 
vet. Ha jól vagyunk értesülve , e' hir alaptalan. A' püs-
pökök nem akarák igy megsérteni a' királyt ; hanem 
az egyház' iránti tiszteletének jeleit tapasztalván, ne-
mesen tiltakoztak, 's fentarták magoknak lelkismeretök 
szerint cselekedni, ha az események e' közt 's ő fel-
sége kegyelme közti választást igényelnék.' (Ami de la 
Religion.) 

Schweiz. Bem, jun. 4. A'tessini nagy tanács, 50 szó-
val 36 ellen, Coroni prépostnak a'balernai főpapi hivatalra 
történt pápai választatásától élénk vita után a' tetszvényt 

megtagadta. A' kérdés nem érdektelen. A' kantonnak első 
javadalmára kinevezni, a' comoi érsek háromszoros aján-
latára a' pápa' jogaihoz tartozik. A' hely 1843-ban meg-
ürült, 's 1846-ban történt a' választás, melly Coroni előbbi 
életének következtében a' külön szövetség' értelmébeni ki-
hívásnak tekintetett. Miután a' statustanács a' tetszvényt 
megtagadta, a' püspök követőivel együtt 1849-ben a'nagy-
tanácshoz fordult, melly a' kérelmet egyszerűen a' status-
tanácshoz utasította. A' folyamodók ez évben megujiták 
folyamodásukat, 's a' kanton' papsága mindent megmoz-
dított Coroni' részére. Azonban a' nagytanács az említett 
határozatot hozta, 's Piemontnak ujabbi időben elfoglalt 
állásától reményi támogatást. A' szövetség-gyülés a' szö-
vetségi tanácsot megbízta, hogy a' vegyes házasságoknak 
Schwyz kantonban történt eltiltása végett jelentést adjon 
be ; 's e' tanács szólittassék fel, hogy e' kérdés' tárgyalá-
sában magokat incompetenseknek nyilatkoztassák. 

Nem régiben egy szegény franczia falusi lelkész za-
rándok bottal kezében Londonnak hosszú utczáin járván, 
's egy ajtón kopogtatván be, hol keresztényi szeretetet vélt 
lakozni, az ifjú C a b r e r a tábornokra talált,ki szerényen 
butorzott szobájában még ágyban feküdt. Tábornok ! mon-
dá neki a' szegény lelkész, ön' hadi dicsősége előttem is-
meretes , de azt is tudom, hogy ön vallásos keresztény 
ember, kevés alamizsnát kérek öntől templomocska' építé-
sére Francziaország'egy kis falujában. Jelenleg tisztelendő 
ur ! feleié a' tábornok , egy darab pénzt sem adhatok, mert 
semmim sincs, még e'szerény lak sem az enyim, hol most va-
gyunk ; az egyszerű holmik, mit ön itt. lát, nagyrészt nem 
tulajdonaim. Azonban 29-én (majushó) egy gazdag örö-
kösnővel kelek össze : mondjon ön e' napon misét érettem, 
's nem fogok önről megfeledkezni. A' szegény lelkész öröm-
ittasan távozott el ; 29-kén misét mondott, 's azon napon 
a' spanyol tábornok 20,000 frankot küldött neki. 

M i c h e deusarai (Cochinchinában) püspöknek 1849-
ki november' 25-ről kelt, 's az ,Univers'-ben közlött leve-
léből a' következőket emeljük ki : Cochinchinában augus-
tus' havától fogva dühöngött a' pestis. Bankockban 40,000, 
mások szerint 60,000 ember veszett el benne, Battan-
baugban a' lakosság' két harmad része. Királyunk T u 
Duc, uralkodása' kezdetén a' kereszténységre vonatkozó 
következő rendeletet bocsátott ki : 1. Minden cochinchi-
nai lakos , ki mint keresztény bevádoltatik, 's attól elsza-
kadni nem akar, 100 botütéssel fenyíttetik 's elbocsátta-
tik. 2. Benszülött pap , ki a' keresztény hitet el nem hagy-
ja , e' szavakkal,hamis vallás' mind két arczán megbélye-
geztetik, 's a' tartomány' beljébe várfogságba vitetik (ré-
gibb törvények szerint az illyennek büntetése halál volt). 
3. Ki európai téritőt elfog 30 rud ezüstöt kap (3000 frank); 
a' térítő tengerre vitetik, és ott a' vizbe vettetik. Septem-
berben benszülött pap fogatott el; a' király' ítéletét szo-
ronkodva várjuk, onnan itélendők meg, milly szigorúan 
és kegyesen fogja törvényeit végrehajtani. A'pápa 1850-dik 
évre a' chinai és indochinai missioknak minden püspökeit 
Hong-Kongba zsinatra hitta össze azon terv feletti tanács-
kozásra, hogy az apostoli helyettességek valóságos püs-
pökségek- és érsekségekké emeltessenek, több missiók 
megosztassanak, 's uj apostoli helyettességek állíttassanak 
fel. Én alkalmasint missiónkat fogom képviselni, 's szán-
dékom a' két első pont ellen szavazni, mert bizonytalan 
viszonyainknál fogva jobbnak tartom, ha missioink még 
továbbra is a' szentszék' különös felügyelete alatt mara-
dandanak. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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A' magyar kir. e g y e t e m . ( V é g e . ) 

A' theologiai kar' előrebocsátott nyilatkozatából 
a' figyelmes olvasó ki fogja tudni szemelni azon ala-
pokat , mellyekre némellyek szerint a' reformált ma-
gyar kir. egyetem jövőre fektetendő lenne ; valamint 
azon nézeteket is, mellyektől a' fentisztelt kar szerint 
az egyetem' uj szervezésében eltérni nem lehet. A' 
forradalom el nem mosta a' históriát; az emberek el 
nem felejtették ('s ha elfelejtették, ott vannak az em-
lékiratok, hogy eszökbe hozzák), miszerint a' magyar 
kir. egyetem mind eredetét, mind jellemét, mind 
történelmi fejlődését és lételét tekintve, ugyan a' sta-
tus által administrált, de egyenesen katholikus és 
kath. czélokra szánt intézet legyen ; 's mint illyen a' 
status' igazgatása alatt maradhat azontúl is, a' szüksé-
geseknek itélt újításokat felveheti, a' tudományok' üd-
ves versenyezésének az isteni hit' korlátai között (a' 
mi ezeken tul tör, nem tudomány de tévely) megnyit-
tathatik, a' nélkül, hogy azért azt czéljától elvonni, 
vagy kath. jelleméből kivetkeztetni kellene, és sza-
bad volna. 

Jól tud juk , miszerint napjainkban némileg axi-
ómává vál t , hogy a' tudományoknak nincs confessio-
nalis jellemök. Azonban, hogy ez nem igy van, bizo-
nyítják maguk a' reformtervezők, kik az egyetem' uj 
szervezésének egyik alapjául a' különféle hitfelekeze-
tek' egyenjogúságát teszik. Mire való az egyetemek-
nél a' hitfelekezeteknek egyenjogúsága, ha a' tudo-
mányoknak nincs confessionalis jellemök ? Ha ez igy 
volna, nem a' különféle hitfelekezetek' egyenjogúsá-
gának alapján, hanem egyenesen minden hitfelekezctrei 
tekintet nélkül kellene az egyetem' reformálásához 
látni. A' hitfelekezetek' egyenjogúságának az egyete-
meknél tehát vagy semmi értelme sincs, vagy a' tu-
dományoknak viszonya a' hithez nem lehet olly közö-
nyös, hogy az a' hitfelekezeteket ne is érdekelje. 

Szerintünk az egyetemek nem is lehetnek con-
I. Félév. 

fessionalis jellem nélkül. Valaki ugyan ujjal mutat-
hat r á , hogy ime itt létezik egy illyen ; de erre csak 
azon rövid válaszunk van, miszerint a' czim ugyan 
ezt mondja, de a' valóság egészen mást mutat. Min-
den tanintézet, melly nem katholikus, szükségké-
pen protestáns. A' tanintézet , melly programm-
jában minden hitjelvényt nélkülöz , azon hitfele-
kezet' jellemét viseli, mellynek szellemével és val-
lási elveivel az illyen hitnélküli intézetek mege-
gyeznek. Értem azon hitfelekezeteket, mellyek az 
emberi ész' fölségiségében hisznek, 's azt tudomá-
nyos visgálódásaiban az isteni kinyilatkoztatott tanok' 
útmutatásától és kötelező tekintélyétől szabad- 's füg-
getlennek vallják. Miután pedig a' kath. egyház az em-
beri ész' ezen igényét el nem ismeri ; sőt meg lévén 
győződve arról, hogy az Isten, ki az embereket kezdet-
től fogva folytonosan tanította és nevelte, véghetlenül 
több mint az ember, az emberi észt Isten' tanításának 
egyenesen aláveti és alárendeli ; annak e' tanitás fölé 
emelkedni akarását a' kevély angyalok' pártütéseül te-
kinti ; 's attóli elválásában megkísértett szabad röptét, a' 
történetek' bizonysága szerint is, vakmerőségnek tudja, 
mellynek vége véghetetlen eltévedés 's bukás : — nyil-
vános, hogy a'minden confessionalis jellemet nélkülöző 
tanintézet, daczára ezen firmájának, koránsem kö-
zönyös , hanem egyenesen antikath. intézetnek tekin-
tendő. Jól tudták ezt a' kath. egyház' ellenei, kik az 
illy czimü tanintézeteket sohasem sürgették, 's azokon 
soha sem nyugodtak volna meg, hahogy azokból ön-
maguk részére nevezetes hasznot nem reményinek, vagy 
pedig előre nem tudják,hogy az illy intézetek a 'ka th 
elv' tényleges megtagadásai. 

A' tudományos intézeteknek k e l l confessionalis 
jellemmel birniok; mert kell, hogy a' tudományos in-
tézetek is bizonyos határozott czélra törjenek. E ' czél, 
mondatik, a' t u d o m á n y m a g a . Ámde mire való a' 
tudomány? Arra-e, hogy az embert az Isten' uralnia 
alól kivegye ? Arra-e, hogy kioltván az égen tündöklő 
napot, az embereket az élet' tengerén kalauzokra 
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bizza , kik az igaz utat keresve, eziránt egymás kö-
zött folyvást veszekesznek ? Arra-e, hogy a' tanuló-
kat a' tarkábbnál tarkább vélemények' özönében meg-
fiiresztve, minden meggyőződés nélkül, mi több rend-
szeres tagadók- vagy kétkedőkként dobja ki csarno-
kából a' világ' nagy szinpiaczára ? Arra-e, hogy min-
dig csak tanitson, mindig csak búvárkodjék, de soha 
semmi határozott eredményre ne jusson ; hogy a' mit 
az egyik mester épitett , azt lerontsa a' másik ; hogy 
a' mi ma felállíttatott, az holnap már leromboltassék ? 
Arra-e végre, hogy gyújtó szövétnek legyen, melly 
felperzseli a' társadalmakat : hogy eszközkéz legyen, 
melly Aeolus' barlangját a' szélvészeknek, és Pandora' 
szelonczéjét a' furiáknak nyitotta meg? Nem; a' tu-
domány nem erre való. Egy társadalom se épitett az-
ért egyetemet, hogy illy eredményre törjön. Ha tehát 
nem erre való : kell , hogy igazságos korlátok által 
bizonyos pályába szorittassék, mellynek körén belül a' 
társadalmak' jóllétét 's az emberiség' lelki üdvét elő-
mozdítsa. Hol vannak pedig, felszólítlak benneteket, 
mutassátok meg nekem, hol vannak, mellyek azok az 
üdves és igazságos korlátok, mellyek előtt az emberi 
ész meghajolni köteles, ha nem az Isten által kinyi-
latkoztatott dogmák ? 

Mondjátok, hogy itt korlát, maga az i g a z s á g . 
Ugy van. De hogy vethet korlátot valakinek, hogy 
adhat neki utmutatást az ollyan igazság, a' melly még 
nincs, a' melly még csak kerestetik? Az olly tudo-
mányoknál, mellyek intuitivus fogalmakon alapulnak, 
mint teszem a' mathematikaiak, még az elmélet' kö-
rén belül tartózkodnak, az igazság korlát: mert itt az 
emberi ész maga a' dolog' természete által absolute 
egyre, arra t. i. a' mi igaz, szorittatik ; itt az ellen-
kező minden módon teljes lehetetlen, itt tagadásnak, 
eltérésnek, elcsavarásnak helye nincs. De nem igy 
van a' dolog a' discursiv , azaz az értelem' szabad 
működése által szerkesztett fogalmakon vagy tapasz-
taláson alapuló tudományoknál. Már Cicero észrevette, 
miszerint nincs olly sületlenség , mellyet valamelly 
bölcselkedő ne védelmezett volna. Nem akarjuk itt a' 
régi pogány irodalmat e' végre kizsákmányolni ; elég 
csak az uj pogányságnak, vagy is a' kereszténységet 
ignoráló iskolás ficzkóinknak szemébe nézni, hogy 
meggyőződjünk, miszerint Cicero' állítása épen ko-
runk' legmagasztaltabb bölcseinek müveiben találta 
igazolását. Olly messze vitte, lépcsőről lépcsőre hág-
va, a' mai philosophia, hogy magát az Istent egy ma-
gasabb. értelemnélküli alapból származtatná. Üssétek 
csak fel például S c h e 11 i n g nek müveit. Itt meg 
fogjátok tanulni, hogy addig csak szalmát rágó sza-
marak vagytok , még a' bölcselkedő ész' szárnyain 
azon egységnek tiszta látásáig nem emelkedtetek, mely-
lyet ő absolut identitásnak nevez ; mellyben minden 
diflerentiák egybegyúrva 's kiegyenlítve fekszenek ; 

melly sem real, sem ideal, sem véges sem végetlen ; melly 
értelemnélküli, mivel az értelem csak ellentéte a' nem 
értelemnek; melly létezik is, nem is : létezik ex suppo-
sito, és nem létezik, mivel a' lét csak ellentéte a' nem 
létnek. A'ki ezen egységet, identitást még nem érti, az 
a' bölcselkedő észre számot ne tartson. 11a aztán tudni 
akarnád nyájas olvasó! mint marschirozott ki ezen 
gyöngy-egységből ellentéteivel a'világ, az ő kettős szel-
lemi és anyagi rendjében ? Fichte azt fogná saját nyelvén 
mondani : Az É n neki ment, épen ugy mint a' csere-
bogár a 'falnak, a ' n e m - é n -nek, 's tőle visszaütődve 
magába szállt, 's azt mondotta : É n ; 's a' mibe bele-
ütődött : az n e m - é n. Ez az öntudat' eredete, 's az 
ellentétek' első kezdete. Csak ugy képzelje a' kegyes 
olvasó ezen egész dolgot, mintha H ä u s e r Gáspárt 
látna a' barlangban, ki egyszer véletlenül csak neki 
megy a' falnak, 's azonnal észre vergődik, 's magá-
nak azt mondja É n , a' falnak pedig, hogy n e m - é n. 
Ez azonban kissé vastag ceremónia. S c h e l l i n g 
szerint az identitás, melly semmi és minden egyszers-
mind, akarja tudni, hogy mi lappang benne, azaz ön-
megismerésre tör. Ezen önismereti ösztön (már ki tette 
azt az identitásba bele, azt a' philosoph nem mondja, 
elég hogy azt a'philosoph ott találta, 's neki hinni kell) 
ki felé hajtja az egységből a'benne egybe zagyvált dol-
gokat; ezek ki kezdenek rukkolni, az egyetem' evo-
lutioja elkezdődik, az egymásra következő processiok-
nak , mellyek az egyetemnek majd ideális majd rea-
alis oldalára esnek, 's annak két nagy tüneményeit 
t. i. a' természetet és történeteket párvonalban föltün-
tetik, hossza vége nincs. Mivel pedig az identitásban 
minden egy, a' ki a természetet tudja, tudja a' törté-
neteket is. Erről jót áll a' transcendentalis bölcsel-
kedő, ki a' dolgoknak nem élén , de közepén t. i. az 
identitásban áll : hasonlólag azon bolondhoz, ki magát 
őrültségében Szent-Háromságnak képzelte. S c h e l -
l i n g később (1809-ben) módosította nézetét, 's az 
emberi s z a b a d s á g ' lényegéről értekezőleg, a' te-
remtés' titkát kissé másként fejtette meg. Dicsérték 
a' philosoph' merészségét, de nekünk ugy látszik, 
hogy az a' merészségnél valamivel több. A' bölcs itt 
az Isten' bölcsője mellé helyezi magát, és az Isten az 
ő szeme előtt születik bizonyos sötét, értelemnélküli 
,Grund'-ból ; ugyanabból, mellyből minden egyebek, 
mellyek tehát eredetökre nézve az Istentől nem kü-
lönböznek. Hogy ő mint Isten született, mi pedig mint 
nem istenek, az nem az ő érdeme, ő köszönje azt az 
erő' hullámzásának a' sötét alapban. Az égben az an-
gyalok elfedik arczaikat az Isten' jelenlétében : itt e' 
szegény földön, mint valaki elmésen észrevette, e' 
philosoph megáll, 's bölcsőjénél dajkálkodik. Ő látja, 
mit maga az Isten sem látott, tudnillik ezen Istennek 
levését : mert ezt meglevése előtt az Isten nem lát-
hatta. Isten megismeri magát, a' midőn meglett ; de 



a' philosoph látja őt lenni ; mély pillanatot vet a' sö-
tét alapba, meglesi első sötét mozgalmát az ebben 
létező eredeti vágynak, melly értelemre irány ozódván, 
ezt teremteni akarólag , az erők' ,wogend' tenge-
réből egy Istent hoz elő ; 's ha tán Istennek némi két-
sége támadna eredete felől , ime itt a' philosoph. 
hogy a' szükséges felvilágosítást megadja neki. Ő tőle 
megtudhatja, hogy volt egy sötét, értelmesség nélküli 
alap (ein dunkler der Intelligenz entbehrender Grund); 
kitől kitől nem, azt ne kérdezzétek ; a' philosoph tisz-
tán látja, hogy ott volt. Ezen alapban volt ismét egy 
eredeti vágy (eine ursprüngliche Sehnsucht), melly 
értelem után sovárog, a'mellyet nem ismer, épen ugy 
mint midőn mi egy ismeretlen jó után sohajtozunk. 
A' vágy türhetlenségében megmozdul, (magától-e 
vagy mástól? az nem mondatik) mint egy ,wogendes, 
wallendes M e e r nach einem dunkeln ungewissen 
Gesetz' ; 's ezen mozdulat, első mozdulata az isteni 
létnek, melly fejleni kezd, 's a' vágynak megfelelő-
leg értelemre vergődik ; micsodás törvények sze-
r in t? nem tudjuk, alkalmasint a' philosoph se tud-
ja. Az igy meglett értelem neki vágtat az erők' elkii-
lönzésének , 's vékával önti kifelé a' ,G r u n d'-ból 
az eredeti setétséget; mellyben hol vette magát a' 
világosság, azt ismét ne kérdezzétek. Ennek ott kel-
lett lenni, mert különben ma is setét volna minden.... 
és 'stb. 

Oh! halandó el ne bámulj valahogy ezen bar-
bárságok felett. Ezek ezen urak' logikájában tökéle-
tesen helyén vannak. K a n t dicsérte a' logikát mint 
szerencsést, hogy neki minden tudományok közt a' 
kora bevégzés' dicsősége jutott. Ellenben H e g e l on-
nan, hogy Aristoteles' idejétől fogva semmi változást 
sem szenvedett, azt következteti, hogy totalis fölfor-
gatásra (Umwälzung) van szüksége. Az öreg logika 
e' szerint a' transcendentalis iskolából kegyelemmel 
elbocsáttatott; a' most feltűnt magasabb öntudat mel-
lett már hasznavehetetlen. A' régi logika azt mon-
dotta : Omne ens, repraesentatio, conceptus, res = 
sibi ipsi. Ez idáig olly erősen és egyetemesen állott, 
miszerint az egész világ hi t te , hogy ha ez nincs igy, 
azaz : ha a' fejér egyszersmind fekete, az egyenes 
görbe 's tb. , minden tudomány lehetetlen. Az ujabb 
logika ellenben mondja : minden dolog szükségkép 
ellenkezője (das Gegentheil) annak, a' mi. ,Das Seyn, 
indem es ist das nicht zu seyn, was es ist, und das 
zu seyn, was es nicht ist ; als diese einfache Negativi-
tat seiner selbst, ist das Wesen.' És oh! ember, ha te 
ezt egyszer felfogtad, akkor látni fogod, a' mit eddig 
soha se nem láttál, se meg nem foghattál : hogy a' vég-
hetetlen véges, és a 'véges véghetetlen; hogy az Isten 
világ és a ' világ Isten ; hogy a' lét semmi, és a'semmi 
lét, és mindezekre szived ,exultabit tamquam gigás' 
a' további előmenetelre. Mert ha esetleg meghatá-
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rozását kérnéd valaminek, illyforma definitiókkal fog-
nak megvigasztalni : Der Anfang ist die Einheit von 
Seyn und Nichts. Das Leere ist das A u s g e l e e r t e . . . ! 

Hogy az illy elvekkel mindent és semmit sem 
lehet megmutatni, hogy az illy bölcselet mellett sze-
mélyes Istenről, a' lélek' halhatatlanságáról, az erköl-
csi törvényekről, akaratszabadságról szó sem tétethe-
tik : azt mutogatni nem szükséges. A' millyen pedig 
a' philosophia , ollyanok lesznek minden más tu-
dományok , különösen a' történet- , jog- és termé-
szettudomány. Hogyan legyen tehát az i g a z s á g 
in abstracto korlát : midőn magok a' regulativus 
első logikai igazságok maguk maguknak sem korlátok 
többé. 

