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TARTALOM : Havi szemle. I . — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Büszke Europa ! fényes Europa ! nyomorult 
Europa ! Büszke az ö műveltségére, íényes az ő kül-
sejére, — nyomorult az ő lelkére. Sivitva robognak 
vasutai, a papírszalagokon kísértetesen csattognak 
távirdái^bányái nemes érczet öntenek, gyárai a fény-
űzésre mindent készítenek, a munkától fölmentik 
gépei ; városai épülnek, terjednek, szépülnek, palotái 
emelkednek, kertjei hízelkednek, színházai kedves-
kednek; vannak kéj napjai, ünnepei, mutatványai; az 
utazást, mely oly fáradalmas volt, Europa mulatság-
ból teszi, az ölő tüzet esti kéjelgésekre veszi ; mi gyö-
nyört nyújt a távol, .mi kedvest a négy .világrész, 
mind a bikán uszó koszorús nőnek szolgálatjára 
áll ; hatalmában van a tiiz, a gőz, a villany, a delej, 
a napfény ; gépei csudásak, rontó eszközei borzalma-
sak ; Europa büszke lehet az ő műveltségére, oly fé-
nyes az ő külsejére, az érzékiség aranykora ez, 
melyből a költők, a bohóezok se hiányzanak, álmél-
kodhatik a mult időkön, ezeknek csudamüvei a mu-
zeumokban, kéjeleghet a jelenen, ennek csudamüvei 
az iparmükiállitásokon, kiki a szelekkel utazhatik, 
gondolatjait, parancsait a villámok viszik, lehet, hogy 
a mai ember rövidebb ideig él, de tiz régi nemzedéknél 
kiki többet él; az ember a föld ura, a föld királya, 
hatalmában nyög az egész természet, ő csak néz, ő 
csak őrt áll, hogy a meghóditott anyagi szilaj erők 
a gépek kerekein