Szinte hallom, mint bosszankodnak némellyek, 
hogy ime ,ezen jezuita vak hit alá akar hajtani ben-
nünket , — a' hitet is meg kell bírálni.' Igen helye-
sen; de ezen jezuita felteszi, hogy nem állunk tabula 
rasán ; felteszi, hogy azok, kik az egyetemet alapították, 
azt vezetik, abban tanítanak, már bírnak hittel ; hogy ők 
ezen hitet már megbírálták ; hogyannak isteni voltáról 
tudományosan is meggyőződtek, 's hogy arra hivatvák, 
miszerint a' tudományos ismereteket az emberi tudás' 
minden ágaiban terjesztve, azokat concentricus harmó-
niával ezen meggyőződésökhez képest kezeljék, annak 
igazságát ezekben is feltüntessék, mert hiszen coelum 
et terra enarrant glóriám Dei , — és igy önhitöket 's 
az erröli szilárd meggyőződést hallgatóik' lelkébe is 
átplántálják. Nem lehet tudnillik azokra nézve, kik 
bizonyos szent eszmék körül vallás-egyesületbe gyü-
lekeztenek ; kik ezen eszméktől lelkismeretök' meg-
nyugtatását, erkölcseik' nemesítését, erényességök' 
istápját , hazájuk' fölvirágzását 's lelköknek üdvessé-
gét, szóval örök és ideiglenes boldogságukat származ-
ta t j ák , 's azon meggyőződésben élnek, hogy utódaik-
nak ebbeli boldogsága szinte ezen eszméknek bennek 
való megfogamzásától függ ; nem lehet mondám azokra 
nézve közönyös, ha valljon a' tudomány ezen eszmék' 
szellemében kezeltetik-e, vagy pedig épen ellenökre, 
sőt megrontásukra irányoztatik. Mi több, szigorú kö-
telességök, mellynek mikénti betöltéseért Istennek, 
egyházuknak, hazájoknak szigorú felelősséggel tar-
toznak , arra ügyelni, hogy sarjadékaik ezen minden-
kit üdvezitő eszmékben nevekedjenek, 's azokat saját-
jokká tegyék. Nem is esik kivül az egyetem e' köte-
lességen azért ,mert felsőbb tudomány-mivelő intézet; 
sőt épen mivel illyen, mivel a'hazának hivatalnokokat 
és mestereket á d , inkább mint bármelly más intézet 
e' kötelességnek alávetve marad. Nem vak hitnek 
akarunk mi benneteket alávetni tudós férfiak! olly 
igazán nem, a' mint igazán óhaj t juk, hogy a ' keresz-
tény kath. hittan-rendszer' tudományos és alapos 
kritikai előadására ezentulra is megmaradjon a ' kü -
lön kötelező tanszék a' bölcseleti karban, 's az ott 
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kimerítőbben is tárgyaltassék , mint a' hogy ez ed-
digelé történt. *) 

Igen, az ég és föld hirdetik az Isten' dicsőségét. 
Ha Ő teremtő, mindenekkel viszonyban van, 's igy 
nincs a ! tudományok- és ismereteknek olly neme, melly 
viszonyban nem volna, viszonyba nem hozattathat-
nék a' vallással. Baconak a' természet : .volumen o-
perum Dei et tanquam altera scriptura' volt. Newton, 
ki (miként Buss mondja) ,Philosophia naturalis'-ához 
óriásilag kivetett tervében, a' ,Scliolion generale'-ban, 
giganticus eruditióját a' teremtés' hymnuszszául szen-
teli, melly szertehangzik, mint a' sphaerák' éneke, — Is-
ten' dicséretét azzal végzi : ,Et haec de Deo, de quo 
utique ex p h a e n o m e n i s disserere adphilosopliiam 
naturalem pertinet.' L i n n é , a' növényvilág' ezen 
szűzies mivelője, magasztalja a' természetet, ezen ki-
rálynét, mint Isten' leányát. A' nagy angol vegyta-
nár, H u m p h r y D a v y ,Vigaszok az utazásban, 
vagyis egy bölcsész' vég napjai' czimű könyvében, 
valamint a' tudomány' alaposságáról ugy a' visgáló-
nak lelkismeretességéről is tesz bizonyságot, midőn 
azt mondja : ,A' valódi vegyész a' külvilágnak ezer 
meg ezer alakjaiban mindenhol Istent lát. . . . Látván 
a' világ' ezer alakjait és szépségeit maga körül, a' vi-
lág' csudáinak tudományos kifejtésében mindig azon 
véghetetlen bölcseségre fog mutatni, mellynek ke-
gyességéből tudományát birja. A' mint bölcsebb lesz, 
jobbulni is fog az által ; ő egyszersmind az értel-

*') Hogy az egyetemek' szelleme és iránya rövid idő 
alatt az egész miveltebb közönségre, 's ettől lassan-
kint a' népre is átszivárog, azt mutogatni nem szük-
séges. Ennélfogva ha nem csupán holnap- vagy hol-
naputánra számolunk; ha e' számolásunkban első 
helyre a' vallást, a' hitet teszszük : kétségkívül óhaj-
tanunk kell, hogy az egyetemek vallásos irányban 
működjenek, a' keresztény meggyőződést tudományi-
lag is terjeszszék, 's annak az összes emberi erudi-
tio' sulybavetésével tekintélyt eszközöljenek. És itt 
nem fojthatjuk el csudálkozásunkat a' fölött, hogy a' 
ker. hittant nem akarják többé az egyetem- és aka-
démiáknál kötelező tantárgynak határozni. Mert ha 
igaz volna is, hogy a' nevelés a' gymnasiumban be-
végeztetik, a' mi a' legkézzelfoghatóbb illusio csak, 
— a' ker. hittudomány , mint puszta tudomány, 
mégis mindenesetre érdemelne annyi méltánylatot, 
mint az é s z - b ö l c s e l e t , melly a' 8 osztályú 
gymnasiumokban már szinte csak ugy taníttatott, 
mint a' hittan. Ha e' kettő közül kellene választani : 
megvalljuk, a' keresztény hitrendszer' philosophi-
ájával többre fogunk menni, mint az ezen rendszer' 
világa nélkül úgyis tehetetlen ész' lélekszáritő spe-
culatioival. 

Mondottuk fölebb, miszerint az állítás, hogy a' ne-
velés a' gymnasiumi pályával bevégeztetik, a' leg-
kézzelfoghatóbb illusio. 'S ime itt egy protestáns 
vegytanár mondja, hogy ő, a' mint a' lények' analy-
sise- és synthesisében tovább és tovább halad, ugy egy-
szersmind jobbá és jobbá lesz. 'S valóban mire valók a' 

miség és erkölcsiség' létráján fog felfelé haladni, 
megszilárdult éles elméje fenségesebb hitre vergődik, 
's azon mértékben, mint a' fátyol jobban fellebenik, 
mellyen át a' dolgok' okait látja, mindig jobban fogja 
bámulni az i s t e n i világosság' fényét , melly neki 
láthatóvá lett.' Midőn D a v y a' természet' legmé-
lyebb titkaiba ha t , II e r s c h e 1 a' legvilágosabb el-
mével valódi természeti m y s t i c i s m u s b a merül, 
mellyben ő mint A r i s t o t e l e s , valami csudálato-
sai, egy a' természet' messze háttérében félhomály-
ban mutatkozó bölcs lényt (a being darkly wise) sej-
dít, és igy magas erkölcsi természetfelettiségre e-
melkedve, a' természettudományok' elégtelenségéből, 
a' tökéletlenül kutató embernek halhatatlanságát e' 
szavakkal következteti : ,Az ember belátja, hogy a' 
leghosszabb élet 's a' megfeszített észtehetség bár mint 
képesiti is őtet saját felfedezésekre, 's másokénak 
használatára is időt enged neki , ez mind csak arra 
szolgál, hogy ő a' tudomány' valódi határához vezet-
tessék, 's neki egy távol pillantás engedtessék azon 
megmérhetetlen körökbe, hová még emberi ész nem 
hatott,de a'mellyeknek azon magosabb lény előtt, melly-
nek lételét ő a'teremtésen át nyomozza, szintolly isme-
reteseknek kell lenni, mint a' feltűnő igazságoknak, 
mellyeket ő naponkint a' legközönségesebb czélokra 
felhasznál. Lehet-e csudálni, hogy ha az illy tehetsé-
gekkel felruházott lény először reményi, de lassankint 
meggyőződik arról, hogy az ő szellemi létele hullá-
jának feloszlásával még nem éri végét , hanem hogy 
egy jövő létben, a' temérdek akadályoktól megmene-
kedve, mellyeket jelenlegi állapota ellene gördit , 's 

tudományok, ha az embert vallás-erkölcsileg jobbá 
nem teszik, azaz nem nevelik ? Az ember' nevelése 
csak halálával fejeztetik be. Nevelik őt nem csak a' tu-
dományok ifjú korában, de a'leggyakrabban maguk 
az események, mellyeket bizonyos elvekkel kapcso-
latban lát, az életnek messzehaladt napjaiban is. Az 
ifjak az egyetemekben még csak tanulók ; valamint 
tehát ők mint illyenek bizonyos tudományok' tanulá-
sára szőrittatnak, a' nélkül, hogy szabadságuk' ezen 
lekötése bölcselkedői méltóságuknak derogálna : ugy 
hiszszük , hason joggal és illetőleg kötelességgel szo-
ríttathatnak a' vallási gyakorlatokra, mint legfőbb 
nevelési eszközre is, a' nélkül, hogy ez által az 
egyetem' tekintélye legkisebb csorbát szenvedne. Ha 
az ifjú nem eléggé érettnek tartatik rá, hogy a' tu-
dományokban választást tehessen, hanem ezek' listá-
ját bizonyos fokig neki előirni kell : annál kevesbbé 
tartathatik érettnek és eléggé nagykorúnak arra, hogy 
az isteni-tisztelet" gyakorlata szabad akaratjára bi-
zathassék. Ha az egyetem csak oktató és nem egy-
szersmind nevelő intézet : ugy czélszerübb lenne azt 
bezárni ; mert neveletlen , fegyelmet nem tűrő , felfu-
valkodott, szenvedélyes, ellenszegülő és ellenszegülést 
hirdető, forradalmi szellemű, szóval hitetlen tudó-
sokra sem az egyháznak sem a' monarchiának bizony 
nincs szüksége. 
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élesebb érzékekkel, magasabb tehetségekkel felruház-
va, tele torokkal iszik azon forrásból, melly után azt, 
annak e' világon nyert gyenge megízlelése olly égető 
vágygyal töltötte be? ' ,A' keresztény politikai oe-
conomia' szerzője, V i 11 e n e uv e - B a r g e m o n t ur, 
az iparos katholicismusnak feladatául tűzi ki : E r -
kölcsi fejtegetések' összege által megmutatni : a' tör-
vények, mellyek e! javak' teremtését, fogyasztását 's 
azoknak elosztását határozzák meg, miképen vannak 
a' keresztény kath. elvvel szorosan összekapcsolva; 
hogy a' munkásoknak a'vallás'törvényei által parancsolt 
munkája szabadabb, nemesebb és termékenyebb, mint 
az érzéki élvezetek utáni sóvárgás, vagy a' nyomor 
által előidézett munka ; hogy a' munkának valódi dija 
az igazságosság és jótékonyság' érzete által pontosab-
ban és könnyebben határoztathatik meg, mint ipar-
beli érdek által ; hogy a' munkás osztályoknak vallá-
sos erkölcseik biztosabban vezetnek a' jóllétre, mint 
sem a' jóllét vezet az erkölcsi tökélyre ; hogy a' né-
peknek egyházi összeköttetése érdekeik' egységét, és 
szükségeik' kölcsönösségét megerősíti; hogy a' hitel 
Végre is nem egyéb, mint kölcsönös jó hitnek köl-
csönös támogatása ; hogy a' társulati szellem, iparra 
alkalmazva, csak az erkölcsi és vallási törvénynek 
következménye ; hogy a' földmivelés 's a' földészeti 
ipar egyéb iparoknál inkább vezetnek a' népek 's e-
gyesek' boldogsága- és erkölcsiségére; hogy a' mun-
ka, szabadság és tulajdon' elve, a' család , az ipar-
nak ez első és leghathatósb eleme, a'vallás által szen-
tesittetett, mielőtt még a' politikai gazdászat figye-
lemre méltatta volna ; végre hogy egy igazság sem 
létezik a' társadalmi vagy iparos rendben, melly val-
lási igazságon nem alapulna : ezen tudományos ered-
mény lenne szerintünk a' keresztény politikai gazdá-
szoknak jövőre fentartott feladata. Ha ez valaha töké-
letesen megoldatik, ha a' birtoktan a' vallás, tények 
és elemzés által felvilágosítja az előhaladás' tökélete-
sítésének törvényeit, az iparnak csodáit, a ' társulatok-
és hitelnek hatalmát; a' munka' igaz bérének 's nye-
reménye' méltányos elosztásának gazdászati eredmé-
nyei t ; a' mértékletes fényűzésnek óhajtandó hasznát, 
mint az előhaladó közjóllétnek gyümölcsét; ha vallá-
sos elv által gazdászati elvet szilárdít meg, ha anyagi 
előhaladás' elve mellett erkölcsi elvet állapit meg, 
melly a' tulságtól vagy a' hibától megóvjon; egy szó-
val, ha az ipartan az ember :s a ' társulatok kettős 
természete' szükségeinek megfelelend : ugy mi vagy 
mély tévelygésben vagyunk, vagy pedig a' politikai 
gazdászat' ezen megifjodása egy szép és boldog szer-
zemény volna az emberiségre nézve. 'A'történeteket és 
jogtudományt nem is emiitjük ; azok vallás nélkül 
érthetetlenek, ez nélkülöz minden alapot. 

Hogy pedig a' tudományoknak ezen szükségké-
peni vallásos momentumát a' hitetlen és vallástalan 

tanár nem méltányolja, sőt gúnyolja és frivol sarcas-
musaival beszenyezi ; hogy azt átalában másként fogja 
fel a' protestáns és másként a' katholikus tudós : ar-
ról, ha ki meggyőződni kíván , ne tegyen egyebet, 
mint vegye kezébe a' hitetlen és a' különféle vallású 
és vallásos meggyőződésű írók és tanárok által irt 
müveket és szerzett iskolai tankönyveket, 's a' mit 
keresett , első pillanatra meg fogja lelni. Más egy 
Bonald vagy Maistre philosophiája, és más egy Kant-
avagy Krugé. Másként fogja fel a' történeteket egy 
Bossuet, Stolberg vagy Hurter, mint egy Gibbon, Rot-
teck vagy Hegel. Más szempontból nézi a' természe-
tet egy Desdouits és másból egy Humboldt ; másként 
hangzik egy De Luc, Wiseman, cosmo- vagy geoló-
giája, mint egy Bulfon- avagy Burmeisteré, 'stb. 

Valamint tehát , miként a' minister april' 2 3 -
dikai előterjesztésében mondja: ,a' gymnasiumok' ú j -
rarendezésénél főleg azon alapeszme uralkodik, hogy 
ezen tanodák akként rendeztessenek, miszerint n e -
v e l é s i b e f o l y á s u k a' tanitók' egybevágó műkö-
désénél fogva lehetségessé váljék : ugy kell, hogy az 
egyetemek' rendezésénél is, lia csak tisztán tudomá-
nyos intézeteknek tekintetnének i s , azon alapeszmé-
ből induljunk k i , miszerint azokban bizonyos szent 
eszmékről való meggyőződés, melly mind az egyház-
mind pedig a' statusra való nézve rendkívül fontos, 
a' tanítók' egybevágó irányszelleménél fogva lehetsé-
ges legyen. Nem lesz pedig ezen fensöbb meggyőző-
dés soha lehetséges ; sőt inkább végtelen lesz a' lel-
kek' meghasonlása, a' tagadás, kétesdiség, és a' gyen-
gébbek' részéről a' közönyösség, lia csak az egyetem 
egy határozott confessionalis firmának ránvomása által, 
bizonyos félreismerhetlenül körülirt pályába nem szo-
rittatik. A' lelkek' üdve , a' társadalom' nyugalma, 
a' haza és egyház sőt maga a' tudomány' jól felfo-
gott érdeke kívánja tehát, hogy az össze nem férők 
egymással egybe ne compingáltassanak, 's a' különféle 
vallásfelekezetek, valamint az életben bizonyos esz-
mék körül, mellyek őket egymástól elválasztják, kü-
lön csoportosulva, elszigetelten állanak : ugy a' tudo-
mányok' athenaeumaiban is elkülönittessenek, 's u-
gyanegy fedél alá ne szoríttassanak. Jól átlátták ezt 
a' hires franczia egyetemi rendszer' alapitói is ; lega-
lább az 1808 . martius 17-diki császári határozat 
28-dik czikke ezt tartalmazza : ,A' császári egyetem' 
minden iskolái az oktatás' alapjául veendik 1-ször : 
A' k a t h o l i k a r e l i g i o ' p a r a n c s a i t . ' Hogy ez 
aztán az iskolákban és egyetemben meg nem tartatott, 
's kath. egység helyett, ott valóságos bábeli nyelvza-
var uralkodott, valamint az álladalom okozta, ugy ő 
is aratta következéseit. Thiers őszintén bevallotta, 
hogy az egyetem jellemtelen, nagyravagyó, elégü-
letlen , forradalmi szellemmel saturált ifjúságot te-
remtett ; 's hogy igazán véve innen származik Fran-
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cziaország' baja, mert illy szellemben malcontent 
nemzetségekkel a' kormány a' köztársaságokban is le-
hetetlen. 

Ezek' folytán már világos , miszerint a' magyar 
kir. egyetemet, a' tulajdonjog' megsértésével , kö-
zönyös tanintézetnek tenni, vagy épen a' különféle 
hitvallások' alapján újból rendezni akarni, annyit 
tesz, mint azt a' helyett, hogy reformáljuk, tökélete-
sen megrontani. Ám legyen vetélkedés, de ne az el-
vekben : 's ha illyennek is lennie kell, folyjon az a' 
felekezeti intézetek, de ne ugyanazon-egy testülethez 
tartozó tanárok között, kik igy meghasonolva, egy-
más 's ezzel együtt a' tan' tekintélyét is aláásnák ; e-
gyik tanár a' másika fölé, az igazság' árán, t. i. fül-
nek hizelgő tanocskákat hirdetgetve, emelkedni ipar-
kodnék ; 's igy az összes testület mint illyen csak-
hamar megvetésbe jönne , 's peripsemává aljasodnék. 
Szomorú adatokat nyújtana itt nekünk a ' forradalmi 
tapasztalás arra nézve, hogy mivé lesz az olly tanári 
testület, melly lélekben nem egy , ha a' csak még 
heggedni kezdő sebeket ujolag felszaggatni szabad 
lenne. Ha a' magyar kir. egyetem nem lesz tisztán 
katholikus : protestáns lesz ; 's a' tanár uraknak érde-
kében áll, hogy ezt jól megfontolják. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
K a l o c s a , jun. 22. Pár nap előtt junialist tartot-

tunk. Érsek ő excja ugyanis, miután a' papnöveldében ál-
tala személyesen tartott ,Canonica visita' kedvére ütött ki, 
papnövendékcink' nyári mulatságára 40 váltó forintokat 
ajánlani kegyeskedett ; mivel pedig ők e' pénzmennyiséget 
mulatság helyett hasznos könyvekre forditani inkább óhaj-
tották, 's ő excjától ezt ki is nyerték; főtiszt. B a r t o k 
Mátyás kan. 's növeldei uj kormányzó ur, e' szép tettet 
megjutalmazandó, azt saját költségén szíveskedett megtar-
tani. Több előkelő vendégek voltak jelen. A' társalgás 
annyira fesztelen volt, hogy el lehet mondani, miszerint 
itt az egyenlőség' elve a' legnemesebb értelemben volt 
elfogadva. Keblünket kimagyarázhatatlan örömérzet da-
gasztá, midőn növendékeink' ajkairól hallók : miszerint ők 
szigorú és törvényekhez ragaszkodó elöljárókat szeretnek, 
hogy ők örömkészséggel fogják a' törvényeket megtartani, 
és legszentebb kötelességöknek ismerik, minden tekintet-
ben megfelelni felebbvalőik' várakozásának, 's rendelteté-
sük' czéljának. Rajta rajta nemes lelkek ! ti egyház' remé-
nyei ! Isten illy szent igyekezettől meg nem fogja vonni 
mennyei áldását ! Váltsátok be szavaitokat , ha valaha, 
most legnagyobb szükség van reá ! ! — T. szerk. ur ! egy-
házunk' felvirágzása után sóvárgó keblünk ez alkalommal 
örömmel csordultig volt, nem is tudunk e' nap' édes em-
lékétől megválni máskép, mint forró imáink közt kérve a' 

Magasságbelit, áraszsza sokszoros mennyei áldását növel-
déinkre világszerte, hogy azokból minél egyháziasb szel-
lemű pásztorok jöjjenek ki az Ur' nyája közé ! . . . 

Molnár János. 
(Tanoda-látogatás Rév-Komáromban.) Folyó hó' 15-

kén a'révkomáromi középtanoda' tanárai S t e r n e Fer-
dinand , Sopron kerületi tanodafelügyelő' elnöklete alatt 
ülést tartottak, mellynek főtárgyát némelly kérdések' meg-
vitatása tette. Ezek közül, hogy rövid legyek, csak e' 
hármat kivánom megemlíteni. 1-ször : Szükséges-e ezen 
tanintézet a' helybeli és a'körvidék'lakosságára nézve ? 
nem volna-e kivánatosb ennek real-tanodára való átala-
kítása ? Véleményeztetett : E' tanintézetet szükségessé te-
szi azon körülmény, hogy ennek hiányában kénytelenittet-
ni fognának a' tűzvész, forradalom és vizelem által amugy-
is elszegényedett számos kath. lakók fimagzataikat a' 
helyben létező helvét négy osztályú közép-tanodába kül-
deni ; de szükségét az emiitett tan-intézetnek védi a' ki-
rály-püspöki ösztöndij-alapitvány is , melly egyedül 's 
kizárólag csak e' helybeli közép tanodához köttetett. 
Ezeket tekintve a' tanári kar' véleménye : miszerint üd-
vesnek tartja e' gymnasiumot alsó-gymnasiummá átalakí-
tani olly formán, hogy e' tanodával a' reáliskola is egye-
sittetnék, azon óvással mégis, ne hogy vagy a' tanárokat 
vagy a' szerzetet több teher avagy jogcsorbitás érje ; miért 
is a' realtanoda' növendékei e' gymnasiumban a' szükséges 
tanulmányokat, néhányak' kivételével, mint : Wechsel-
und Zollkunde, Bau-Technologie, Waarenkunde — hall-
hatják ; ezeket pediglen vagy más tökélyesen rendezett 
ipartanodában vagy a' nemes várostól idővel fölállítandó 
illy tanszék'tanárától tanulhatják. 2-szor : Czélszerü volna-e 
a' tudományok' tekintetéből a' vegyes tannyelv ? 'S ha nem, 
mikép lehet az egyenjogúság' elvének eleget tenni? Vála-
szoltatott : a' tudományok' tekintetéből a' vegyes tannyelv 
czélszerütlen ; sőt ártalmasnak tartatik, minthogy ezáltal 
a' tudományok'bővebb kifejtése gátoltatik ; azért az egyen-
jogúság' elvét a' tanítói személyzet olly módon véli eszkö-
zölhetőnek: ha minden más ajkú relativus többség'számára 
egy azon ajkú különös tanintézet állíttatnék. 3-szor : Mellyik 
nyelv volna tehát, e' tanintézetet tekintve, különösen tan-
nyelvül használandó ? Kimondatott : minthogy mind a' vá-
rosban , mind a' megyében lakosok' roppant többsége ma-
gyar *) : ez okból az egyenjogúság' elvét követve, a' ko-
máromi kir. gymnasiumban tannyelvül a' magyar megtar-
tandónak Ítéltetett. — 17-én a' felügyelő ur a' tanodai 
előadásokon jelent meg mind a' hat osztályban, megelé-
gedését jelentvén ki mind az értelmes magyarázatok, mind 
pedig a' tanuló ifjak' adott feleleteik felett. Ezen látoga-
tást ismételte I8-án az elemi tanodákban és a' helybeli 
rajziskolában, mindenütt szorgalomra intvén atyailag a' ki3 
tanulókat; 19-én pediglen Tataféle folytatta körútját. 

Francziaország. 
A' franczia köztársaság' elnöke megengedte az 1849-

dik évre a' főpapi conciliumok és megyei zsinatok' meg-
tartását; Parieu, vallásügyi minister jelenti most a' köz-
társasági elnöknek, hogy e' gyűlések Paris, Soissons, 

") Komárom m e g y e lakossága h i te les adatok után 1 3 0 , 8 9 8 ; kik 
k ő i ü l 1 1 0 , 1 1 2 magyar , a' többiek részint n é m e t , rész int tót 
ajkúak. 
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Avignon és Rennes városokban tartattak, 'a legjobb ered-
ményeket szültek az egyházi ügyek' átalános érdekében, 
annyira, hogy a' püspöki kar e' sikertől lelkesittetve foly-
tatni akarná azokat 1850-ben is ott, hol még illyenek 
nem tartattak. Miért is a' minister egy szabadelmü és fel-
világosult kormány' pártolására méltónak találja a' püs-
pökök' ezen kivánatát. Ennek következtében az elnök 
1850-dik évre is kiterjesztette a' conciliumokat és megyei 
zsinatokat engedélyező határozatot. — Az ,Ami de la Re-
ligion' következő észrevételeket tesz ezen intézkedésre : 
Tudjuk, milly körülményekben hozatott az 1849. évi Sep-
tember 16-ki határozat. Ez egy ideiglenes minister' müve, 
's akkor íratott alá, midőn a' tartományi conciliumok' tar-
tandása régóta nyilvánosan volt kihirdetve , mit is, az 
egész világ' véleménye szerint, semmiféle alkotmányos és 
törvényes eszköz által nem lehetett megtiltani. Azon ha-
tározat példa nélküli tett volt, 's bizvást hihettük, hogy 
nem fog többé ismételtetni. — Valóban át nem látjuk, mit 
nyerhet a' kormány' méltósága, ha önkényt ad engedélye-
ket, mellyeket senki sem kér tőle, 's ha fenhangon hirdeti, 
hogy azt hagyja helyben, minek gátlására sem joggal, sent 
tehetséggel nem bir. — Az általuk idéztetni szokott szer-
vezetes törvények' érvényét a' legkitűnőbb törvénytudók 
mindig tagadták : és a' szentszék nyilván kikélt a' X. évi 
germinal 18-ki törvény ellen, minthogy titkon toldott a' 
két hatalmasságok közötti szerződéshez ujabb rendelete-
ket , mellyek különben kihirdetésök óta már egészen vég-
rehajthatlanokká lettek. — Jobb lenne tehát, bizalmatlan-
ság'gerjesztése helyett, megismerni azt, hogy az illyen 
törvények, ha valaha léteztek, feledékenységbe estek : nem 
pedig azt a' gyanút támasztani, hogy a' kormány' utógon-
dolata , e' törvényeket álmukból ismét felkelteni. 

— A' franczia vallásügyi minister 1640-re határozta 
meg az ösztöndijak' számát a' lyceumokban. — Ez magá-
ban véve kevés ugyan, de mégis nagyon terheli az államot. 
1789. előtt nem gondoskodott az állani az ingyenoktatás-
ról; 's mégis 1789-ben a' 70,747 gyermek között, kik ak-
kor 502 collegiumban nyertek oktatást, 40,621 részesült 
ingyen nevelésben. Ide nem értve a' 3249 papnöveldei 's 
egyéb intézeti ösztöndijakat, sem pedig az elemi tanodák' 
számtalan tanítványait. — Ezen szánt a' legnagyobbsze-
rübb dicsérete a' szabadság' oltalma alatt álló keresztény 
szeretetnek. 

— Az ,Univers' aláírási ivet nyitott egy pastoralis 
kereszt' készítésére, melly a' turini érseknek, az irántai 
tisztelet' bizonyítványául, fog átadatni. 

— Május' 26-kán a' párisi érsek Notre-Dame szék-
egyházában felszentelt 32 áldozárt, 31 diaconust, 48 sub-
diaconust, 60 tonsuratust. Ezek között volt 21 lazarista, 
10 külföldi missionarius, 16 az irhoni seminariumból és 
4 dominicanus. 

— Hollandia' katholikusai között következő felhívás 
köröztetik : ,Francziaországban keletkeztek először a' ke-
resztjáró napok. Szent Mamertius, az 5-dik században, 
látván, hogy viennei megyéje mindennemű bajoktól pusz-
títtatik , felhitta a' népet ima- és bűnbánatra ; 's e' nyil-
vános kérelmeket olly siker koronázta, hogy egész Fran-
cziaországban behozattak, honnan az egész kath. világra 
elterjedtek. Mi tehát a' három keresztjáró nap alatt Fran-
cziaország' példájára imádkozunk,: imádkozunk Franezia-
országért is. — Az ima' hatása fölötte nagy! Abraham 
imádkozik, 's egy egész város meg van mentve az isteni 
haragtól ; Mózes imádkozik, 's egy egész nép szabaditta-
tik meg ; Daniel, Tóbiás 's az ó és uj szövetség' annyi 
szentei megállítják imájuk által a' vétkeseket sújtani kész 

büntetést. — Imádkozzunk Francziaországért ; mert ezál-
tal magunkért is, Európának 's az egész világnak békéjeért 
imádkozunk. — Imádkozzunk Francziaországért, kérjük 
a' hit-, rend- és békének a' vallástalanság , rendetlenség, 
és anarchia fölötti diadalmát. — Imádkozzunk Franczia-
országért, az egyháznak ezen legidősebb, szentekben any-
nyira termékeny, leányaért ; Francziaországért, melly ki-
rályai által a' mennyek' királynéjának oltalma alá helyez-
tetett ; Francziaországért, melly szent páli Vinczének sze-
rető szivét annyira tudta felhevíteni ! Ha imánk meghall-
gattatik, kétségkívül egész Európáért fogtunk imádkozni, 
mert Europa' sorsa Francziaország' kezeiben van.' 

Áldottak legyenek holland-testvéreink ! Ezen szen-
vedő egyház' imáit bizonyosan meghallgatandja Urunk, a' 
ki mondá : ,Boldogok, a' kik siránkoznak.' Ezen kereszté-
nyek' ajtatos gondolata vigaszszal tölt el bennünket ; míg-
len a'rombolás' szelle.ue minden népeket hány-vet, 's Eu-
rópát egy iszonyú összeesküvés' halójába bonyolítja, az-
alatt a' katholikusok egyetértenek egy országtól a' mási-
kig, 's a' baj' haladásának az iina' szent és békés összees-
küvését állítják ellenébe. Benső egyesülés, valódi testvéri-
sülés ! mellynek elvét a' katholicismus tette le a' jelenkori 
társadalmakba, 's melly életben maradt még akkor is, mi-
után a' reformatio széttörte e' szent kötelékeket, és saját 
egyéniségére szorított minden nemzetet. M i n d e n n é p e k 
t e s t v é r e i n k , ujongatják a' lázadás' emberei! Szép 
felfedezés ! Tizennyolcz százada már, hogy a' keresztények 
ezt tudják! (Ami de la Rel.) 

Vegyesek. 
September 24-, 25- és 26-ka tűzettek ki határnapo-

kul, midőn Németország' minden kath. egyleteinek köz-
gyűlése Linzben fog megtartatni. Ez összejövetelre való 
illő előkészületre a' linzi plebánia-templomban már Sep-
tember' 7-én nagyszerű missio fog kezdődni, 's 14 napig 
tartand. 

Siccardi, piemonti minister, gróf Saulit küldötte Ro-
mába alkudozni. A' piemonti kormány, nem tekintve a' 
fejedelmi pápa' óvástételét, a" püspöki kar1 egyhangú el-
lenzését , a' tridenti zsinat' rendeleteit, 's daczára a' con-
cordatumoknak, megszavaztatta a' törvényt, visszavetette 
a' mődositványt, melly a' végrehajtást legalább addig ja-
vasolta felfüggesztetni, míglen a' szent-székkeli tárgyalá-
sok eredményre nem vezetnének; 's midőn a' püspökök" 
körlevelei elnyomattak, midőn a' pásztorokat elitélték 
és bezárták, Saulit küldik Romába ! Valljon ujabb bánta-
lom-e ez ? vagy azt hiszik talán, hogy ő szentsége , meg-
ijedve a' siccardisták' hősies állandóságától, megfogja 
magát alázni e' nagy államférfiak előtt, 's törvényöket há-
lával megerősíteni? Vagy inkább nem azért küldi-e a" 
ministerium, tudva, hogy minden alkudozás lehetlen, mig 
a' jelen helyzet tart , ezen meghatalmazottat, hogy joga 
legyen felkiáltani, miként szerződni akart Romával, de 
Roma vonakodott? 

Buffalo megyéje, melly 1847-ben létesült, s melly-
ben 1 millió protestáns, 3 ezer pogány és 70 ezer katho-
likus tartózkodik, a' legszegényebb egész Amerikában. — 
Midőn Timon ur, első püspöke, oda költözött, sem szék-
egyházat sem laképületet nem talált. Az egész megyében 
csak 14, fából épített, templom volt, megfosztva minden-
től , mi az isteni szolgálat' küldiszéhez tartozik. A' 
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szegény templomban, melly székegyházul szolgál, nem 
volt sem monstrantia , sem karöltözet , sem tömjény-
edény, sem harang, sem kép. Köszönet Timon fáradsá-
gának , jelenleg kerülbelől 30 házikó készült el, egyháza-
kul szolgálandó. A' püspök egy protestánsnak, általa ki-
bérlett, házában lakik 13 papnövendékkel, kik étke- és 
szegénységében részesülnek. Magában Buffalóban két fa-
templomot építtetett, mellyek valamint a' székegyház is, 
telvék minden vasárnapon. A' szomszéd utczák is telvék 
térdelő hívekkel, kik misére gyűlnek össze. Megyéje láto-
gatásakor kényszerült vagy törvényszéki épületekben, vagy 
protestáns templomokban, vagy más, ernyőzetet nyújtó, 
helyeken prédikálni, gyóntatni, misézni és bérmálni. Itt 
azonban még nem állt meg e' szent püspök' buzgalma. A' 
betegek, főleg a' kiköltözöttek, sokat szenvedtek, mivel 
Buffalóban nem létezett kórház. Ő hazájának nagy váro-
saiba utazott alamizsnát kérni az elhagyott szegény bete-
gek és árvák' számára. Isten megáldotta fáradságát; az 
árváknak van már menhelyök, 's irgalmas apáczák száz 
meg száz katholikus- és protestánsnak életét mentették 
meg különbség nélkül. 

L a m b e r t ' statistikai dolgozatából, mellyben a' brit-
birodalmi és francziaországi büntényi adatokat 18-14— 
1849-ig összehasonlítja, kitűnik, hogy 1-ször : a'gyil-
kosság legalább négyszerte gyakoriabb a' brit szigeteken, 
mint Francziaországban, még akkor is , ha ez forradalmi 
állapotban van; 2-szor: az orgyilkolás ott legalább két-
szerte nagyobb; 3-szor : a' tolvajlás 6—7-szer annyi ; 
4-szer : a' gyújtogatás valamivel ritkább. 5-ször : a' 
büntető törvényszékek és javító rendőrség előtt világos-
ságra hozott tolvajlások négyszerte számosabbak, ha szá-
muk átalában vétetik tekintetbe ; 's legalább ötszerte na-
gyobbak, ha a' két ország' népességi viszonyát tekintjük; 
6-szor: a'brit birodalomban kilenczszer annyi egyén ítéltetik 
el évenkint, mint Francziaországban a' népesség' arányához 
képest ; 7-szer ezen arány szerint a' kivégeztetések három-
szor annyiak mint Francziaországban. (Ezen különbség, ha 
nem is illy mértékben, előadja magát minden katholikus 
és protestáns tartományokban, azon egyházaknak, mely-
lyeknek coriphaeusai ma csak a' becsületes embert sür-
getik , midőn egykor csak a' hitet szorgalmazták, — nem 
nagy ajánlására. Villers munkája a' reformatio' következ-
ményeiről , mellyre egy alkalommal S z i l á g y i Ferencz 
ur hivatkozott, ma már csak szalmakoszorut se nyerne. 
Akkor még igen elfogult világ volt. A' voltaireidák fris 
emlékezetben.) 

O'Connell János hevesen kelt ki a' repealgyülésben 
az angol alsóház ellen, melly az irhoni alkirályság' eltör-
léséről tanácskozott, mellyet Dublin' további megrablásá-
nak nevezett, mert az, ugy mond, ezen elszegényedett 
város ernyedező jóllétének egy másik csapása — a' sze-
gény Irlionon ejtett ujabb seb ujabb érvágás, ujabb kina-
dályozása hazánk' életvérének : olly rendszabály, melly 
iparosainkat és kereskedőinket tönkre teszi (halljuk, hall-
juk). Nem ismerek rendszabályt, melly azon 50 év óta, 
hogy szerencsétlenségünkre az angol parlamentnek hatal-
ma volt minket kinozni, kegyetlenebb, igazságtalanabb 
lett volna, mint ez; 's fájdalom irhoni tagok is valának, 
kik e' rendszabályt pártolták. (Zúgás, pisszegés.) • 'S kik 
voltak ezek ? F o g a n Vilmos, Cork képviselője. (Oh, oh !) 
Illik-e ez Irhon második fővárosának képviselőjéhez, hogy 
az elsők között üdvezelje az angol ministeriumnak Dublin 
megrablása- és tönkretételére czélzó javaslatát? (Pisz-

szegés). 'S kik voltak még ? R o c h e , a' corki grófság, 
O ' F l a h e r t y , Galway' és sajonnal mondom, unokám 
M o r g a n O'Connell- , Kerry' képviselője. Részemről,én 
fivérem' szavait teszem magamévá, mellyekkel e' megsértő 
rendszabályt ellehezte ; ő ezt veszélyes kísérletnek tartja, 
's én egyetértek vele; mert az nem lehet üdves a'jelen 
forradalmi időkben és egész Európának megrázkódtatása' 
korában. Nincs most rendén olly valamit tenni, mi ama' 
köteléket gyengíthetné, melly a' hü és jó irhoni népet 
Anglia' trónjához kapcsolja. (Halljuk, halljuk, éljen.) Ha 
kegyes királynénk minden évnek egy részét közöttünk töl-
tené el, az kárpótlásul szolgálna ; de ez hiu remény. Maga 
lord Russel megvallotta, hogy a' királyné csak kevés na-
pokig fog itt mulatni,'s tán évekig nem jövend közénk 

A' T a b l e t ' szerkesztősége több oldalróli felszólítá-
sok' következtében, 4—5 hét múlva hetenkint háromszor 
esti lapot is fog kiadni ; mi a' kath. érdekek iránti rokon-
szenvnek örvendetes jele. Jelenleg minden szombaton je-
lenik meg négy iven a' Tablet. 

Az első, ki a' süketnémákat értelmileg kezdette ki-
mivelni, P e d r o de P o n c e spanyol sz. benedekrendi 
szerzetes volt, ki ezen találmánya által a' világ' háláját 
érdemiette ki, melly őt sirjába is kiséri, mellybe 1584. 
évben szállt. Az ő vezetése alatt, a' süketnémák, mi hi-
hetlennek látszik, különféle nyelveket tanultak meg. Öt 
követte B o n é t János Pál, spanyol szerzetes, ki Madrid-
ban 1620. évben a' süketnémák' tanításának rendszerét 
adta ki. 1670 körül L a n a - T e n z i , bresciai jezuita, 
tanította a' süketeket beszédre, és a' vakokat olvasás-meg 
Írásra. A' mult század' közepén E p é é Károly Mihály apát 
tünt fel először mint a' süketnémák' vigasztaló tanítója 
Francziaországban. Rendszerében minden elődeit felülmul-
ta. 17S9-ben meghalálozván, utódául nyerte S i c c a r d 
Ambrus apátot, ki a' bordeauxi seminarium igazgatóságá-
ból a' párisi kir. intézetbe hivatott meg. — Ebből látszik, 
hogy e' tekintetben is az emberiség' egy osztályának leg-
nagyobb jótevői, a' kath. papok voltak. (Tablet.) 

Kegyes adományok' jegyzéke. 
Az éjszak-amerikai missiók' számára : Nt. N o v á-

k o v i t s János pesti papnöveldei aligazgató ur 5 frt. 
A' Haynau-alap' számára : A' Veszprim megyei de-

vecseri kerület 5 frt; egri megyéből: a' Lyceumbeli taná-
rok 19 frt; a' papnöveldei pénztár 's elöljárók 25; egri 
alesperességböl : Szepesy József alesperes 2 ; Ozoroczky 
Ferencz 2 ; Orosz Adám 2 ; Sajthy József 2 ; Répászky 
József 1 frt ; Eperjesy János 30 kr. — A' kisvárdai kerü-
letből : Srajner lgnácz alesperes 1 frt ; ajaki hivek 32 kr ; 
Györgyényi lgnácz 1 ; Vosics Frigyes 1 frt ; kékesi hivek 
30 kr ; Kálnoky Ferencz 20 kr ; Szlammer Alajos 30 kr ; 
Bernáth János 20 kr; Pethes Lajos 1 f r t ; Marschalko 
István híveivel 1 frt 25 kr. Majzik lgnácz 20 kr. — A' 
tiszántúli kerületből : Somogyi Károly alesperes 2 frt ; Tóth 
Márton 2; Divéky Ferdinand 2; Kovacsóczy István l;Koncz 
István 1 ; Dogl Károly 1 frt ; Fleschár Jósef 40 kr; — alsó 
patai kerületből : Bekény János alesperes 1 frt ; Asztalos 
Jósef 1 : Bán János 2 ; Dónay Antal 5 ; Seres Imre 1 ; 
Venczelly Mihály 1 ; Kovács Alajos 1 ; Bognár János 1 ; 
Stoeszel Ferencz 1 frt; főt. Rosnyay János 10; Szabó lg-
nácz 3 ; Szagula Jósef 2 frt ; összesen 100 frt. 7 kr. p. p. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 



R E L I G I O . 
KATH. POLITICO-EGYHÁZI ÉS IRODALMI LAP. 

Budapesten^ Junius' 27. 1850. 7 5 . Másodévi folyam. 

Megjelenik e' lap he tenkin t háromszor : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k - é s vasá rnapon . Az előfizetési dij fé lévre postán 6 ; helyben 5 Irt p. p . 
Előfizethetni minden postahivata lnál , Pesten a ' szerkesztőségnél (Országút , Kunewalderház) és Hart leben K. A. könyvkereskedésében . 

T A R T A L O M : Regeneratio. — Nyilt levelezés. — Egyházi tudósítások. — Politikai Szemle. 

R e g e n e r a t i o . 

H. 

Mióta a' kath. anyaszentegyház' hitágazatai, 
mellyek Istenről, Istennek a' világhozi viszonya-, az 
ember' czélja-, rendeltetése-, megesése- 's különféle 
viszonyairól olly szent , olly kielégítő 's megnyugtató 
tanokat hirdetnek, annyira háttérbe szoríttattak, hogy 
azok' kelendősége legfölebb is a' családi élet' magány 
körére utasíttatnék; a'tudomány- 's társadalmi felsőbb 
körökben pedig az ezekkel ellenkező philosophia' tév-
tanai fogadtatnának el : feltűntek a 'napok is, mellye-
ket az utókor méltán forrongás és forradalmak' kor-
szakának nevezend. De ez különben nem is történ-
hetett. Eszmék kormányozzák a' világot. Minők ezek, 
a' kor i s , melly azok' hatalma alatt folyik le, azok' 
typusát viseli. Minthogy tehát a' béke csak attól jő, 
kinek már születésekor az angyalok' sokasága zengé : 
békeség a' földön minden jóakaratú embereknek; és 
ki mennybemenete előtt apostolait biztositá : az én 
békeségemet adom nektek, mellyet a' világ nem ad-
hat : önkényt következik, hogy ott, hol a' béke' kirá-
lya, béke' forrása megvettetik , csak nyughatatlanság 
's forrongás uralghat, mikép volt kezdetben a' chao-
ticus világ' zagyvájában, mig Isten' rendező szelleme 
a' vizek fölött lebegni nem kezdett. És mi bátran 
merjük állítni: mig ismét a' világ Krisztushoz és az 
ő szent tanaihoz annyira vissza nem t é r , hogy vala-
mint a' tudomány-, ugy a' polgárzati rendszerekben 
is a' keresztény elveknek nem adand elsőséget, kitűnő 
befolyást, rendezkedjék bármikép, nyughatatlanság' 
árja fogja elözönleni, melly vérpatakokat nyi t , 's ár-
kait holt tetemekből emelendi föl. Ezt a'szomorú idők, 
mellyekben élünk, szinte jósolják; az elvek pedig, 
mellyek divatoznak, kétségtelenné teszik. 

Az alapelv, mellyre a' mai kor' építményeit le-
rakja, a' függetlenség' torzképe. Az ember többé függ-
ni nem akar sem az Is ten- , sem az egyház-, sem a' 

I. Félév. 

polgári hatalom' képviselőitől. Autonomiát sürget 
mindenütt és mindenben; az ész' autonómiáját a' tu-
domány-, a' személyekét a' polgárzati, 's minden e-
gyéb társadalmi institutiókban. E ' nélkül azt hiszi, 
semmi jót, semmi tökéletest, semmi jogszerűt nem is 
lehet alkotni a' nap a la t t ; 's azért függetlensége' ön-
tudatában harczot kezd , harczot folytat minden te-
kintély, 's minden akár ezt védő, akár ezen nyugvó 
positiv institutiók mint ollyanok ellen, mellyek az 
ember' függetlenségi autonómiájának az életbeni üd-
ves megalapítását akadályozzák. Mert ha bár pilla-
natra meg is engedné, hogy az illyféle intézetek a 'kor-
ban, midőn szerinte a' még eléggé ki nem fejlett em-
beri nemnek gyámságra, mások'felügyeletére, 's veze-
tésére volt szüksége, megállhattak i s ; de ma midőn 
az előítéletekből kitisztult észfáklyája olly magosan 
lobog; midőn ennek tiszta fényénél az ember már 
eredeti hatalma, szabadsága 's méltósága' öntudatára 
emelkedett; azokat tűrni tovább nem lehet, nem sza-
bad. Kell, hogy napjainkban ezek' helyét olly újszerű 
institutiók váltsák fö l , mellyek az ember' független-
sége» 's méltóságával szerencsés öszhangzásban állja-
nak, ezek' nyilt typusát viselvén homlokukon. 

Távol van tőlünk, mintha mi minden függetlenséget, 
vagy az errei józan törekvést a' nélkül, hogy a' való-
dit a' fattyutól, a' törvényest a' törvénytelentől meg-
különböztessük , kárhoztatni akarnók. A' szabadabb 
institutióknak kellő korlátok 's föltételek alatt mi ma-
gunk is nem csak baráti, de pártolói is vagyunk. Nem 
csak azért, mivel a' szellem' szerencsésb kifejtésére 
tágasb tért nyitnak ; mivel jól fölhasználva nemesebb 
erények, a' férfiasabb gondolkozás, cselekvés 's maga-
viselet' fejlesztésére hatályos eszközül szolgálhatnak : 
hanem azért is, mivel a' kath. egyháznak, mire olly 
nagy szükségünk van, fönséges czéljai' kivitele- 's meg-
valósítására szabadabb mozgást biztosítanak. De olly 
absolut függetlenséget, melly mindenben tökéletes 
ész- és személyautonomiát, mint ollyant, melly min-
den törvény 's törvényesen megalapított jogviszonyok' 
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romjain készül magának életet szerezni, csak akkép 
utasitjuk el magunktól, mint a zsarnoki önkényt és 
elnyomást, inelly ha lehetne, még a' szellemeket is 
borzasztó békókba szoritná. E' kettő végeredményé-
ben ugy is találkozik egymással. Itt is ott is törvény-
telenség 's jogtiprás szerepel, mégis azon különbség-
gel, hogy még a' zsarnoki önkény csak külsőleg ti-
porja el a' jogot, 's szegi meg a' törvényeket; amaz e' 
kettőt elemeiben támadja meg , 's eszméjét forgatja 
föl. Avagy korlátlan függetlenségek mellett jog- és 
törvényről szoros értelemben szót tenni lehet-e? Min-
denkinek korlátlan szabadsága, minden jog és szabad-
ság' aláásása. 

És eme' téveszme, melly olly borzasztó követ-
kezményeiben. eredeti forrását ugyan Rousseau' azon 
ferde nézetében, melly az embert a' társadalomtól 
elkülönözve. egyedül önmagában elvontan tekinti, 
mintha az eredeti rendeltetésénél fogva nem is volna 
társas lény; teljkifejlődését azonban a' jelenkor' is-
tentelen philosophiájában, melly szerint csak egy va-
lóság létezik, a' melly magát öröktől fogva 's véget-
lenül fejleszti, valamint az anyagi természet- ugy a' 
szellemvilágban is. hol legelőször az ember szellemé-
ben jön öntudat-, ismeret- és szabadságra, találja. E ' 
lapok' körén tul fekszik, 's kitűzött czélunk sem igé-
nyeli ezek' akár egyikét akár másikát bonczkés alá 
venni : annyit azonban mégis meg kell jegyeznünk, 
hogy miután az első szerint az ember minden viszo-
nyok nélkül önmagában, mint mindentől tökéletesen 
független lény tekintetik: a' másik szerint pedig eme' 
absolut függetlenség őt . mivel az ember e' szerint 
nem egyéb, mint az absolut valónak egyik átalakulása, 
természeténél fogva illeti, mindazon téveszmék, mely-
lyek napjainkban ostoroznak, szoros elvkövetkezetes-
séggel jogosságot nyernek. Ha e' két megérintett elv 
áll, akkor áll az is, hogy az ember'társadalmi állása, 
melly függést föltételez, nem természeti állapotja. Ha 
pedig ez áll. akkor áll az is, hogy az eredetileg tö-
kéletes függetlenséggel biró ember egyedül egyezke-
dés' utján alakitott társadalmat; 's ekkép állnak e' 
szerencsétlen föltevés' minden borzasztó következmé-
nyei is, inellyet Rosseau ,contract social'-jában a' kö-
vetkezőkben határozott meg. A' társadalom pusztán 
kölcsönös egyezkedésen alapult szövetség. Az állami 
tagok'összege soha el nem vesztheti jogát ezen egyez-
kedést módositni, a' kormányformákat nézete szerint 
változtatni, megsemmisiteni. Minden hatalom pusztán 
átengedési jog . mellyet következőleg visszavenni is 
lehet; a ' népfelsőség elidősülést soha nem szenved-
hetvén. A' hatalommali visszaélés tettleges szövet-
ség-fölbomlás , melly azonnal fölmenti a' magokat 
társadalomra lekötelező tagokat a' kölcsönös egyez-
kedésből származó alárendeltségi kötelményektől. A' 
forradalom az elnyomás ellen legtörvényesebb eszköz. 

Nincs öröködési hatalomjog; a' hatalom csak ideigle-
nes ; és valamint szabad odaengedés- 's választáson 
nyugszik egyedül, ugy egyszersmind szabad visszavo-
nás és megsemmisítés által elenyészik. 

Miből már kitűnik : hogy ha mi a : társadalmak' 
regeneratioját a' keresztény vallásosság' terjesztése-, 
fölélesztése- 's megszilárdításával akarjuk eszközölni, 
főleg azon hitigazságok' hirdetése 's a' szivekbeni 
meggyökeresitése által foghatjuk valósitni, mellyek 
eme' függetlenség' alaptalanságát, hasztalan és vesze-
delmes voltát napfényre derítik. Mert mint lá t tuk , ez 
az alap, mellyen a'forradalmak' elvei, 's a' communis-
ticus nézetek nyugszanak. Igaz ugyan, hogy ama' 
lekövetkeztetett socialisticus contractus, mellőzve az 
isteni kijelentést is, az ész és a' történet által is meg-
hiusittatik. Az ész által annyiban, mivel ha minden 
egyéb ok mellőztetnék i s , kiki beláthatja, miszerint 
az embernek a' társadalomról, mielőtt állítólag abba 
belépne, már eszméjének mint ollyanról, melly szük-
ségeit kielégítheti, kellett lenni. Honnan pedig ez, ha ő 
természeténél fogva nem társas lény; ha a'társadalom, 
még mielőtt ő illyent alkotna, sehol sem létezik V . . . 
A' történetből pedig annyiban, mivel az ismert népek 
közül egyre sem találunk, melly társadalmát pusztán 
a' kölcsönös egyezkedési kötésből származtatná. Mind-
annyian bizonyos nevezetességről emlékeznek , melly 
családot alkotott, és ki később nemzetség' fejeként 
fénylett. Magokban a' szabad görög államokban is, 
hol a' társulati jogeszme inkább mint valahol máshol 
jelesebb szerepet játszott, illy férfiakról a'hagyomány 
emlékezik. Ha ezen tapasztalás ellen ama' vadcsor-
dákat hoznák fel ellenvetésül, kiket a1 véletlen köt 
csak össze, és ismét a' véletlen bontja föl bizonytalan 
társadalmi összeköttetésöket; megjegyezhetjük, hogy 
ez az embernek nem természetes, hanem természet elleni 
ál lapotja; nem kezdete a' társadalmaknak, hanem 
azok' végelpusztulása és romlása. Különben ezeknél is 
a' családiasság' bizonyos neme fönáll, melly tagadha-
tatlanul nem szabad egyezkedésből veszi eredetét. 
Mind e' mellett mégis a' fölállított függetlenségi elv-
nek végső döfést csak a' keresztény kath. egyház' hit-
ágazatai adandnak. Ezek fogják azt az enyészet' örök 
sírjába temetni, 's mint diadalmi hősök sirhantjaikon 
a'megmentett társadalom'hálaünnepét a' jobbak' köz-
örömére megünnepelni. 

Első, mit e' tekintetben tennünk kell, a' keresz-
tény függetlenség' eszméjének az ember' czélja- 's 
rendeltetéséből, Isten- 's einbertársaihozi viszonyából 
való leszármaztatása 's megalapítása; ennek a' fattyú 
függetlenséggeli ellentéte; amannak boldogító's meg-
nyugtató, ennek pedig veszedelmes 's mindent földúló 
természetének kimutatása. Mert valamint ama' fenye-
gető társadalmi téveszmék, mellyek napjainkban ha-
talmokban annyira emelkedtek, a' függetlenség' torz-



képén épülnek; szintúgy mi a5 keresztény statushata-
lom, törvény és jog' eszméjét csak erre foghatjuk szi-
lárdul fölépiteni, ezekkel egyszersmind lerontván 
mind ama' forradalmi 's communisticus fogalmakat is, 
mellyeket fönebb elősorolunk. Mire való nézve lege-
lőször is elvül kell állitni : Egyedül Isten a' határta-
lanul független; az ember ellenben tőle mindenben 
függ, gondolkozás- és cselekvéseiben olly annyira, 
hogy e' tekintetben autonómiára törekedni, legyen az 
akár az ész akár az akarat' autonómiája, nem egyéb 
vétkes föllázadásnál, mellyet esztelenségében a' véges 
való mer az ellen,ki véghetetlen örök és mindenható; 
•ura mindennek, kitől függnek mindenek, ő pedig sen-
kitől és semmitől. Ki kell mutatni, hogy Istentőli 
eme' határtalan függését nem csak ama' viszony, 
mellv Teremtő és teremtmény közt szükségkép léte-
zik ; hanem öntehetlensége 's ennél fogva ideig 's 
örökké tartó boldogsága is követeli. Tehetetlensége, 
mivel önmagában önmagának elégtelen; egy végetlen 
valóra van szüksége, ki egyedül elégitheti ki ezerféle 
szükségeit. Boldogsága, mivel t ud j a , hogy az ő Ura 
's Istene, kitől függ, mindenható és legjobb a tya , ki 
tudja és akarja is szükségeit kielégitni. Es ki kell mu-
tatni, hogy épen eme' Istentőli függés teszi az embert 
valóban szabaddá, mindentől és mindenkitől függet-
lenné ; nem csak azért, mivel eme függés már termé-
szeténél fogva maga a' legszabadabb önodaadást téte-
lezi föl, hanem azért is, mivel Istentőli függés nélkül 
az ember önmagát szükségkép teremtményeknek vagy 
üres phantomnak, képzeletnek rendeli alá. Hogyan 
ez ? Röviden kimutatni nem lesz fölösleges. 

Okoskodjék bár miként az ember, gondoljon ki 
akármiféle rendszert, soha olly pontra nem jöhet, nem 
még a' gondolatban i s , hol magát tökéletesen függet-
lennek állithatná mindentől és mindenben. Magában 
az okoskodásban kell nekie egy bizonyos elvet, egy 
eszmét elfogadni, mellytől azután egész következteté-
seiben függ. Egy megalapitott vagy föltételezett főelv 
nélkül nincs, nem lehet okoskodás. Hasonlókép áll a' 
dolog a' cselekvésre nézve is. Hogy az ember magát 
tettre határozza, bizonyos eszmétől kell indíttatnia, 
mellytől egész cselekvésében függ; 's azon embert 
szoktuk tetteiben következetesnek mondani, ki az illy 
elfogadott elvéhez mindenben hiven szokta cselek-
vényeit alkalmazni. A' függés tehát mindenütt kitűnő, 
's nincs függetlenség sem a' gondolat-, sem a' cselek-
vésre nézve. E' szerint az emberre csak kétféle vá-
laszthatás nyilik : igazság vaíiy tévely; Isten vagy 
üres és valótlan képzelődés közt. A' kérdés annako-
káért csak az : Istentől, az igazságtóli függés teszi-e 
az embert szabaddá vagy rabbá; avagy a' tévely, a' 
haszontalan 's üres phantomtóli függés? Üdvezitőnk 
mondá : ,megismeritek az igazságot, 's az igazság 
megszabadít t i t e k e t . ' És valóban merné-e valaki 
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állitni : Istentől 's az igazságtóli függés alacsony 
szolgaság; ellenben a' tévelytől, a' valótlantóli függés, 
valódi szabadság ? Vagy tán a' rögeszmében szenvedő, 
avagy a' rémképektől rettegő gyermek olly szabad-e, 
mint ki az örök igazság' ismerete által engedi magát 
vezetni 's kormányozni ? 

Mi ekkép elméletileg ál l , áll az az életben is. 
Vegyük föl például polgári viszonyainkat. A' társa-
dalom áll, 's a' társadalomban mindenki kisebb na-
gyobb mértékben másoktól függ , másoknak aláren-
deltetik: és társadalom, mellyben nem volna aláren-
deltség, nem is képzelhető. Ezen alárendeltségre néz-
ve két fő elv divatozik, a' keresztényi tudnillik, melly 
a' hatalmat Istentől származtatja; és a' legújabb ke-
reszténytelen demokraticus elv: mellynek dogmája, a' 
hatalom a' néptől jő. Kérdés tehát , mellyik esetben 
szabadabb, függetlenebb az ember; akkor-e, ha ma-
gát itt is csak Isten' akaratjának, vagy a 'nép ' akarat-
jának veti alá? Jól tudjuk ugyan, hogy a' népakara-
tának souverainitását védők el akarják hitetni , hogy 
ezen fölállított elv mellett az ember senkitől, hanem 
is csak önakaratjától függ, inert ő a' népben szinte 
képviseltetik. De ez is csak azon csalódások' sorába 
tartozik, mellyel napjainkban olly igen sokan sze-
retik magokat ámitgatni. Hiszen a' többség dönt : 
's valljon a' többség' akarata mindenkor megegyez-e 
az enyimmel. vagy talán legtöbb esetben azzal ellen-
kezik is ? De tegyük föl , hogy mindenkor meg fog 
egyezni; valljon azért nem áll-e a' föltevés (már az-
után akár szövetségi egyezkedés, akármi más uton 
alakult légyen is a' társadalom): hogy a' többség' aka-
ratának az egyes egyén saját önakaratát alárendelni 
fogja? Mit tesz pedig ez, ha nem a z t : En az emberek-
től, én a' többség' akaratától fogok, akarok függeni? 
Az sem nyomhat mitsem, mivel magát állítólag ön-
kényt vetette a' többség a lá , 's e' szerint a' többség' 
akarata az ő akarata is. Mivel csakugyan magát még-
is alávetette, 's e' szerint magát emberektől tette füg-
gővé. Milly ellenkezőkép áll a' dolog a' keresztény 
fölállitott elv mellett. E ' szerint fölöttem semmiféle 
ember mint illyen nem ál l , én csak Istentől 's az ő 
szent akaratjától függök. A' törvényhozók és kor-
mányzók egyedül Isten' képviselői; midőn tehát ne-
kik, akkor egyedül csak Istennek engedelmeskedem. 
És mivel ők Isten' képviselői, mit sem rendelhetnek, 
mi Isten' akaratjával ellenkeznék. Nem akarjuk vitat-
ni, hogy o t t , hol a' hatalom a' néptől származtatik, 
's ennek nevében hoz törvényt és kormányoz a' több-
ség, illyféle garantia és jog nem is létezhetik, a' mint 
csakugyan nem is létezik; elég hogy innen is kitet-
szik, miként az ember soha telj függetlenségre nem e-
melkedhetik, és szükségkép vagy Isten- vagy teremt-
ménynek, vagy igazság- vagy csalódásnak kell magát 
alávetnie. 
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Ha már egyszer megállapittatott az elv , hogy 
Isten egyedül független, 's embernek szükségkép függ-
nie kell; akkor már igen könnyű lesz részletesen is 
azon elvek' megczáfolását hitigazságaink' nyomán 
eszközölni, mellyeket a' forradalmi emberek állítot-
tak föl az emberi társadalmak' fölforgatására. Ekkor 
könnyű lesz kimutatni azon örök rendet i s , mellyet 
Isten alapított meg , 's mellyböl származnak mind 
ama 'v iszonyok, jogok és kötelességek is , mellyek' 
tisztelete mellett állhat föl csak az emberi társada-
lom; főkép ha mindezekhez az ember' szerencsétlen 
elestéről szóló dogma is liozzácsatoltatik. melly e1 

tárgyban szinte nem csekély szerepet játszik. Azon-
ban a' helyett , hogy illy átalánosságban maradjunk; 
a' már megalapított Istentőli függés' elve mellet, vis-
gáljuk a' keresztény hittan' fényénél a' statusok, sta-
tushatalom , törvény, jog 's különösen a' jogbirtok' 
eszméjét, 's e' szerint mutassuk ki a' keresztény 's a' 
philosophia' fölállított elvei közötti nagy különbséget, 
mellyek' elseje üdv- és boldogságra, másodika pedig 
szükségkép a' föloszlás és enyészet' terére sodorand! 

K o v á c s J ó z s e f . 

Nyílt levelezés. 
B é c s , junius' 22. A' lapok' szélmalomharcza a' 

vallásügyi rendeletek ellen elhallgatott, nem mintha czél-
szerüségökről végre meggyőződtek volna—ki birná valaha 
a' radikal sajtó' embereit valamiről meggyőzni V — hanem 
mivel az események' folyama más konczot sodort elébök. 
Legelőször is a' szerencsétlen porosz sajtótörvényt, melly 
az aggodalom' ezer szörnyeit hozta nyakukra; azután a" 
vámsorompók' ledöntését, mellyről nagyon bosszankodnak, 
hogy semmi rosszat nem tudnak mondani; végre legújab-
ban a' részletes amnestiát, mellynek homaeopathicus ter-
mészetéről panaszolkodnak. Egyébiránt meg kell vallani, 
hogy zajongásuk nem volt sikeretlen. Vagy nem annak 
kell-e tulajdonítani, hogy az itt kiadatni szándékolt nagy 
kath. hirlap a' katonai hatóság által , mellyhez az ostrom-
állapot' ideje alatt a' sajtóügy is tartozik, eltiltatott V Mi 
ezen eseményt, midőn a' kárörvendő lapok első hirét hoz-
ták, nem tudtuk elhinni; 's midőn később nem csekélyebb 
meglepetéssel mint fájdalommal meggyőződtünk valóságá-
ról , föltettük, hogy megelégedvén egyszerű megemlítésé-
vel , a' commentárt mindenkinek saját belátására 's érzel-
mére bizandjuk. De ezen esemény olly megmagyarázhat-
lan, olly megfoghatatlan, hogy okvetetlenül attól kell tar-
tanunk , miszerint a' nyájas olvasó, holmi rejtelmes ne-
hézségekre , tán a' szerkesztő vagy kiadó' személye iránti 
bizalmatlanságra, vagy a' programm' veszélyességére, 
vagy tudja Isten mire gondoland. Azonban fájdalom, nincs 
ugy. Azt mondjuk : fájdalom; mert ha ugy volna, akkor 
a' kísérlet' szerencsétlen kimenetelét sajnálnók ugyan, de 
legalább nem kellene magának az ügynek megbuktát ke-
seregnünk. Most azt látjuk, hogy kiengesztelő áldozatul 
vagyunk oda dobva a' revolutio' rettegett szörnyetegének, 
mint a' gyermek, mellyet szüleinek vak félelme 'a babo-
nasága a' moloch' karjaiba, a' gehenna' tüzébe taszított. 

Most látjuk, hogy az ausztriai birodalom' népségének ki-
lencz tizedrésze ezentúl is a' helotismus' sorsára van kár-
hoztatva , mellyben eddig sínylődött. Ki nem emlékszik, 
milly öntetsző 'a kárörvendő megelégedés- 'a megegyezés-
sel törtek pálczát az egyház és kath. hit' ellenségei a' ma-
gyar clerua felett, midőn a' magyar forradalom befejezte-
tett ? Egész Europa' szine előtt mint hitszegők és pártütők, 
mint a' radikalismus' szövetségesei 's a' népnek lázitói vol-
tunk pelengérre állítva, a' szégyennek 's megaláztatásnak 
özönével árasztottak el. 'S nem volt az összes ausztriai 
birodalomban lap, mellyben a' dolog' valódi állását kitün-
tethettük, 's vértanúink' elestéből eredett fájdalmunkat 
legalább beszennyezett becsületünk' helyreállításával eny-
híthettük volna! És az ezentúl is ugy leend , és mi ezen-
túl is rágalmaztatni 's gyaláztatni fogunk, a' nélkül, hogy 
védelmünkre szót emelhetnénk. És gyaláztassunk bár, csak 
az egyház és társadalom'szent ügye ne azenvedne alatta! De 
míg ajkainkra lakat van téve, 's az emberiség' megmenté-
sére emelt karunkat bilincsek nyomják, szabadon 's kor-
látlanul terjed a' gonosznak hatalma. És ezen tilalom ak-
kor történik, midőn Németország' p r o t e s t á n s fejedel-
mei egymásután küldik a' piusegyletek' főigazgatóságához 
elismerő 's buzdító irataikat, mellyekben azoknak műkö-
dését dicséret- és háladással halmozzák; midőn a' franczia 
statusférfiak és tábornokok a' katholicismus' elveiben is-
merik el a' társadalomnak egyetlen fentartó elemét; midőn 
pár héttel ezelőtt nálunk is maguk a' hivatalos és félhiva-
talos lapok hirdették a' magas kormány' abbeli meggyőző-
dését , miszerint a' kath. egyház' leghűbb szövetségese a' 
törvény- és rendnek! De épen az korunknak szerencsétlen 
signaturája, hogy a' hűséget és bizalmat, jogot és tör-
vényt, szabadságot és rendet fölemésztő elvek' hatalma 
olly óriási nagysággá nevekedett, miszerint az ellenszere-
ket n e m m e r i k alkalmazni ellenében. — Egyébiránt, 
mint mondani szokták, minden rossznak megvan jó oldala 
is ; 'a ezen igen nagy bajnak azon jó következménye leend, 
hogy a' közönség' érdekét és vágyát a' kath. hirlap után 
fölgerjeszti, 's igy a' mellett, mit eltilt és meggátolni akar, 
propagandát csinál. 'S midőn az említett lap végre le-
győzve minden akadályokat, mégis megjelenend, nem fog-
nak iránta ellenségei, azon ürügy alatt, hogy a' kormány' 
bérencze , bizalmatlanságot gerjeszthetni, 's fogadtatása 
annál kedvezőbb , az öröm annál átalánosabb leend. És mi 
hiszszük, hogy nem sokára üdvezelni fogjuk megjelenését, 
mert tudjuk egyrészt, hogy a' vállalkozók igaz ügyök 'a 
őszinte jóakaratuk, valamint a'vállalat'szükséges voltának 
öntudatában lépteik' eddigi sikeretlenségétől vissza nem 
borzadva, minden nehézségekkel készek szembeszállani; 
's tudjuk másrészt azt is , hogy bármilly legyen némelly 
körökben a' katholicismus' szabadabb mozoghatása iránt 
a' bizalmatlanság; bármilly nehéz is régi, megcsontosult 
előítéletekből kivetkezni: az idő' intéseinek 's kivánataínak 
mégis, kivált ha azok olly kiáltólag jelentkeznek, mint je-
lenleg , sokáig ellentállani lehetetlen. A' status' minden-
hatóságáról szóló tannak, mellyel a' 18-dik századbeli 
bölcseknek a' kormányférfiakat jégre vinni sikerült, két 
része van; az első szerint az álladalom az egyetlen és ki-
zárólagos ur , kit minden hatalom illet, a' status' tagjai-
nak nem csupán külső, hanem belső , lelkismereti ügyeire 
nézve is; a' második szerint a' status önmagától 's önma-
gában bírja a' szükséges erőnek teljes forrását, 's a' tar-
tós nyugalom- és boldogságnak előidézése 's fönlartása vé-
gett nem szorul más hatalom' segítségére. Az első résznek 
alaptalanságáról Ausztria' statusférfiai — igaz, hogy igen 
magas áron saját vallomásuk szerint — meggyőződtek, 's 
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mi reményijük, miszerint a' másiknak válótlanaágáról is 
meg fognak győződni : adja a' j ő I s t e n , hogy még elég 
korán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarlion. 
N a g y v á r a d , május' 30. A' kath. anyaszentegy-

háznak egyik legméítőságosabb ünnepét, az Oltári-szent-
ségben Krisztus Jézus'teste- s vérének valőságos jelenléte' 
emlékünnepét, ültük ma. A' kiil szertartás' fénye, legszen-
tebb tárgya' méltóságával megegyezett. — — Ugyanis 
B r a u n h o f fer János katonai kerületi főparancsnok, a' 
helybeli főtiszt, káptalani helynök G y ö r f f y László ur ő 
nagysága által fölkéretve lévén, ez ünnep külfényének cs. 
katonaság' szolgálattétele általi emelésére, erélyes rende-
léseket tön e' végre, mellyek hatásukat nem tévesztették. 
— A' hivő nép aprő csoportokban özönlött, mint zarán-
dok sereg a' székes főegyházba, hol egy nagyszerű tömeg-
gé válva, 's a'kebel' legszentebb érzelmeitől áthatva, buz-
góan részt vön a' szent mise- és szent beszédekben. A' szent 
misét fentisztelt G y ö r f f y László czimz. prépost és káp-
talani helynök ur mutatá föl a' megtestesült Istenember-
nek tiszteletére ; ő vezeté a' szent menetet is. — Legmeg-
ragadóbb volt azon perez, midőn a' szolgálattevő főpap, 
fölkéretve a' főhadiparancsnok által, a' távolabb eső zöld 
gyepen felállított cs. katonaságot a' szentséggel megáldot-
ta. Szivünkből egy szent fohász emelkedett ekkor, vajha 
e' bajnokok, kik felett az Ur' szolgája elmondá az áldó 
szavakat, rendületlen őrei lennének hitünknek ugy, vala-
mint a' béke 's nyugalom' biztosító eszközei. És erre nézve 
a' magasb állásokban lévő férfiak' példái legtöbb hatást 
eszközölnek, 's azért csak örvendénk, midőn az emiitett 
fő katonai parancsnokot ajtatos nejével és két gyermekével 
együtt elragadó ajtatossággal az egész szertartáson jelen 
lenni s buzgóan imádkozni szemléltük. Kövessétek e' szép 
példát mindnyájan t i , kik fent és magasan álltok, 's a' 
nép, melly a' lefolyt fölforgatás' éveiben annyira csökkent 
buzgósága- 's hitérzületében, nyomotokba lép, lépteiteket 
követendi, 's szuronyok és vérbíróság helyett, a' vallás' 
szelid karjával kormányozható lesz. Két szent beszéd 
emelte ez ünnep' nagyszerűségét, 's csak most volt észre-
vehető azon hatás, mit az ez alkalmakkal tartatni szokott, 
űe volt püspökünk által 5 évek előtt megszüntetett, német 
beszéd eszközlött ; a' nagy székesegyház tömve volt, mig 
a' magyar beszéden is, melly a' püspöki lak' kapuboltozata 
alatt tartatott, roppant számmal volt jelen a' hivősokaság. 
Hány sziv emelkedett föl hálaérzetében, midőn keble' 
óhajtását beteljesülve láthatá, hány mondott áldást a' 
főtiszt, helyettes úrra, hogy e' szent szokást ismét életbe 
lépteté, 's hány ment köszönetet mondani a' lelkes német 
szónoknak szivbuzditó 's lélek megnyugtató beszédeért. 
Csak fukarok ne legyünk a' hatalmunkban lévő eszközök' 
fölhasználásában, népünk, melly vallásosságáról és feje-
delméhezi hűségéről Europaszerte ismeretes volt, ismét 
visszanyeri előbbeni hitét. — Megemlítés nélkül nem hagy-
hatjuk a' magyar vendégszeretetéről közösen ismert hely-
nök ur' pompás asztalát, mellyhez e' napon a' helyben lévő 
katonai 's polgári hatóság' főtisztviselőit meghivá, 's kik 
a' legnagyobb megelégedéssel távoztanak tőle. — A' reá 
következendő vasárnapon Nagyváradon szinte nagy számú 
hivő nép' jelenlétében a' legnagyobb buzgóság- és ajtatos-

sággal ment végbe ez ünnep. Főtiszt. S c h w a r z l Ferencz 
kanonok ur tartá a' szent misét és vezeté a' szent menetet. 
Itt is két nyelven tartatott a' szent beszéd. — Pünkösd 
utáni harmadik vasárnapon, vagyis f. hó' 9-én szentséges 
atyánk IX. Pius pápának Romába, a' világvárosba, a' 
kath. világ' középpontjába szerencsés visszatérteért tarta-
tott hálaadó szent áldozat. Keblünk szorult és szivünk 
elfogódott, ha visszagondoltunk a' mult eseményekre, mik 
felforgatással fenyegettenek minden fönállót, 's mik oko-
zák, legszeretetreméltóbb atyánknak Romábóli futását. 
De egyszersmind örömmel telénk el meggondolására an-
nak : hogy Isten' keze őrködik szentegyháza felett, 's nem 
engedi elsülyedni még akkor sem, midőn ellenei elmerü-
léséről tomboló kárörömmel, 's mint sajnosan tapasztaltuk, 
vad kitöréssel nyilatkoztanak. — A' hálaadó szent misét 
káptalani helynök ur ajánlá föl a' pásztorok' pásztorának 
anyaszentegyházunk' első pásztoraért. A' minden rendű és 
rangú hivek példás buzgósággal vettenek e' szent ajtatos-
ságban is részt, és mindnyájan szívből mondók el a' szent 
mise után a' főtiszt, helynök úrral, a' pápa' jólléteért a' 
szent imádságot. —r. 

CA' jó és olcsó könyvkiadó társulat' felirata ő szent-
sége , a' romai pápához.) Beatissime Pater ! Societas bo-
norum librorum , quae ad exemplum gallorum et germa-
norum in apostolico Hungáriáé regno eo fine coaluit, ut 
unitis multorum studiis libros solius salvificae catholicae 
fidei spiritu imbutos typis ederet, et inter hujus provin-
ciáé catholicos fideles propagaret, Sanctitatis Vestrae ad-
versam sortem, et in urbem aeternam gloriosum redi-
tum tenerrimo adhaesionis et conjunctionis affectu pro-
secuta est, prout filios erga communem christiani orbis 
patrem, oves Christi erga supremum pastorem, sinceros 
catholicos erga Christi Domini in terris vicarium, anima-
tos esse oportet. Sane profunda cum veneratione admi-
rabatur Sanctitatis Yestrae in calamitatibus testatam apo-
stolicam constantiam, atque prineipum et populorum 
catholicorum pro tuendis sanetae apostolicae sedis juribus, 
in specie pro defendendo Romani Pontificis seculari prin-
eipatu conjunctam virium fortitudinem, et defensionis 
alacritatem cum magna animi exultatione celebrabat. In-
primis autem suavissimam capiebat solatii et lactitiae 
causam e consummatissimo tractatu Dupanloupii, et oratio-
nibus in parlamento gallico per viros immortali gloria 
dignos, Montalembertum, Thouriotum, ac Fallouxium, 
quibus Celebris orator et scriptor Thiersius se sociavit, 
pro defensione secularis prineipatus romanorum pontificum 
cum maximo rei catholicae triumpho habitis. Quorum nun-
quam satis celebranda in sedem apostolicam studia, ut 
apud Ilungaros quoque notiora fierent, iisque populäres 
nostri in adhaesione et pietate erga sacram romanam se-
dem confirmarentur : demisse fata societas eximiorum il-
lorum virorum sermones liungarico idiomate expressos 
uno fasciculo complexa, his diebus, dum in Ilungariae 
regno ex ordinatione vigilantissimi et zelantissimi regni 
hujus Primatis pro felici et glorioso reditu Sanctitatis Ye-
strae Deo maximo optimo gratiarum laudes persolvebantur, 
in lucem publicam emisit, quo laetissimi pro tota ecclesia 
catholica eventus memoriae apud populäres suos praeclarum 
aliquod et pietatis erga sedem apostolicam fruetu nobile 
poneret monumentum. — Hujus sui, e tenerrima devo-
tione profecti studii nuncium et fasciculi illius exemplar 
devotissima societas cogitatione et desiderio ad Sanctitatis 
Vestrae pedes provoluta, in Signum piissimae ac profun-
dissimae venerationis suae Sanctitati Vestrae offert, ad-
ditis preeibus, ut illud in paternae suae benevolentiae 
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abundantia gratum habere, ipsamque societatem patro-
cinio Sanctissimae Dei Genitricis in Coelos Assumptae 
dedicatam, et sub protectoratu Regni Hungáriáé Primatis 
et Archiepiscopi Strigoniensis, caeterorumque episcopo-
rum pastorali vigilantia constitutam apostolica sua bene-
dictione in coepto bono opere confirmare, atque ad prose-
quenda ulteriora pro extirpatione errorum, et Sanctae 
Matris Ecclesiae exaltatione suscipienda conamina aposto-
lica sua approbatione communire dignetur. Praesummit 
ideo devotissima societas statuta quoque sua una cum 
membrorurn Catalogo sanctitatis Vestrae summo apostolico 
judicio subjicere , hac unica interposita observatione, quod 
cum catholicorum Hungáriáé potior pars labii sit hunga-
rici, etiam devota ista societas negotia sua plurimum in 
hac lingua debeat pertractare, librosqu« bonos evulgare ; 
nihilominus tamen etiam germanici et slavici labii catho-
licornm indigentiis occurrere ephemeridibus popularibus, 
librisque aliis, suarum partium esse cognoscit. Hoc de so-
cietate hac catholica nuncium, haec ejus pientissima de 
communi consensu concepta vota, et preces ad Sanctitatis 
Vestrae pontificium solium cum Pedum humillimo osculo 
de genu praesentat, subscriptus Sanctitatis Vestrae devo-
tissimus et humillimusfilius: Michael F o g a r a s y , etc. 

Polit ikai Szemle . 
Ausztria a' német kérdést illető nézetei "s tervei iránt 

Oroszországgal valódi tanácskozásba soha sem bocsátko-
zott, hanem azokat csak ugy adatta külön jegyzékekben 
követei által Pétervárott is át, mint ez a' többi barátságos 
nagyhatalmak' udvarainál történt. Ezen jegyzékekre Péter-
várról válaszok érkeztek. Igy még maj. 27-én egy sür-
göny , mellyben az orosz császári tanács a' német ügyben 
az összes német fejedelmek'Frankfurtba összehívását illető 
határozatokkal való megegyezését nyilvánítja, 's a' vele 
közlött határozatokat tökéletesen helyesli. Schwarzenberg 
herczeg csak azért ment Varsóba, hogy ott a' netán Mik-
lós czárra gyakorlandó némi személyes befolyásoknak 
szinte személyesen ellentállhasson; nem pedig azért, hogy 
a' német kérdés iránt valódi tanácskozásba bocsátkozzék, 
mi által egy idegen hatalomnak a' beleavatkozásra ut nyit-
tatott volna. E' szerint ő nem is készült el arra, hogy Írás-
beli feleleteket váltson, 's nem is vitt magával egy elő-
adót is. Hogy valljon Varsóban Ausztriának az ő egész 
birodalomösszegével a' német szövetségbe leendő lépheté-
séről is, csak puszta megemlítés vagy bővebb értekezés 
történt-e, nem tudatik. Ausztriának e' nézete ellen, hogy 
Oroszország nyilatkozott volna, még eddig nem jött tudo-
másra. Annyi ellenben bizonyos, hogy mind gr. Nesselrode 
helyeselte az ausztriai javaslatokat, mind pedig maga 
Miklós czár is R o c h o w ur irányában ezen helyeslést 
megújította, 's annak kinyilatkoztatta, hogy csupán e' 
jogalapon — az 1815-ki szerződésekre való őszinte visz-
sz átérésben — találhatók fel a' német kérdés' megoldására a' 
szükséges eszközök; melly okból Oroszország kész, Ausz-
triát megkezdett irányában minden erejével segíteni is. A' 
Bécsbe érkezett orosz tudósításban nincs ugyan szó azon 
részletes és fontos pontról, melly Ausztriának az ő egész 
birodalomösszegével a' német szövetségbe való léphetését 
tárgyazná, 's fenmarad mindenesetre azon lehetőség, hogy 
Oroszország, melly Ausztria irányábani magán nézeteiről 
semmikép sem mondott le, ezen pont iránt is, melly az 
1815-ki szerződésekkel közvetlen összeköttetésben áll, 

később eltérő véleményt adhat, melly azonban a' két udvar 
átalános viszonyaira alig fog lényeges befolyással lenni. 
A' mi e' tekintetben történhetnék, legfelebb az lenne, 
hogy Oroszország a' németszövetségi ügyekre kiterjesztett 
elismerését megtagadná azon tartományoktól, mellyek ké-
sőbb fognának hozzá csatoltatni, vagy hogy Németország' 
újjáalakítását elismerni vonakodnék. 

Hugo Victor nagy demokratai beszéde nem régiben 
az itteni lapok által félre nem ismerhető elégtétellel közöl-
tetett; mi nem mulaszthatjuk el, ahhoz némi ,hiteles' 
megigazitásokat ragasztani, mellyek több porosz hírlapok 
által épen most köröztetnek, 's elég alkalmatosak arra, 
hogy a' híres (?) szónoknak demokratai jellemszilárdságát 
kellő világosságba helyezzék. A' hiteles megigazitások kö-
vetkezőleg hangzanak : Hugo ur, ki a' szószékről azon 
alkalommal, midőn szajkó' módjára betanult Szónok-
lata miatt a' választási törvény feletti viták' alkalmá-
val Montalemberttől megleczkéztetvén, erre válaszolt, azt 
kiáltá : Én mint gyermek hódoltam a' királyságnak, 's 23 
év óta (tehát 1827. óta) csak egy királyt ismerek, a 
népet; ugyanezen H u g o l>;02-ben született; 1820-
ban megénekelte, hogy ezáltal a' népnek hódoljon, a 
bordeauxi berezeg' születését; 1824-ben ugyanazon okból 
XVIII. Lajos király' halálát; 1825-ben X. Károly' koro-
náztatását, miért a' belügyministeriumtól 2000 fr. nyug-
pénzt, 's X. Károly király' magán tárczájából hasonlólag 
2000 frankot, valamint diszkeresztet is kapott, mellynek 
átvételekor hűségi esküt tett le, mpllyet ő ugyan megszegett, 
de a' mellyről mit sem akart tudni, midőn a' mulikori be-
szédében azt mondá: én csak egy esküt tettem le, 's azt 
megtartottam! 1829-ben a'censura eltiltotta ,Marion de 
Lorme' czimü silány darabjának adatását. Hugo azonnal 
egyenesen a' királyhoz folyamodott; ezen lovagias 's igaz-
elmü X. Károly levelet irt neki, melly a' censura' tilalmát 
helybenhagyta, egyúttal azonban azon okot is nyíltan 
előadta, miszerint a' király nem tűrheti, hogy ősatyja 
XIII. Lajos olly siralmas szerepet viseljen, 's azzal fejezte 
be, miszerint Hugo Victor bizonyára szinte azt tenné, ha 
hasonló állapotban volna. Ez időben Hugo ur minden hír-
lapban hiresztelteté, hogy ő a'királyi nyugpénzt vissza-
adta. Pedig ez nem volt igaz, miután kézen forog még 
1830. jul. 1-én kelt nyugtatványa. Itt van egy levél, mely-
lyet Hugo ur nem fog eltagadni. Az a' belügyministerhez, 
gr. Labourdonnayehez van intézve, 's igy szól : kegyel-
mes uram! mélyen meg vagyok illetődve a' király' jósá-
gától. A' királyhozi ragaszkodásom tiszta 's mély. Csalá-
dom, melly 1531. óta nemes, mindig statusszolgálatban 
állott. Atyám 's nagybátyám 40 esztendeig szolgáltak mint 
katonák. Én m a g a m is v o l t a m t á n ol ly s z e r e n -
c s é s , a' k i r á l y n a k s k i r á l y s á g n a k némi cse-
k é l y s z o l g á l a t o t t e h e t n i . írtam egy könyvet, 
melly öt kiadást ért, 's minden lapján Bourbon név állott. 
Kegyelmes uram , az illy ragaszkodás egészen érdek nél-
küli. A' boldogult király méltóztatott ezelőtt hat évvel egy 
királyi rendelet által, valamint tisztelt barátomnak La-« 
martiné urnák ugy nekem is, a' belügyministerium' tudo-
mányi alappénzeiből 2000 fr. nyugpénzt határozni. E' 
nyugpénz, kegyelmes uram, bármilly mérsékelt legyen is, 
nekem mégi3 elégséges. A' spanyol király az 1814-iki 
szerződések ellenére atyámnak majd csaknem minden va-
gyonát lefoglalta ; van ugyan feleségem 's három gyerme-
kem , 's a' mellett özvegyeket 's egyéb család-rokonokat is 
tartok. De én szerencsésnek érzem magainat, hogy pennám 
által magamnak tisztességes 's független állást szereztem. 
Azért ezen 2000 fr. nekem elegendő, az nekem becses 
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mint a' király' jószívűségének záloga. Minthogy én pennám 
után élek, természetesen számitanom kellett ,Marion de. 
Lorme' drámám' jövedelmére, 's ez mégis eltiltatott ; én 
engedelmeskedem olly reménynyel, hogy egy fenségesb 
akarat, 'stb.' A' levél azzal végződik, hogy a' király Hugo 
Victortól csak h ű s é g e t , l o y a l i t á s t 'a r a g a s z k o -
d á s t várhat. A' törvényes királyság' megbukásával a' ki-
rályi érzelmű költő, kinek nyugdiját az elűzött X. Károly 
többé nem fizetheti, 1831. juliusban, tehát a' királyi kegy-
pénz' utolsó negyedének nyugtatványozása után épen egy 
esztendőre , a' juliusi lázadókat következőkép énekli meg: 
ceux qui, pieusement sont morts pour la patrie ! A' tör-
vényes monarchia' megszűntével Hugo Victor is megszűnt 
legitimista lenni ; de azért ő korántsem lett republicanus, 
minthogy akkor irta ő e' nagy szavakat : , A' r e p u b 1 i-
c a n u s o k o l l y a n f i c z k ó k , k i k n e k sem f i l -
l é r j ö k sem j ó e s z m é j ö k n i n c s e n ' ; nem, ő mint 
az öregebb águ Bourbonok' udvaroncza, hódolatát nyil-
vánította prosában 's versekben egész egyszerűséggel 
az ifjabb águ Bourbonoknak, mert hiszen most ezeknél 
volt a' hatalom 's bőség. Legelsőben Lajos Fülöp a' leg-
idősb herczeg lett költészetének tárgya, inert Hugo, kö-
vetté nem választatása miatti bosszújában, legalább is 
Francziaország' pairjévé kivánt volna kineveztetni. Ezen 
herczeg azonban előbb megholt, mintsem Hugo czélját ér-
hette volna, 's azon férfiú, ki most annyira dicsekszik, 
hogy az ő királya mindig csak a' nép volt, igy szólt akkor 
Lajos Fülöphez : ,Felséges ur, Ön vére Francziaország 
vére ; Ön szive Francziaország szive. : ki az egyiket bántja, 
az megsebzi a' másikat. Éljen felséged még sokáig, m e r t 
I s t e n n e k 's F r a n c z i a o r s z á g n a k Önre s z ü k -
sége van.' 

Az Orleans család közelebb Claremontban volt össze-
gyűlve , hol a' párisi gróf legelőször veszi magához az Ur' 
testét. Az ,Univers' érdekes és komoly adatokat közöl azon 
dolgokról, mik Claremontban történtek. — Az ex-király 
szívesen beszélget uralkodása' dolgairól az első naptól az 
utolsóig. Tiltakozik azon vád ellen, mintha előkészítette, 
vagy csak kivánta volna is az eseményeket, mellyek őt 
trónra emelek. Hangulata e' tárgyban, megerősíti azon 
különös okiratot, mellyet Valmy herczeg nem régiben egy 
nevezetes hazafiúi iratában kiadott. A' korona, mondja ő 
benne, az utczán hentergett ; azt felvettem a' sár' közepé-
ből, 's fejemre tettem. Ez volt az egyedüli eszköz azt a' 
Bourbon családnak, 's a' monarchicus kormányzást Fran-
cziaországnak megtartani. Regensség lehetetlen volt, főké-
pen reám nézve. Feltéve, hogy a' republikánus párt 's a' 
régi uralkodó család' pártjának egyesült törekvéseit le-
győznöm sikerült volna, kiket befolyásos hivatalokba kel-
lett volna helyeznem, valljon jót állhattam volna-e a' bor-
deauxi herczeg' életeért, 's nevemet oda vethetém-e a' 
rágalmaknak. mellyeket halála támasztandott V Én csak 
a! trón és számkivetés közt választhattam. Nem tudom, 
valljon az én nein szándékos számkivettetésem lovagias 
tettnek tartatott volna-e; de a' napon, mellyen eltűntem 
volna, futás által éltemet a' pártoktól, nevemet, pedig a' 
gunyiratoktól megőrzendő, ugyanazon napon a' Bourbon 
családot is, a' monarchiával együtt Francziaországtól el-
szakítottam volna. Az országot a' respublikának dobtam 
volna oda, ezt pedig idegeneknek ; ' s a'Bourbon család, 
ezen utolsó támasz egy megmérhetlen örvénynek szélén, a' 
legjobb esetben is csak ellenséges hadak' kíséretében jö-
hetendett vissza. Tizennyolcz évig voltam király ; mialatt 
szüntelen a' forradalommal küzdöttem, 's majd mindig le-
győzve éreztem magamat. Bukásom senkit se lepett meg 

kevesebbé, mint engem. — Az ,Univers' levelezője bizo-
nyít továbbá egy ismeretes tényt, mellyet azonban az 
1830-ki forradalomhoz vakon ragaszkodó lapok mégis ma-
kacsul tagadnak : ,Ön 's az egész világ tudja, hogy Lajos 
Fülöp legitimista. Olly őszintén, mint az 1830-ki tettei 
iránti felelősséget magára vállalja, azt mondja, hogy 
Francziaország' koronája, ha még van, a' cliambordigró-
fot illeti ; hogy az ország' jogai 's érdekei ezt kívánják. 
Szintúgy nem akar kormányzóságot ma, mint nem akart 
1830-ban. Függetlenül minden egyéb tekintettől, azt 
mondja, hogy Francziaországnak olly emberre van szük-
sége, ki azt kormányozza. Én 1830-ban már férfiú voltam; 
a' helyzet változott ; a' párisi gróf most gyermek, a' cham-
bordi gróf pedig férfin ; tehát egyúttal a' jog és hatalom 
őtet illeti. — Lajos-Fülöp' ez érzelmeiben, mint ön tudni 
fogja, gyermekei is osztoznak a' királynéval együtt ; de azt 
is fogja ön tudni, hogy a' két ágnak összeolvasztása, melly 
mind két részről forrón óhajtatik , 's mindkét részrőli leg-
jelesebb egyének által buzgón ajánltatik, még nincs be-
végezve 's hivatalosan jelentve. Egy megtörhetlen akarat 
áll ennek ellenébe, 's ez az orleansi herczegnőé.' A' leve-
lező itt azt mondja : miszerint az orleansi herczegnő azt 
hiszi, hogy fiának jogai vannak , 's a' régi szabadelmüek' 
javithatlan seregét, kik a' gondviselés által nekik adott 
leczke ellenére mindent felednek, és semmit nem tanulnak, 
képesnek hiszi fia' jogainak kivivására, azután pedig igy 
folytatja : Adja az Isten , hogy e' szokatlan vakság' elosz-
latása végett ne legyen szükség a' tapasztalás' keserű és 
hasztalan gyógyszerére ! Mert ha Francziaország, mellyről 
nem lehet mondani, hogy határozottan köztársasággá ala-
kult, a' monarchiára akarna visszatérni, az alkotmányos 
monarchiát, 's az Orleans családot nem lehetne máskép 
reá tolni, mint csellel, melly jobbérzését megsértené,'s 
kevés ideig tartana. E' monarchia, a' Bourbon család és 
Francziaország' jogainak bitorlásával beszennyezve, a' köz-
vélemény' hatalmára nem alapithatná jövőjét. Fondorko-
dások- , bizonytalanságok- és bizalmatlanságnak kitéve, 
idegen nő kezei által kormányoztatva olly emberektől, ki-
ket az ő multjok a' fejetlenség' szabadalmainak tiszteletére 
kárhoztat. mellynek minden álokoskodásait felhasználták, 
e' monarchia, egy szóval mondva meg mindent, kárhoza-
tosan forradalmi lenne. Rövid idő alatt eltörölné köz-
tünk a' jognak már is annyira megváltozott eszméjét. Ak-
kor , midőn maga a' királyi szék irtaná ki és gyalázná meg 
a' monarchicus elvet utolsó gyökerében; midőn az irás, 
tanitás, összeesküvés' szabadossága az erkölcsök' végrom-
lását idézné elő ; midőn szemtelen aljasságában a' polgári 
nagyravágyásnak gyáva harczát látandanók : akkor egy 
utolsó zivatar örökre elseperné a' Bourbonokat, a' koronát, 
's a' társadalmat. Az orleansi herczegnő nem ismeri Fran-
cziaországot. Ö nem tudja. hogy Francziaország katholi-
cus, 's talán ez a' fő alapja a' közte s a'régi szabadelmüek 
között létező egyetértésnek. Francziaország alig ismeri 
a' maga politikai érzelmeit : hatvan év óta semmihez 
sem ragaszkodott erősen. Ha természeténél fogva Fran-
cziaország monarchiai is, ezen ösztön, megzavarva, 's 
szinte tévútra vezetve a' hosszú forradalmak által, nem 
bir többé elegendő erővel az engedelmességre. De vallásra 
nézve Francziaország katholikus, semmi egyéb, bátran ki 
merem mondani, hogy érzelme mélyében katholikus, ka-
tholicismusa mindenkép próbára tétetett : vérpad, tör-
vényhozás , guny , hamis tanok által; 's mind ezeken dia-
dalmaskodott. Ez az igazi nemzeti érzelem. Nem pedig az, 
melly hírlapokat ir , a' szószéken hadarász, vagy az ut-
czákon kiabál : de az, melly tartós, melly legyőzhetlen el-
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lenszegülésre vezet, 's melly a' türelemig kifárasztva, 
Vendée-t és vértanukat teremt. Az orleansi herczegnő nem 
számit arra, hogy fiának királysága sem a' republicanu-
sokat, sem a' legitimistákat nem Örvendeztetné meg : ő 
ezt okszerűen nem reményiheti, 's hogy 6 még a' katho-
likusok' békés ellenszegülésétől is tarthat. Hiában mon-
dana le a' kormányzóságról, hiában tartózkodnék mind at-
tól , mi a' vallásos hitre homályt vethetne ; hiában, lehe-
tetlen , neki esze és bátorsága lehet ellentállani annak, a' 
mit e' részben tanácsosai akarnának, 's bizonyára életbe 
léptetnének : őt fia mellett fognák látni, 's ez elég lenne 
legyőzhetlen bizalmatlanság' ébresztésére. Óhajtandó vol-
na , hogy e' helyzet iránt minélelőbb világosittassék fel az 
orleansi herczegnőnek magos értelme. Ha gondolkozik, be 
fogja látni, miszerint fiának jövőjét nagyon siettetvén, 's 
annak fényét óhajtván, annak tüsténti elvesztését teszi 
koczkára. Bevégezzük e' levelet a' következő töredékkel, 
melly vigasztaló adatot,'s komoly tanítást foglal magában. 
Hosszú és nehéz értekezletek után, Maria-Amalia végre 
engedelmet nyert az angol kormánytól, hogy a' claremonti 
királyi palotában sz. misét szolgáltathasson. Mindennap 
elmondatik a' mise az egész család' jelenlétében. Az oltár 
előtt meghajolni láttam a' koronavesztett főket. Nagy-
szerű jelenet volt, soha el nem feledem. — Misehallgatás 
fő erkölcsi biztosíték, mellyet a' társadalomnak a' cla-
remonti száműzött alkotmányos monarchia, a' mérsé-
kelt párisi köztársaság 's a' frohsdorfi tiszta monarchia 
adhat. E' három nagy töredéken kivül, mellyek misét 
hallgatnak, mi marad Francziaországban. Ki által akar-
nának kormányoztatni a' voltaire-féle conservative^ ma-
radványai ? 

(Rövid kivonat Thiersnek a' választási törvény fölött 
mondott beszédéből.) A'választói törvény körüli vitatkozá-
sok' alkalmával Montalembert imént közlött remek szónokla-
tán kivül Thiers' beszédje érdemelt közfigyelmet. Ha mind-
járt nem adhatjuk is a'remek beszédet egész terjedelmében, 
egyes pontjait nem lehet nem kiemelnünk. IIa a' törvényt 
jól meg akarjuk ismerni — úgymond rövid bevezetés után 
a' szónok — szükség a' szándokot és eszközöket ismerni, 
mellyeknek a' törvény létét köszöni. A' szándok ime' követ-
kező : Mi a' veszély' valóságáról meg vagyunk győződve, 
mi édes örömmel mondanók egymásnak bizonyos komoly-
sággal, hogy az egész csak képzelt baj ; de mi igenis tart-
hatunk tőle, hogy mint előrelátó férfiak cselekszünk, kik-
nek tán csak egy képzelgésök van, hogy a' bajt kisebbnek 
vélik tán, mint az valóban. Uraim ! nekünk naponkint mon-
datik, hogy a' törvény a' mart. 10-dikei és april' 28-dikai 
választásokból keletkezett. Uraim ez nem egészen igaz, 
noha megvallom, hogy valamikép ugy van. Sem barátim 
sem magam nem titkoltuk a' veszélyt, melly az átalános 
választási jogból, ugy a' mint az jelenleg fenáll Franczia-
országban, bekövetkezendik ; de tudják-e önök, mit tett a' 
két választás ? A' veszélyt kézzelfoghatóvá tette , és igy 
vezetett az uj törvényhez. És miután mindig a' két vá-
lasztás említtetik, engedjék meg önök, hogy minden tisz-
telettel, mellyel mindig viseltetni fogok a' kijelöltek iránt, 
kik közül az egyik az emelvényen a' legtökéletesebb ille-
delem' példáját adta, meghányhassam egy két perez alatt 
a' két rendű választást. Kezdjük el az elsővel, a' mart. 10-
dikeivel. Mi volt a'kijelölt megválasztatásának inditóoka? 
Szívesen elhinném, hogy önmaga miatt választatott meg ; 
de legyünk őszinték, és miután másokat képmutatásról vá-

dolunk, szűnjünk meg először magunk képmutatók lenni. 
Miért választatott meg a'különben tisztelt de F l o t t e ur? 
miért, mert szerepet játszott a' juniusi napokban. Melly 
részen állott ? Valljon ezen oldalon volt-e vagy a'másikon, 
vagy Cavaignac tábornok' oldalán? Ninc3 sem jogom sem 
szándokom a' demokratia' választásait vezetni, de valamint 
annak joga van választani, ugy nekünk jogunk van a' vá-
lasztásokat megítélni. Én tehát a' legjobb szándokkal for-
dulok elleneimhez, valljon igaz-e vagy nem, hogy azért 
választatott, mert juniusi insurgens volt, mert a' juniusi 
napokban szerepelt, és pedig nem ezen, hanem a' más ol-
dalon? De azt mondják önök, hogy kibékülés végett tör-
tént ; kibékülés' tekintetéből juniusi insurgenst kellett vá-
lasztani ? Legyen ! de engedjék meg önök, hogy egy franczia 
egyszerű észrevételt tegyek. Kibékülni kellett : miért nem 
választatott meg egy férfiú, ki szinte a'barricadokon szerep-
lelt, és ki heves és élénk természetének daczára mindnyá-
junkat tisztelettel tölt el becsületessége miatt, és ki a' ju-
niusi napokban megsebesíttetett, Clément Thomas ur? Mi-
ért kellett kiengesztelődés' tekintetéből egy férfiút válasz-
tani, ki korunk' nyelvszokása szerint juniusi lázadónak 
neveztetik, és miért nem inkább elfogadni azt, ki az akkori 
nyelvszokás szerint, melly önöké is volt, a' törvények, 
rend és Cavaignac kormánya' védelmezőjének neveztetett ? 
Tudják-e tehát uraim ! hogy mit következtetünk ebből ? 
hogy a' kibékülés nem azok' javára történt, kik Cavaignac 
tábornokkal a' rend, a' társaság' védelmezőit képviselték, 
hanem azok' javára, kik azt megtámadták. íme az első vá-
lasztás. íme tehát olly igen elfogult maniacusoknak kell 
lennünk, ha ezen választással olly rettenetes és ijjesztő 
értelmet kapcsolunk össze? Önökre bizom ezen kérdés 
megítélését. . Most átmegyek a' másik választásra. Egész 
Francziaország megrémült nem a' kijelölt' megválasztásán, 
hanem a' szándok végett, melly a' választásból kiderült. 
Azt hittük, hogy egy uj választás mindazokat, kik az első 
választásban részt vettek, arra kényszeritendi, hogy szán-
dokukat tisztán nyilvánítsák egész Francziaország ellené-
ben. Nem akarom én itt kifürkészni — de jogom sincsen 
arra — Sue Ödön ur' meggyőződését, majd ha azt kinyi-
latkoztatandja ezen emelvényen, ott hol csak egyedül jut-
hat véleményünk hivatalos jellemhez, szólni fogok róla; 
most csak a' választás' szándokáról beszélendek. Két jelölt 
volt, Dupont de l'Eure ur az egyszerű köztársasági esz-
mének képviselője, és Sue Ödön ur , ki joggal vagy igaz-
ságtalanul , azon eszméket képviseli, mellyeket mi a' tár-
saságra nézve vészthozóknak tekintünk. Igy tehát Paris-
ban, Francziaország' fővárosában egymás után két válasz-
tás történt, mellyek egyike mit jelent, mint elfogadását 
azon tannak, mellyet mi socialismusnak nevezünk.' Több 
rendű félbeszakítás után a' szónok folytatólag mondja : 
, Azt mondják önök nekünk, hogy nincs veszély, és hogy 
mutassuk meg, hol a' veszély. Én tehát elkezdem önöknek 
megmutatni, miszerint a' két választás, melly nem volt 
ok, hanem alkalom a' tárgyalás alatt lévő törvény' előidé-
zésére, olly jellemmel bir, melly a' társaság' barátjait épen 
meg nem nyugtathatja. . . Önök naponkint azt rebesgetik, 
hogy a' socialismus csak rémkép, mellyet mi Francziaor-
szág' színe előtt sétáltatunk, hogy megijeszszük, és igy 
magunknak megnyerjük. A' socialismus' napi kérdés-e 
vagy pedig nem ? Ha csakugyan napi kérdés, engedjenek 
róla egy pár szót mondani. (Vége köv.) 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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Csudás és imádandó valóság az Isten ! Milly 
törpe mellette az emberi tehetség! Az egész termé-
szet hirdeti létét; a' völgyek' minden egyes fűszálai 
és a' bérez' czéderóriási áldják őt, a' féreg dongja di-
cséretét, napkeletkor üdvözli az elefánt , a' madár 
tölgylombozat' hüsében dalija kegyeit, a' mennykő 
dörgve villogtatja hatalmát, az egek' óramenete örök-
valóságát egyre mutatja, 's viharhangokon prédikálja 
végtelenségét az oczeán ; az ész , a' lélek' öntudata 
magán az ő képét 's hatalmának, bölcseségének; jó-
ságának, személyes létének bélyegét félre nem ismer-
heti; a' történetek' lapjain tettbetükkel van megirva 
örökké nyughatatlan terv- és igazságszerü munkás-
sága. Az ember ezt tudja, látja, hallja, elismeri 's 
imádja őt, kinek léte világit mint az égő nap, habár 
szemünk bele nem tekinthet. 

Isten' ezen természetszerű revelatioja még nem az 
egyetlen. Dicsősége, melly boldogít minden élőt, szerte-
ragyog csudálatosan is , valahányszor a' szellemvilág' 
szükségei annak egy-egy természetfölötti sugár át igé-
nyelik. K r i s z t u s az öt érzék alatt álló látkörbe a' 
noumenonok' országiból a'phoenomenonok' sorába lép-
ni méltóztatott ; apostolait sem a' tudomány és világ-
ész' mécsével, hanem kézzelfogható fegyverekkel, csu-
dahatalommal ruházta föl országának terjesztésére; 
's mivel mégis a' sok és mindennapi csuda, csu-
da lenni, csudahatással birni megszűnnék, ha folyvást 
ismételtetnének, csuda nélkül azonban a' hit még sem 
könnyen lángol : anyaszentegyházán 's ennek kivált 
legmagasb csúcsán századokon végig ragyogtatja vé-
dőpajzsának fényét, ugy, hogy látván a' szakadatlanul 
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fenyegető veszélyek közt döntlietlen állandóságán azt, 
miszerint Péter csakugyan Péter, azaz ; szirt, mely-
lyen a' pokol erőt nem vett, lássák azt is, miszerint 
Krisztus csakugyan az élő Istennek fia. 

A' vallásosság egyenesen megkivánja az Isten' 
velünk létének tapasztalását. Ki nem mondhatja ma-
gában : ime itt és ekkor világosan láttam, éreztem a' 
Mindenható'kegyességét, váratlan oltalmát? A'ki ön-
élte' folytában nem találta föl még az örök atyának sze-
retetfonalát : annak hitmelegére nem sokat adunk. A' 
vallásos kebelnek Istent Emmanuelként kell látnia, 
látnia mindenha 's mindenhol. 

De maga az evangelium is abban birja igazvol- . 
tának örökös oklevelét : hogy Istent, Krisztust mint 
folytonosan élőt, mindentudót, számbantartót, min-
den egyénről atyailag 's biróilag gondoskodót, ügye-
inkkel, üdvünkkel szakadatlanul foglalkozót, 's azért 
a' világgal, kivált egyházával folyvásti közlekedésben 
állót, ábrázolja. Ha igazat mond : Isten' nyilatkozásai 
Krisztus 's az apostolok' földi vándorlatával be nem 
végződtek, revelatioja meg nem szünhetik, kicsinyek 
mint nagyok' sorsában föl kell annak tűnni, észre- és 
szivrehatónak lennie. A' keresztények által imádott Is-
ten tehát önmagának apologetája, megmutatója, bi-
zonylója. Krisztus velünk van a' világ' végéig, ezt érez-
nünk kelle; a' mit nevében kérünk az atyától, meg-
adja, azt tapasztalnunk kelle ; igéje el nem mulhatik, 
erről meggyőződnünk kelle; a' hit' ereje csudaható 
szerinte : erről tudnunk kell, különben ezek' meg-
szűnte lenne az evangelium' legnépszerűbb czáfolata. 

A' kinek szeme látásra nyilt, lát. Ki látni nem 
akar, kétlem, a' legfényesb isteni jelentkezés megvi-
lágitandja-e őt. Tudjuk Voltaire' nyilatkozatát : ki 
még akkor is hitlennek Ígérkezett, ha Paris' főpiaczán 
történnék valamelly csudatény.Mindamel le t t ha 

*) A' ,Kolozsvári lap' t. szerkesztője szinte igy nyilat-
kozott, hogy t. i. ha saját szemeivel látná is a'riminii 
eseményt, még se hinné. Részünkről csak álmélkodni 
tudunk azon tudósokon, kik, midőn az egy Istenbei 
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Isten idején találandja:tesz— a" jók' megvigasztalására, 
a' gyöngék' megerősitésére, a' jóakaratú tévelygők' 
megtérítésére, 's végre a' megátalkodott gonoszoknak 
jelül, hogy az itélet' napján menthetetlenek legyenek. 
A' kereszténytelen forradalmi elv mindenütt megér-
lelte az aratást; a' veszélyes fergeteg első villámait 
szurony hárította el , 'sháritgatjamost is. De ki kezes-
kedhetik a' jövőről ? A' hitlenség' maszlaga a' népet 
is megmérgezte. A' hit nem mondható lángolónak ott, 
hol lángolnia kellene. Az Ur és Baal' szolgái szem-
közt állanak, az oltár és áldozat készen áll; de a' 
mennyei tűzzel kell azt fölgyújtani. Sziveink készek 
szolgálni az Urnák : de a' jó Isten tudja, némi bá-
gyadtságtól, habozás- és lelketlenségtől szabadulni 
még sem tudunk. Kivált ha az őskor' nagy alakjaival 
hasonlítjuk össze magunkat. Vajha könyörülne raj-
tunk az Ur' sz. Lelke. 'S talán fog könyörülni. Ki 
számítja ki például e' tény' lánczszemeit, melly Rimi-
niben, a' pápai birtok'egy városkájában május' 12-ke 
óta történik? 

A' riminii missioliáz' templomának mellékkápol-
nájában van egy irgalomról czimzett Máriakép ; május 
12-kén fényes nappal e' kép' szemei mozogni, ki- 's 
bezáródni láttattak. A' jelenlévők' tanúságára jött ösz-
sze azonnal számos nép, ugy hogy fegyveres kart kel-
le a' rend' föntartására meghini. A' szemmozgás foly-
vást tartott. A' püspök megyelátogatásban távolievén, 
helynöke közkívánatra a' templom' főoltárára lielyzé 
az ábrát. A' csudás tünemény még napnyugtakor is 

hitet vallják , a' csudák' lehetőségét mégis a' priori 
tagadják. Illyenekről szinte azt kell feltenni, hogy 
sem a' teremtést sem a' gondviselést keresztény érte-
lemben nem hiszik. Micsodás nehézség is akadályoz-
tathatná azt, ki a' teremtést, ezen ős teljcsudát meg-
engedi, ki a' gondviselést, a' teremtés' ezen folytonos 
ismétlését elfogadja, a' csudák' lehetőségének belátá-
sában? Vagy kevesbbé nehéz volna a' lét' eredetét a" 
teremtés'titka által megfejtetten elfogadni, mint teszem 
egy holtnak közvetlen isteni föltámasztását megen-
gedni ? Ki akaratának egy szabad actusa által az élet' 
tengerét, a' milliárdnyi lények' organizált sorozatán 
keresztül olly bámulatos fokozatossággal a'semmiség' 
öléből kihozá : nem volna képes, midőn azt czélsze-
rünek látja, meggyújtani a' szövétneket, mellynek vi-
lága kialudt ? Vagy az ember, ki elméletében a' lét' for-
rásáig, a' teremtés' aenigmajáig tudott emelkedni : nem 
volna képes egy rendkívüli és természetfölötti tény' ha-
tározott fogalmaig föl vergődni ? A ' t u d ó s o k m a g o k 
c s i n á l n a k f ü s t ö t , hogy l á t n i és igy h in -
ni ne l e g y e n e k k é n y t e l e n e k . Jaj nekik,mert ha 
Tyrus- és Sidonban történtek volna mindezek, por-
es hamuban poenitentiát tartottak volna. — Tagadni 
lehet : — de okosan alaposan-e ? az már más kérdés. 
Mi bizonyosabb, érzéstverőbb a'mozgásnál, s egy gö-
rög skeptikus annak lehetetlenségét mégis okokkal 
mutogatá, mellyekre a' hallgatók elbámultak ; de egy 
cynikus nem találta érdemeseknek, hogy megczáfolja 
másként, mint föl 's alá járva. Szerk. 

folyvást tartott, 's azért a' napsugár' töredezéséből, 
szemcsalódás- vagy színjátékból a' csuda nem magya-
rázható. Az értesült püspök haza sietett, 's bemenvén 
a' templomba levétette a' sz. ábrát , szétszedette rá-
máját és üvegét, 's ki tűnt , hogy a' puszta vásznon 's 
olajfestékeken kivül rajta semmi sincs; mesterséges 
készület nem találtatott, melly a' folyvást tartó tüne-
ményt előidézhesse! A' főpap tehát®szószékre lépett, 
komoly intöszózatot bocsátván a' néphez; inaj. 18-án 
pedig a' csudaképet ünnepélyesen átvitte sz. Ágoston 
sokkal nagyobb egyházába. Azóta utak, utczák telvék 
a' látogató zarándokoktól: mig a' kép' szemei foly-
vást nyílnak, csukódnak, emelkednek, 's ereszkednek. 
A' Bolognában állomásozó ausztriai tábornok is el-
ment a' tettdologról tudomást szerezni a' hely' színé-
re, 's meggyőzve az igazságról tért haza. Két ausz-
triai hadi tiszt hitlenül közelitettek a' képhez, mely-
lyet a' püspök' engedélyével levettek, 's kezeikben 
tartogatva mindenfelől visgálgatának : de a' kép olly 
méltóságos tekintetet vete rájok, hogy lesújtva térdre 
hullanának, 's letüzött melldiszeiket oda szentelve a' 
a' kép előtt h a g y n á k . M a g a a' helybeli főpásztor 
is május 19-én áhítattal lépvén a', sz. alak elébe, 
olly édes és szeretetre méltó pillanattal jutalmaztaték 
meg, hogy megindulva aléltan rogyna össze. A' dema-
gogok éjjel fölragasztott plakátokban nem hozták u-
gyan kétségbe a' tüneményt, hanem azt természetesen 
iparkodnak magyarázni. A' nép józan eszével neveti 
's megveti őket. — Az .Oesterr. Volksfreund' ezeket 
előadólag, egy jegyzet alatt továbbá ezeket teszi 
hozzá : Midőn e' tudósításunkat nyomják : leghi-
telesb források 's értesítések érkeznek hozzánk e' tár-
gyat illetők, mellyek május' 31-éig terjednek. A'csu-
datünemény tart folyvást. A' megtérések igen szapo-
rodnak, 's föltűnök. Közösen ismert bűnösök nyilvá-
nos bűnbánatot tartanak. Rimini más az eddiginél. A' 
káromkodás' szokása megszűnt. Csudás gyógyulások 
történnek, az Osservatore Romanoként a' vakok látást, 
a' siketek hallást nyernek. Az idegenek' tolongása 
folytonos. A' legatiók' számára ő szentségétől rendkí-
vüli biztosul nevezett monsign. B e d i n i, május 22-én 
a' püspök' társaságában megnézte a' képet, 's látván 
a' tény' igazságát fogadalomul ezüst kelyhet ajánlott 
föl. 2 1 - 's 22-én birói visgálatok tartattak, mellyek 
a' tettdolgot tökéletesen igazolják. Ennyi a' tudósítás, 
's eddig a' tény. 

Megvallom első olvasásra : Olaszország, Mária-
kép, csuda — nem voltak olly fölötte hitegető czi-
mek. Továbbá a' csuda' mivolta: egy kép' szemeinek 
mozgása is különösnek tetszett ; de az adatok' végig 
olvasott sora észmegállitó sulylyal nehezült reám. A' 

*2) Ezt az ,Univers' czimü franczia lap' levelezője 's u-
tána több lapok is írják. Szerk. 



tettdolog' valósága kétségen fölül áll. De az a' kér-
dés: csuda-e a ' tény? Ha ezt kimondani az illető egy-
házi főhatóság' Ítélete előtt kivált nekünk távollévők-
nek ha nem is szerénytelenség, de mégis eldöntő erő-
vel nem biró hamarkodásnak lenne nevezhető : más-
felől bizonyos, hogy legalább is csudálatos, és ha egé-
szen ugy állnak a' körülmények, mint ismét nem kétel-
kedhetni, a' csudához igenigen hasonló. Ugyanis : a' 
vásznon 's színeken kivül nincs az ábrán mi is. A'leg-
ujabb találmányok-, a' physica-, chemia- 's techniká-
nak titkai nincsenek; az ismert szabályok 's próbák 
pedig hasonló mozdulatokat egyszerű képen előidéz-
ni nem képesek. A' képet számtalan műértő, visga, 
hinni nem hajló szem visgálta, kéz tapogatta. Hallot-
tunk képekről különféléket, hogy beszéltek , könyez-
tek, integettek, megdicsőültek : de hogy illy jelenetek 
napokig, hetekig, éjjel nappal, minden helyen's ember 
előtt folyvást tartottak volna, arról tudtunkra semmi 
hiteles legenda, vagy krónika nem emlékszik. A' csu-
dástény folytonos, szem előtt történik, üveg's ráma nél-
kül visgáltatik : 's a' szemjárás meg nem szűnik. Mi 
több a' szem' tekintete nem fás, nem merev, nem élet-
telen , hanem élet- , méltóságteljes és leverő , lesújtó, 
lefegyverző, mellyben nem földi, nem művészi, hanem 
mennyei, lélekrenditő isteni hatalom 's magasság rej-
lik, melly nemcsak gyermekekre, nem gyönge idegü 
emberek-, nőkre egyedül, hanem edzett harczfiakra, 
hiszékenyeknek épen nem mondható katonákra, mivelt, 
higgadt lelkű tisztekre, térdre késztetöleg 's igy meg-
alázólag hat. A' csuda nem áll elszigetelve, hanem 
más csudák' társaságában. Yakok, siketek, sebek gyó-
gyulnak meg. Ezek nem lehetnek magasult érzelem 
's képzelődés' müvei. Számtalan megtérések, szivbeli, 
nyilvános bünbánatok történnek. A' csuda továbbá, 
bármilly kisszerűnek lássék is : nagy hatásokat szül. 
A' csuda' érvényességét nem kis- vagy nagyszerűsége 
hanem a' történet 's körülményei' valódisága hatá-
rozza el. Isten' bölcsesége nem Ítéletünk, Ízlésünk' 
mérvesszejére szorul , nem korlátos emberi eszmék 
után indul. Nekünk kell az ő eszméit tényeiben föl-
keresni. Nem is mindig nagyszerű , mi nagy követ-
kezményt szül. Sőt épen Isten az , ki sokszor pará-
nyiba zárja mindenható erejét : mivel annál fényes-
ben tűnik föl az igy roppantra fejlett hatásban dicső-
sége. Istennek nincs szüksége mindig tengerre, vil-
lámtüzre , nap- , hold- , csillagokra, 'stb. ; ő mustár-
magba rejté egyházát, melly a' földet árnyékolja be ; 
's porszemet választott sziklaalapjául, önmaga egy ke-
nyérmorzsába zárkózik, 's igy tartja fön a' világban 
az örök életet. A' vászon 's kép, ha lelketlen i s , de 
nem jelentéktelen. Krisztus' szemei Magdolnát, Pétert 
megindították : de bizonyára nem Jézus' testi szeme, 
annak hártyája , nedve, csontja, hanem a' belőle su-
gárzó istenerö. Test, anyag a' kép is. A' Mindenha-
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tónak ez által tetszik mutatni erejét. Mária az Üdve-
zitő' anyja által sugározza le ránk Isten ma is a' 
kegyelmet, irgalmát, vigasztalást; megszégyenítve 
félelmünket, mintha Mária' buzgó tisztelete babona-
sággal 's Isten' tiszteletének csorbításával járna. E ja 
ergo Mater! Advocata nostra, illos tuos miséricordes 
oculos ad nos converte ! Végre történt a' csuda Olasz-
honban, a' pápai birtokban. Apologia a' pápai szék' 
isteni rendeltetése mellett. Történt o t t , hol a' hitle-
téteménye 's főőre lévén, a' hi tnek, melly legújabb 
időben igen megfogyatkozván ott is, uj életre kell éb-
rednie; legnépszerűbb czáfolata 's isteni kárhoztatása 
az a ' h i t l e n , rendbontó népszámitásnak. Oh! ha 0 -
laszhon megtér, a' hit' ereje Francziaországot újonnan 
á t já r ja , Angolhonban az elhagyott vallás' szerelme 
fölébred, Europa a' hitetlenséget ördögi szemhályog-
ként lerántja: a' társaság mentve lesz, és az evange-
lium villámsebesen terjedend el a' négy világtáj' irá-
nyában. Oh ! ha illy sejtelmek valósodnának , akkor 
ismét látnók, hogy milly nagy az Ur, mellette milly 
törpék mi,kiknek erőködéseia' hitetlenség 's erkölcste-
lenség és társaságbomlás ellen olly nyomorultak : mig 
ellenben Isten nem karját, nem ujját mozgatja, csupán 
egy alázatos anya' képén keresztül néz, és más fordu-
latot vesz az egész föld — nutu, cuncta supercilio 
moventis ! R. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

CA' jó 's olcsó könyvkiadó társulat'l'olyó hó' I8-dikán 
tartott választmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata.) A' 
szép számmal egybegyűlt választmányi tagok feszült fi-
gyelemmel néztek a' mai ülésnek igazgató ur ő méltósága 
által előadandó fontos tárgyai elébe. Mindenekelőtt is e' 
társulat' eddig homályban lévő pénztári állapotának kipu-
hatolására kiküldött bizottmány mutatta be több heti fá-
radhatlan munkásságának eredményét, mellyből a' választ-
mány nem csekély megelégedéssel tapasztalta, hogy a' 
társulat, daczára azon tetemes károknak, mellyeket a' 
mult viharos évek miatt nem sikerült vállalataiban, 's a' 
magyar pénzjegyek' értékének fluctuatioja, 's végre tel-
jes megsemmisülése miatt szenvedett, jelenleg 5000 p. fo-
rinttal rendelkezhetik ; ide nem számitva azon több ezerre 
rugó activ követeléseket, mellyeket a' társulat be nem 
fizetett alapítványokért, részvényekért, néplapokra tett 
előfizetésekért 's más könyvekért a' siker' teljes reményé-
vel tehet ; melly utóbbi követelések' számszerinti kipuha-
tolására egy uj bizottmány küldetett ki. — A' társulat' 
lételét föltételező ezen fontos ügy' szerencsés megoldása 
után a' társulat' titoknoka, ki azon oknál fogva, hogy a' 
társulat' ügyeinek vezetése addig is, mig a' társulati hi-
vatalos személyzetnek a' pénztár' állapotának földerítése 
által föltételezett rendezése lehetségessé tétetik, fön ne 
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akadjon, az 1849-diki dec. 23-dikán tartott választmányi 
ülés' fölhívásának hódolni édes kötelességének tartotta, a' 
fönemlitett rendezés' percze beállván, hivatalát, mellyel 
a' választmányi tagok' bizalma által magát annyira meg-
tiszteltnek érezte, a' választmány' kezeibe letette. Le-
köszönése elfogadtatván, a' társulat' hivatalos személyzete 
a' folyó évi maj. 2-dikán hozott választmányi határozat' 
nyomán 's prímás ő herczegsége, mint a' társulat' fővéd-
nöke bölcs véleményének kikérése után akkint rendezte-
tett , hogy az ügykezelői hivatalra az e' tekintetben tanú-
sított ügyessége miatt prímás ö herczegsége' által is kije-
lelt nt.. M á j er István, a' ,Kath. Néplap' eddigi szerkesz-
tője ; a' titoknoksággal egybekapcsolt kath. néplap' szer-
kesztői hivatalra pedig szinte prímás ö herczegsége külö-
nös óhajtására a' népszerű iratairól eléggé ismert nt. 
S z a b ó Imre ur választatott el. A' választmány a' társu-
lat' uj hiv atalnokainak ügyszeretetétől 's buzgóságától a' 
társulat' mindinkábbi fölvirágzását annál biztosabban re-
méli , minthogy épen ez ülésben prímás ő herczegsége' 
a' társulat iránti magas pártfogásának ujabb tanújelét 
kapta. Ugyanis prímás ő herczegsége a' társulatot folyó 
évi költségei' fedezésében 400 p. forinttal gyámolítani 
kegyeskedett. Miután a' mélt. elnök' indítványára az ösz-
szes választmány prímás ő herczegségének a' társulat 
iránt olly sokszor tanúsított magas pártfogásaért legmé-
lyebb háláját kijelentette volna, valamint azon reményét 
is, hogy e' széles magyar hazában mindazok, kik ez üdves 
társulatot, születése' kezdetétől fogva buzgó részvétükkel 
istápolni kegyeskedtek, a' születés' nehéz vajúdásain 
már átesettet tovább is kegyesen pártolni meg nem szü-
nendnek : az uj hivatalnokoknak a' legjobb remény da-
gasztotta kebelből hozott lelkes ,Éljen' után az ülés szét-
oszlott. B l ü m e l h u b e r Ferencz, titoknok. 

( K é r e l e m . ) A'jó 's olcsó könyvkiadó társulat't. cz. 
bizottmányosai, kikkel eddig ez üdves társulat' érdekében 
hivatalos összeköttetésben lenni szerencsémnek tartottam, 
tisztelettel fölkérettetnek, miszerint jövőre nézve min-
den a' társulati könyveket, vagy néplapokat illető ügyek-
ben (kivévén a' néplap-szerkesztésieket) nt. M á j er Ist-
ván urlioz (uri-utcza, Ilorváth-ház) mint ujdonan kineve-
zett ügykezelőhez fordulni méltóztassanak. Pesten, junius' 
19-dikén, 1850. B l ü m e l h u b e r Ferencz, titoknok. 

Politikai Szemle. 
Horvát- és Tót korona-országoknak igazságügyi ren-

dezését az igazságügyminister felterjesztette. A' belügyi 
ministerium' részéről befejezett rendezési javaslat szerint 
i g a z g a t á s i tekintetben Horvát és Tót koronaországok 
20 politikai kerületre osztatnak, mellyekből az eddigi Zá-
gráb megyére esik 7 ; a' tengerpartra egy ; Varasd megyére 
4 ; Körös megyére 2 ; Posegára 2 ; s Verőczére Szerém-
ségnek Slavoniához tartozó részével együtt pedig 4 kerület. 

(Thiers' beszédéből töredék. Vége.) Lamartine ur 
mondá tegnap , miszerint a' socialismusnak három eleme 
vagyon. Én bátor vagyok egy kis módositással azt ekkép 

^kifejezni, miszerint a' socialismusnak három neme va-
gyon. Megmondandom, mellyek azok. Van annak egy vét-
kes , esztelen, gyakorolhatlan neme , melly soha meg sem 
kezdettetlietik: a' communismus, az ugy nevezett agrariai 
törvény. A' másik szinte nem kevesbbé vétkes és kivihet-
len , de mellyet mégis meg lehet kezdeni, melly az átalá-
nos ösztársulásban áll. Erről azonnal mondandok egy pár 

szót. Ezt megkezdeni lehet, meg is mondandom milly esz-
közökkelés következménynyel. Van egy harmadik neme is 
a' socialismusnak, melly igen ártatlan , melly megvallom 
csak azért ártalmas, mert egy kissé hazug, melly kün so-
kat igér, itt ben pedig magát majdnem semminek mondja; 
melly azonban káros lehet, lia a' másik kettőnek eszközül 
szolgál. Egy pár szót mondandok mind a' háromról, melly-
ből kiderülend, hogy hol a' veszedelem. Meg kell ezt mon-
dani egész Francziaországnak, — a' világnak nem szük-
ség azt. megmondani, mert az már jobban ismeri mint mi ; 
a' képmutatásról le kell rántani az álarczot. Oh igen, én 
tudom, miként önök nem kezdendik az elsővel, miként 
nem merik megkísérteni az elsőt, az agrariai törvényt. 
Es nem azért, mintha önök annyi emelkedettséggel és el-
veik annyi szilárdsággal bírnának. hanem mert ha önök 
az agrariai törvényt megkísérteni mernék, minden szántó-
földnek határán egy puskával fölfegyverkezett embert ta-
lálnának , ki azonnal kész lenne a' feleletre. Az agrariai 
törvénytől nem félek; nem akarok illusiokból élni, 's ba-
rátimat sem akarom azokkal jól tartani. Megmondom , mi-
től tartok én. Vannak emberek, önök' főtanitóik, kik jól 
érzik, miként nem kell az agrariai törvényt vallani, hanem 
más valamit, a' mivel kezdeni lehet. Ók a' munkáhozi ju-
tást tűzték ki. És mit értenek ők ezen munkáhozi jutás 
által ? Nem szólok én arról, mit ők itt értenek, midőn ar-
ról van sző, hogy véleményüket védelmezzék, hanem ar-
ról szólok, mit értenek ök általa kün, midőn pártbe-
lieikhez szólanak. Mit értenek tehát a' dologhozi férhetés 
alatt? A' hitelnek az egyes munkásokrai kiterjesztését. 
Önök ezt nem tagadhatják; hisz a' tőke csak becstelenség, 
mert csak kamatra adathatik ; az ingyen tőkét egyesek 
nem adhatják, hanem csak az állani ;. azért csak bankot 
nyitni mindenütt, hogy a' népet fölszabadítsuk a'szem-
telen capitalistól, melly csak kamatra adatik ki. Továbbá 
a' bérfizetés zsarnokság. Hogy a' bér megszüntessék, tár-
saságba kell gyűjteni a' munkásokat, kik a' helyett, hogy 
rabszolgák lennének, mert napjainkban fizettetnek , urak 
lesznek és vállalkozók . . . Tudják-e önök, minek nevezem 
én ezen rendszert ? minden mozgó és iparos tula jdon' el-
idegenítésének. És miből fog ezen bankok' tőkéje előterem-
tetni? Papiros pénzből . . . Igen, a' veszély nem az agra-
riai törvényben, hanem azon megvetendő gazdászati ta-
nokban fekszik, mellyeket két éve ezen emelvényről ter-
jesztgetnek többen, mellyek még a' socialismus' őszinte 
emberei által is komolyaknak nyilváníttatnak. Meg vagyok 
győződve, azok után a' miket itt önöktől két év óta hal-
lottam, hogy lia önök csak középszerű választői többség-
gel bírnának, azon tanokat egyenkint életbe léptetnék, és 
meg vagyok győződve, hogy csak a' legmegvetendőbb esz-
közök által lennének kivihetők. Szónok a' socialismus' 
harmadik nemét *) is taglalta, de a' baloldal illetlen kitö-

' ) Ezen harmadik rendii, ugy nevezett szent é s ártatlan s o c i a l i s -
mushoz tartoznék azon probléma i s , mel lyet a' ,Magyar Hirlap' 
nem olly régen dobott oda egyik ér tekezöjének megfej tés v é -
gett (a lkalmasint nem azért , mintha azt maga megfejteni nem 
tudta v o l n a , ezl csak fel nem teszszüli róla) . . . A' ,Magyar 
Hirlap' tudnillik kérdi : Mit mondana az antisocial ist icus é r t e -
kező e g y olly határozmányhoz, melly szerint va laki , ha 1 0 0 , 0 0 0 
alaptőkének be fekte téséve l más 1 0 0 , 0 0 0 - e t nyerne : az r>0,00-et 
magának t a r t a n á , a' más 5 0 , 0 0 0 nyeresége t pedig az illető 
muukások közölt osztaná fel . Természetesen igen keresz tényi leg 
c s e l e k e d n é k (ba t. i. ez által önmagát é s iparát nem v e s z é -
lyez te tné ) : csak hogy a' statusnak n i n c s , é s soha sem is lesz 
joga , valakit i l lyesniire k ö t e l e z n i , valamint a' munkásoknak 
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rései által minduntalan félbeszakíthatott : midőn azonban 
a' zaj kissé lecsendesült, szónok a' hegypártnak irányzá 
beszédjének mennykövét. ,Mi engem illet — folytatja szó-
nok — meg vagyok győződve, miként a' társaság nem 
juthatna némelly kezekbe , a' nélkül, hogy el ne veszszen ; 
mivel némellyek a' rosszat akarnák, mások pedig azt nem 
akadályoztathatnák. Most pedig önök csudálkoznak, ha 
mi illy veszedelem ellenében nem állhatunk keresztbe ra-
kott karokkal, ha nem nézhetjük közönbösen az annyi 
nyomornak kitett hazánkat. Emberek előtt állok, kik soha 
sem tartották kötelességöknek azon kormány' alkotmányát 
megbecsülni, melly alatt éltek ; kik soha nem tétováztak, 
és pedig milly czél miatt? A' köztársaság miatt, mondák 
ők, hogy ezen kormányforma alatt sebesebben menne 
előre a' szabadság (pedig tudjuk, hogy némellykor a' 
helyett, hogy előre segitenők a' szabadságot, megdönthet-
jük és megsemmisítjük azt); és ezen inditó oknál fogva ők 
soha nem késedelmeskedtek e' kettőt tenni : vagy föllázad-
ni , vagy eltépni azon kormány' alkotmányát, melly alatt 
éltenek. IIa tehát mi egy magasabb érdek miatt, tudnillik, 
hogy a' szabadság sebesebben menne előre ; ha egy veszély 
ellenében , a' társaság' megmentése végett, mellyet mi ve-
szendőnek tekintünk, lia mi mondom önöket követnők , és 
az alkotmányt megsértenék, valljon vétkesebbek volnánk-e 
önöknél ? Valljon ha illy veszedelem ellenében, mellyet 
mi szivünk' mélyéből érezünk, önök' viseletét követtük 
volna, ét pedig azon elvek' nevében, mellyek által önök 
már annyi kormányt és alkotmányt megdöntötték, valljon 
bűnösebbek volnánk-e önöknél ? Nem — és nekünk ko-
molyabb mentségünk volna, mint az , hogy a' szabadságot 
sebesebben jártatjuk előre, mert mi a' társaságot akarnók 
megmenteni. És azt gondolják önök, hogy az illyetén föl-
lépésre nem volna inditó okunk és külrőli biztatásunk ? 
Szükség, hogy tudják önök, miként ezen országnak nagy 
részéből szemrehányások irányoztatnak felénk , hogy olly 
könnyen megállapodunk minden akadályok előtt, mellye-
ket önök teremtettek, midőn ezen alkotmányt csinálták . . . 
(Zaj a' végső baloldalon.) Figyeljenek ! Naponkint sze-
münkre vettetik, hogy olly emberek által, kik uj kor-
mányformát teremtettek a' nélkül, hogy Francziaország' 
tanácsát kikérték volna . . . olly emberek által, kik sem-
miféle törvényt sem tisztelnek, kik ravasz ügyességgel a' 
jövendőt ugy lebilincselték, hogy a'közvélemény nem is nyi-
latkozhatott — engedjük magunkat megakadályoztatni, 
midőn a' honnak java forog kérdésben? És miért nem kö-

sem, a' tökebirtokost erre erőszakolni . Erre n é z v e az e v a n g e -
lium igen v i lágos . A birtokos mindig Krisztus' szavaival for-
dulhat a ' harározott napi dijontul köve te lő munkáshoz : 
,Amice ! non fac io tibi injuriam , nonne ex denario convenist i 
m e c u m ? ' Azt vitatni sem k e l l , miszerint lehetőségi eventual i tá -
sokra törvényt alapítani nem l e h e t , — h i s i e n , hol az a' ha-
landó , ki itt a' v é g e t l e n b e menő scálát minden e g y e s n y e r e -
mény i v a g y v e s z t e s é g i esetre m e g tudná csinálni ? Könnyű azl 
m o n d a n i , ha 1 0 0 , 0 0 0 - r e t n y e r ; de hát ha nem n y e r , hátha 
c s a k 6 0 , 50 , 4 0 , 2 0 , ' s t b . ezeret n y e r ; ha semmit sem n y e r ; 
v a g y ha itt ennyit n y e r t , másutt m e g valami vélet len által 
duplán vagy triplán vesz te t t? Nem kell rá sok philosophia, 
hogy belássuk , miszerint illy rendszabályok rövid idő alatt 
megö lnének minden ipart é s üzletet . Könnyű azt is mondani : 
Csak 5 0 , 0 0 0 - e t kérünk ; hátha t ö b b e l , hátha az egész n y e r e -
sége t óhajtjuk egyen lő e losztás vége t t . Micsoda természetjogi 
korláton alapszik a ' fe lenyereség' ezen m e g o s z t á s a ? Bizony csak 
puszta ö n k é n y e n , melly mégis ugy követelheti az egésze t , mint 
követe l te a' felet . Szerk. 

vettük a' külről jött biztatást ? Mert önmagunknak köte-
lességül tettük, híveknek maradni az alkotmányhoz , nem 
mintba elleneinknek előbbi viseletök illy viseletre kénysze-
rítene , hanem mert ezzel pártunknak tartozunk. Pártunk' 
szerepe elfogadni a' megalapított kormányformát, élni 
vele, azt sem nyereségünkre nem fordítani, sem azonnal 
megrontani, lia nem tetszik, hanem azt javítani törekedni, 
a'rossz útról a'jó útra vezetni ; ez a' mi szerepünk, ez az, a' 
mit mi akarunk . . . Az egész világ, például — azt irá 
nekünk : ,Hogyan ! ti megengedhetitek, hogy huszonegy 
éves emberek voksolhassanak, kiknek a' törvény nem en-
gedi meg, hogy saját sorsukról rendelkezzenek : ti meg-
engeditek, hogy Francziaország' sorsáról rendelkezzenek, 
kiknek a' törvény nem engedi, hogy önmagukról rendel-
kezzenek ? Határozzátok tehát a' huszonnégy éves kort.' De 
mi erre nem is gondoltunk, mert az alkotmány' szövege 
nem engedi meg. Azután átment szónok a' vitatkozás alá 
került törvény' taglalásába , megczáfolhatlan okadatokkal 
mutatván meg, miként a' letelepedés körüli változtatás 
épen nem alkotmány elleni, mert általa nem a' polgárok, 
sem pedig a' nép nem záratnak ki, hanem csak a' kóbo-
rok , kik ma itt, holnap ott teremnek, mindenütt zavart 
idézve elő. ,Már most — úgymond szónok — tudják-e 
önök, hogy kit zártunk ki. Mi kizártuk, és pedig nem 
előre meghatározott akarattal, hanem egy szükségessé 
vált lépés'következtében — azon emberek' osztályát, kik-
nek lakását sehol sem lehet föltalálni, a' kóborlók' osz-
tályát. És ezek nem a' szegények : én tudom mindazt, a' 
mi tiszteletest és érdekest mondhat az ember a' szegény-
ségről. Ha a' szegények volnának ezek, akkor az ellenve-
téseket komolyan lehetne venni ; azonban megjegyeznünk 
kell, hogy ha a' keresztény és mivelt társaságban a' sze-
génység is az, a'mi legérdekesb, egy törvényhozónak mind-
azonáltal csak annyit kell érette tennie, mennyit tehet — 
a' társaság' kormányát ti sem fognátok kezébe adni. Önök-
nek a' bicétre-i emberekre szinte azon gondot kell fordi-
taniok, mint a' párisi közönségre. Azonban vallják meg 
önök : lehet-e az jól rendezett köztársaság, mellyben a' Bi-
cétre és Salpétriére-ből kikerült egy-két ezer vokstól függ 
ne valamelly választás? Nem bizony! Mindent kell tenni 
a' szegényért; merem mondani mindent, de nem kell reá 
bizni azon kérdések' eldöntését, mellyektöl a' hazának 
sorsa és jövője függ. Igen, mindent a' szegényekért, de 
nem kezökbe való a' kormány . . . Azon emberek, kiket 
mi kizártunk, valljon a' szegények közé tartoznak ? Nem, 
mert nem szegények ők, hanem kóborlók , kik igen sok-
szor törvényes vagy nem törvényes uton nagy mennyiségű 
pénzt keresnek, kiknek azonban nincs bizonyos lakhelyük, 
kik a' műhelyből a' korcsmákba sietnek, 's állandó lak-
helylyel nem sokat törődnek. És tudják önök miért ? Mert 
többnyire nincsen családjok, vagy pedig ha van is, nem 
ügyelnek a' helyre, hová az menekült. Vannak nagyszámú 
csavargók, kiknek tekintélyes bérük vagyon: mások ismét, 
kik tilos utakon eleget szereznek arra, hogy lakhelyük 
volna: de nem akarják. Ezek azok, kik a' sürün együtt-
lakó népnek, ha nem is fő, de mégis meg nem vetendő 
r é s z é t képezik; ezek azon emberek, kik megérdemlik a' 
história által olly sokszor meggyalázott népsöpredék ne-
vét. Igen értem én, mért nem akarják magukat többen 
ezen eszköztől megfosztani, de az igaz szabadság' barátai, 
a' valódi republicanusok visszaborzadnak ezen tömegtől, 
ezen veszélyes néptömegtől, melly minden köztársaságot 
megbuktatott. Azt fölfoghatom, ha zsarnokok ezen népal-
jat eltűrik, mert megvetik, vagy ostorozzák; de hogy re-
publicanusok szerethessék ezen sokaságot, és védelmez-
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zék. . . ezek csak hamis és nem valódi republicanusok. 
Olly republicanusok, kik tán ismerik a' socialismus' mé-
lyeit , de nem a' történetet. Üssétek föl mindjárt első lap-
jait, és látni fogjátok, hogy ezen aljas sokaság játszotta 
minden köztársaságok' szabadságát a' tyrannok' kezébe. 
Ez az, melly Caesarnak kenyérért, és a' circusi játékokért 
eladta Roma' szabadságát. Azon tömeg ez, melly miután 
a' szabadságért cseréül kenyeret és circust kapott, utóbb 
a' császárokat megfojtogatta ; ki előbb a' nyomorú Nérót 
szerette, utóbb pedig megfojtotta, azon szeszélyeinél fog-
va , mellyek a' zsarnoki, vagy respublikái kormány alatt 
egyiránt változók ; ki elfogadta Galbât, kevés napok után 
pedig megfojtotta, mert igen szigorú volt ; ki elfogadta a' 
nemtelen Vitelliust, és végre, midőn már bátorsága sem 
volt többé harczolni, a' köztársaságot a' barbároknak el-
árulta. Ez azon aljas sokaság, melly Florenz' szabadságát 
a' Medicis-eknek eladta;melly Hollandiában,a'bölcs Hol-
landiában legyilkolta a' Witt-eket, kik, mint önök tud-
ják , a' szabadságnak igazi baráti voltak ; ez azon aljas 
tömeg, melly megfojtotta Bailly-t, és utóbb megtapsolta 
a' véráldozatot, melly nem volt más, mint a' Girondins-ek' 
utálatos meggyilkolása; melly utóbb megtapsolta Robes-
piérre'megérdemlett halálát, melly megtapsolná önökét és a' 
mienket is ; melly elfogadta a' nagy férfiú' despotismusát, 
utóbb pedig megtapsolta bukását, és 1815-ben kötelet 
illesztett szobrára, hogy azt sárba ránthassa.' Itt szónok 
az egyik rész' tapsai, és a' másik rész' ingerültsége által 
félbeszakittatott,és csak fél órai küzdés után juthatott szó-
hoz , és másfél órai remek beszédét bevégezve, a' nagy 
többség által szerencse-kivánatokkal elhalmoztatott. 

Vegyesek. 
Némelly lapok által az egyetem' reformjára vonatkozó 

terv, melly fölötti véleményét a' theologiai karnak köze-
lebb adtuk, kormánytervnek kereszteltetvén el, mind a' 
magas kormánynak , mind pedig az igazságnak tartozunk 
azon nyilatkozattal, miszerint a' kérdéses terv nem a' kor-
mány, hanem a' mostani provisorius rector V i r o z s i 1 ő 
nagyságának müve. Hogy a' magas kormány' kezeiből egy 
olly hivatalos okmány kerüljön ki, mint a' kérdésben lévő, 
mellyben, elvonva annak teljes vallásos indifferentismust 
lehelő elveitől, még e' fölött kifejezések is fordulnak elő, a' 
kath. egyházat sértők, 's a' hierarchia elleni gyiilölségre 
mutatók, millyeneket magának hivatalos beszédében sem 
Siccardi, sem Rogier, de még Eötvös József sem engedett 
soha, — hogy mondom egy illy okmány hivatalosan a'ma-
gas kormány' müve volna és kezeiből került volna ki : azt, 
előbb mind a' két fülünket hagyjuk elvágatni, semhogy el-
higyjük. Az orvosi kar e' terv' tárgyalásába, mennyiben 
átalános elveket tartalmaz, és a' más három kar' rendezé-
sével foglalkozik, be sem bocsátkozott ; — mennyire pedig 
az orvosi kart illeti, azt simpliciter visszavetette. A' jogi 
kar az átalános elveket észrevétel nélkül elfogadta ; döntő 
szavazattal birnak e' karban : az elnöklő rector ő nagysá-
gán kivül, V i z k e l e t y , H e n f n e r é 3 L a n e r . A'böl-
cseleti kar egyértelmüleg nyilatkozott a' theologiaival. E' 
tervben, mint sok oldalról halljuk, a' magyar nyelv a' tö-
rök tatár, chinai, 'stb. nyelvekkel egy rangba van he-
lyezve, 's mintegy odavetve. 

Bécsben a' püspöki tanácskozmányok a' tanoda-ügyek-
ben f. hó' 17-én vették kezdetöket. Határozatok még nem 

hozattak; azonban a' vallásoktatási uj tanrendszer, mint 
a' javaslatban előadatott, alkalmasint el fog fogadtatni, 
A' többi közt különös kath. gymnasiumok' felállítása ter-
veztetik abban. 

A' stíriai, még hivő protestánsok a' német katholi-
kusokkal minden közösüléstől tartózkodnak, 's az általuk 
föladott keresztséget érvénytelennek nyilvánították. Azóta 
a' német katholikusok több prot. tartományokban, az ál-
ladalomra nézve veszélyes szakadárokul tekintettek, 's a' 
mult majushó' 22- és 23-dik napján Lipcse- és Köthen-
ből, az ott zsinatra összegyűlt követeik, rendőrileg kiuta-
sittattak. Legközelebb a' berlini evang. tanácskozmány is 
azt határzá, hogy az úgynevezett ,őskeresztények,',szabad 
községek' és ,német katholikusok' által föladott keresztség 
érvénytelen, 's a' nevezett szakadályok' tagjait a' kereszt-
ségnél még komákul se lehessen alkalmazni. — Miután 
prot. tartományokban igy járnak, hogy kívánhatnak ezen 
uj pogányok a' kath. Ausztriában elfogadást és egyen-
jogúsítást '? ? — Több megvakult' szemei fölnyitására, 's 
annak az örvény' széléről visszavezetésére czélszerü lesz 
egy v i s s z a t é r é s i esetet följegyezni, melly a' Berlin-
ben megjelenő ,Kirchlicher Anzeiger'-ben közöltetett. 
R i e g e r F. beteg-ágyán a' következő nyilatkozatot irta ; 
,Alólirt, szeretett nőm' jelenlétében, szabadon, szivem' 
önkénytes ösztönéből nyilvánítom itt, beteg ágyamon, a' 
Mindenhatónak szine előtt : miszerint én szivem' legmé-
lyebb gyökerében szánom és bánom, hogy büszkeség- és 
könnyelműségből e g y h á z a m iránt hütelen lettem ; a' 
rongeanusi szakadályhoz csatlakoztam, 's egy ideig a' 
kormányban, mint annak tagja, részt vettem. Csak hamar 
átláttam ugyan ürességét és semmiségét annak, a' mihez 
kaptam ; 's lelkismeretem' furdalásaiban éreztem elköve-
tett bűnöm' nagyságát : de az emberi álszemérem ennek 
nyilvános bevallásától visszatartott. Most azonban, midőn 
Isten magához hi, és egyházam el nem taszit, nyilván ki-
jelentem, hogy életem' minden bűnei közt legnagyobb : 
e g y h á z a m t ó l i e l s z a k a d á s o m ; hogy mind addig 
nyugodtan meghalni nem tudok, mig egyházammal ki nem 
engesztelődöm, 's ennek elnyerése végett, minden elégté-
telre kész vagyok. Most azért bocsánatot kérek, összesen 
és egyenként, mind azoktól, kiket megbotránkoztattam. 'S 
ha ezen szavaim azokhoz is eljutnának, kik velem azon 
vakságban voltak, oh! akkor én kérem és kényszerítem 
őket, emlékezzenek az én töredelmes bánatomra, nehogy 
ők is, miként én, csak betegágyukon érezzék, milly jó 
ismét az Ur'kegyelmében lenni ! Igazságos Istenemet pedig 
arra kérem, hogy engem nyomorult bűnöst ne bűnöm' 
nagysága, hanem az ő irgalmának sokasága szerint Ítéljen. 
Élve és halva neki adom át magamat, és ismét örömmel 
vallom az egy, szent, katholika és apostoli egyház, ezen 
általam olly gyalázatosan elhagyott édes anya' fiának. Is-
ten engem segéljen, és az ő szent evangeliuma. Berlinben. 
Halálos beteg-ágyamon irva 1850. febr. 15. R ie g er F.*) 

Graczban néhány nap előtt egy német-katholikust 
temettek. Ámbár e' község, mint vallási társulat, Ausztri-
ában elismerve nincs, a' társulati törvények' alapján még-
is többször összegyűl. Eleinte az a' hir volt, hogy a' kath. 
temetőbe nem engedik eltakarittatni. A' kormányzó' fárado-
zása, és a' herczeg püspök' engedékenysége azonban elejét 
vette a' lehető botrány- és összeütközésnek. A' megholt 
püspök Z a n g e r i e Román, bizonyosabban kevesebbet 

*) Már elaludt c sendesen az Urban , 's a' sz. Hedvigről neveze t t 

temetőbe temettetett . 
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hajtott volna a' közvéleményre. Hogy a' holt testet közel 
2000 ember kisérte, épen nem demonstratióból, hanem in-
kább kisvárosi kíváncsiságból történt. A' sirnál nem hi-
ányzott a' gyászbeszéd ; de az egész C3elekvényből hiány-
zott a' vallásos ajtatosság' méltósága; az egész inkább 
csak szini előadás volt. A' sokaság visszatért a' sirtól, mint 
szokott megcsalódva visszatérni a' színházból, hol demon-
stratio! hasztalan várt. 

Mannheimban a' német-katholikusoknak az evang. 
egyház' szertartásainak és templomainak mindennemű 
használata eltiltatott. 

Gracz, jun. 18. A' politikát illetőleg meg kell emlí-
tenem , hogy a' kath. egyház' szabadságára vonatkozó 
rendeletek itten még mindig nagy ellenszegülésre*) talál-
nak. Oka azon körülményben keresendő, hogy az utóbbi 
években tartományunk a' megholt püspök hajlithatlan szi-
gora által bitorlásokat (? !) volt kénytelen tűrni.'s az épen 
nem épületes jelenetek egy katholikusnak temetésénél, ki-
től az egyház' szertartásai szerinti eltakarítás megtagadta-
tott, mivel a' haldoklók' szentségeinek felvétele nélkül 
mult ki, a' hivek' emlékéből még nincsenek kitörölve (Ne 
is legyenek.) 

Lipcséből irják : miszerint a' Gusztáv Adolf egylet-
nek középponti elöljárója az idei közgyűlést September 24-
és 25-re Eisenachba hirdette ki, 's a' fő egyletekkel egy-
szersmind azt is tudatta, mikép a' mult 1848—49-ki év-
ben az egylet' működése örvendetesen emelkedett. Az ösz-
szes bevétel 75,000 ftra rug, melly összegből szegény e-
vangelikus községek Algírban, Amerika-, Belgium-, Német-
ország- (42,000 fr.), Dunatartományok-, Francziaország-, 
Ausztria-, porosz Lengyelhon- , Portugal- és Spanyolor-
szágokban gyámolittattak. Ellenben a' mechitaristák' tár-
sulata Bécsben kijelentette, hogy a' jó kath. könyvek' kia-
dására már husz év óta fenálló egylet feloszlott. Cse-
kély részvét 's temérdek nyomtatási költségek okozák e' 
lépést. 

Turinban az ,Armonia' czimü lap egy az érseknek 
ajándékozandó pásztori botra aláírást nyitott. Már 4000 
líra jött össze. Ellenben a' radikál párt Siccardi minister-
nek hozandó tiszteletajándékra gyűjt pénzt. Passariból 
jun. 9-ről kelt levél szerint Varesini érsek a' kormány' el-
lenkező nyilatkozatai' daczára befogatott. 

Odenwaldból, junius' közepéről irják : Ha bár éven-
kint ez időtájban vidékünk, a' waldürni búcsújárás által, 
élénk, '3 a' búcsúra sereglőknek különféle viseletei és vál-
tozó énekei által fül- és szemnek egyiránt kedves élveze-
tet nyújt is. az idén a' látogatók' száma négy- sőt ötszörte 
nagyobb, mint máskor, csupán a' missiotartás végett, 
melly junius'9-ke óta ottan megkezdetett,'s ha az első 
benyomás után itélni lehet, nem kisebb befolyást gyako-
rol, mint néhány hó előtt Sigmaringban. A' naponkint tar-
tatni szokott négy predikácziót számos hallgatók látogat-
ják és pedig nem csupán katholikusok, kik nagy számmal 
vannak itt, minthogy 10—15 órányi járásról tódulnak ide, 
de a' közel protestáns községekből is, 's ezektől csak 
kedvező ítéletet hallottunk, mert az előadások elvből nem 
viselnek hitfelekezeti szint (? A' gyónás ? ?) magokon. Na-
gyon sok pap jelenik meg, részint mint a' közjáratok' ve-
zetői , részint segédletre, köztök sokan találtatnak Wür-
tembergből is. Különösen az ottani Taubervölgy azon 
hely, melly az egyház' befolyását hiven megőrizte, 's szá-
mos ajtatoskodókat küld hozzánk. 

• ) Bizonyos oaztáiy' részéről, melly nem a' mienk. 

Francziaország' Cher megyéjében, melly demokraticus 
érzelmeiről ismeretes, nem régiben Bourges városhoz közel 
nagy mise tartatott, mellynél tiz ezer ember volt jelen. 
Naphosszat hallatszott a' felkiáltás : Éljen a' császár ! Eb-
ből is lehet látni, miszerint az emberek a' köztársaságot 
unni kezdik. 

Münchenből irják , hogy D ö 1 i i n g e r tudor, nagy-
prépost , salzburgi érseknek volna kijelölve. E' férfiú lé-
nyeges szolgálatokat tett a' kath. egyháznak. Nem csak 
mint az egyházi történet' tanára, hanem mint a' frankfurti 
parlament tagja is; a' legzavarosabb 's legveszélyesebb 
időkben rendületlenül emelte fel szavát oltár- és trónért. 
A' bajor képviselők' kamrájában nem kevesbbé tünteti ki 
magát mint szónok, világos és megható előadás, a' vi-
lághelyzet' szelleindus felfogása és alapos ismerete,'s éles 
de mégis finom dialectikája által. Döllinger kétségkívül hi-
vatva van, hogy a' legmagasabb hatáskörben tündököljék, 
de Münchenben kipótolhatlan volna pártja' részére elme-
netele , mind az egyetemben, mind a' kamrában. 

( K é r e l e m a' h a z a f i a k h o z , r é g i m a g y a r 
k é z i r a t o k és k ö n y v e k ' b e k ü l d é s e ü g y é b e n . ) 
Az imént lefolyt szerencsétlen két év sokat emésztett meg 
azon irodalmi irott és nyomtatott emlékek közöl, mellyek 
a' mult századok' viszontagságai közt az enyészettől sze-
rencsésen megmenekültek : de fenmaradhatott 's kétségkí-
vül fen is maradt egyeseknél sok, a' mi magán kézben 
egyideig fentartathatik ugyan, de tüz, viz, hütelen kezek 
's a' birtokos elhalta által uj veszedelmeknek kitéve, a'jö-
vendőségre 's a' nemzetre nézve biztositva nincs. A' meny-
nyire régi irodalmunk ismerete terjed, belőle azon meg-
győződést menthetjük, hogy a' régi kor nem volt olly 
szegény i r o t t magyar munkákban, mint tán közönsége-
sen hiszik, noha alig negyven kézirat kerülte el az enyé-
szetet , vagy legalább a' köztudomást ; még a' XVI. szá-
zadban uj virulásnak indult irodalom'sajtómüvei is jórészt 
e' sorsban osztoztak. A' nemzeti becsület óhajtatja tehát 
minden hazafival, bár mind az, mit a' kor az elveszéstől 
megóvott, 's jelenleg magányosok' birtokában van, homá-
lyából kivonassék, 's valamelly közintézet birtokába juttat-
va , az irodalom' történetének 's a' nemzetnek örökre biz-
tosittassék. — Az akadémia tehát a' hazafiakba helyhezett 
teljes bizodalomból felszólítja mindazokat, kik régi ma-
gyar kéziratokat 's nyomtatványokat, vagy illyeknek ma-
gán kéznél léteztéről ismeretet birnak : engednék azokat 
által vagy magok, vagy igyekeznének az illetőket azok' át-
engedésére birni, vagy értesítenék illyekről az akadémia' 
titoknoki hivatalát, hogy ez ügyben a' szükséges lépések 
megtörténhessenek. Az akadémia az illy küldeményekről 
köszönettel fogja a' közönséget értesíteni, azokat könyv-
tárába iktatni 's híven megőrzeni a' maradék' számára is; 
használni maga,'s használtatni engedni, mint azt eddig 
is teszi folyvást ; a' codexeket (barát betűkkel készült ma-
gyar kéziratokat) azok nevével fogja örök emlékezetre 's 
elismerése'jeléül elkeresztelni, kiknek érdeme által azok 
birtokába jutand; olly esetben, a' hol az ajándékozás a' 
magán birtokosnak áldozatába kerülne, kész azt kölcsö-
nösen meghatározandó becs-áron magához váltani. Semmi, 
a' mi régi, habár csonka vagy egyébkint rosz állapotban 
volna, vagy tartalma szerint fontosság- és becsnélkülinek 
látszanék : nem olly érdektelen, hogy beküldésre, vagy 
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róla adandó tudósításra méltó ne volna. Megjegyeztetik 
még, hogy vannak a' XVII., sót a' XVIII. század elejéről 
is olly magyar nyomtatványok, mellyeket az akadémiai 
könyvtár nem bir : 's azért illyekről is a' tudósittatás kö-
szönettel fog vétetni. Végre olly esetben, hol a' birtokos 
bármelly okból a' nála lévő illyes tárgyaktól megválni nem 
akarna, legalább azok részletes leírását e'nemzeti inté-
zettől sajnálni nem fogja. — Az akadémia e' felszólítását 
annál nagyobb reményével teszi a' sükernek, mennél in-
kább van meggyőződve a' felől, hogy nem igen van ma-
gyar , ki ne érezné, miszerint épen most van ideje a' min-
denképi közremunkálásnak, még önmegtagadással is, hol 
a' nemzet' becsülete van szóban, mellynek egyik főténye-
zőjét tagadhatlanul azon adatok teszik, mik a' rég lefolyt 
idők'műveltségi 's értelmiségi állapotait uj-diszben feltün-
tetnünk képesítenek. Költ Pesten, az akadémia nyelvtu-
dományosztályi ülésében, junius' 24. 1850. To ld y Fe-
rencz, titoknok. 

( K ö n y v h i r d e t é s . ) H a r t l e b e n K. A. pesti 
könyvkereskedésében kapható : ,Christus und seine Kirche 
im Vorbilde und in der Erfüllung.' Ein Buch zur Beleh-
rung und Erbauung, gr. 8. Salzburg 1850. geh. 1 il. CM. 
D ö r 1 e A., Pfarrer. ,Die katholische Kirche ist die wahre 
Kirche Christi.' Beweisgründe dafür zur Belehrung und 
Erbauung des katholischen Volkes. 8. Freiburg, 1S50. 
geh. 18 kr. CM. — H e i n r ic h , Dr. F. B. Die kirchliche 
Reform. 1-e Hälfte enth. : ,Von der Freiheit und Verfas-
sung der Kirche.' 2-te Hälfte enth. : ,Von den Mitteln zur 
Regeneration des religiösen Lebens.' gr. 8. Mainz, 1850. 
geh. 2 fl. 6 kr. CM. — R ö s s i n g , F.,Liturgische Vorlesun-
gen über die heil. Messe.' 2-te verm. und verb. Auflage. 
1-te Lfrg. gr. 8. Villingen, 1850. geh. 36 kr. CM. (Das 
ganze Werk wird aus 6 Lfrgn bestehen.)—Maly , F. Dr. 
,Kunst auf der Kanzel die Menschen zu rühren und zu 
bewegen, gr. 8. Olmütz, 1850. geh. 48 kr. CM. — Simon, 
M. F. J . ,Die heutige Welt nach verschiedenen Ständen in 
Sittenreden geschildert und zur Besserung ermahnt.' 2 
Thle. 8. Regensburg, 1850. geh. 2 11. 15 kr. 

Midőn a' jelen félévet befejezzük, Isten ő szent felségének oltalma- és gyámolitásaért e' nehéz idők-
ben hálát adva, egyszersmind érzékeny köszönetünket nyilvánítjuk minden rangú és rendű t. cz. előfizetőink-
nek a' lapunknak a' nem kedvező idő' daczára is juttatott pártfogásukért, valamint azon tisztelt bajtársaknak 
is, kik ezen folyóiratot tudós dolgozataikkal megtisztelni, 's ez által annak becsét emelni kegyeskedtek. A' t. 
olvasó közönség tapasztalhatta, miszerint sem költséget, sem fáradságot nem kímélünk, hogy lapunkat napról 
napra közelébb hozzuk az ideálhoz, melly lelkünk előtt lebeg; hogy a' magyar kath. clerus' ezen n e m h i v a -
t a l o s ugyan, de már megszokott familiaris orgánumát minél tartalmasabb és korszerű czikkek' tárházává, 
valamint az összes világegyházi események' hü és pontos közlönyévé tegyük. Hogy jövőre ez érdemben még 
többet tegyünk, a' t. közönség' terjedelmesebb pártfogásától függ. Vajha megszívlelnék mindazok, kiknek e' 
e1 lap' sorsa, vagy inkább azon elvek' diadalma, mellyeket az képvisel, szivükön fekszik, hogy valamint egy-
részről napjainkban az argumentumok nem annyira latoltatván, mint inkább számíttatván, a' legalaposabb fo-
lyóiratok sem birnak kellő auctoritással, ha hátuk megett a' támogató numericus tekintélyek számra nézve 
tekintélytelenek : ugy viszont másrészről a' kellő és lelkes pártolás' hiányában teljes lehetetlen, valamelly la-
pot azon tökélyre emelni, mellyen azt minden tekintetben magunk is szemlélni szeretnők. Lapunkat ennélfogva 
a' jövő félévre a' t. közönség' legbecsesebb figyelme- és pártfogásába alázattal ajánlva, azon reményben va-
gyunk, miszerint a' t. közönség, m é l t á n y o l v a az e d d i g i s i k e r t , annak öregbítéséhez részéről is 
szívesen hozzájáruland. 

A' postán szétküldendő példányok' beboritékoztatása eltiltatván, ezt azon oknál fogva tudatjuk a' t. 
közönséggel, nehogy a' borítékoknak szeletekkeli felváltását, a' nekünk legfelebb pár krajczárt jövedelmező 
gazdálkodási intézkedésnek tekintsék. 

Az 1849-dik I. félévi ujranyomott folyamból körülbelül 2 0 0 teljes példány még fenmaradván, ha 
kik azt birni szeretnék, méltóztassanak eziránt szándékukat a' szerkesztőséggel tudatni ; a' példány, a' mig 
telik, minden díj nélkül fog kiadatni. 

Azon budai t. cz. testületek és egyének, kik lapunkból eddigelé tiszteletpéldányt kaptak, azt. akár 
L u k á c s ' nyomdájából, akár pedig H a r t l e b e n K. A. könyvkereskedéséből tetszésök szerint, mellyről ma-
gunkat értesíttetni kérjük, ezentúl is elvitethetik. 

A' tartalomjegyzékkel elkésvén, azt utólagosan fogjuk minden egyes előfizetőnk' számára megküldeni. 

P e s t e n , junius' 27-én, 1850. 

A' ,Religio' kath. polit.-egyházi és 

irodalmi lap' felelős szerkesztője és kiadója. 

Szerkeszti és kiadja D a n i e l i k J á n o s . — Nyomatik Lukács Lászlónál. 
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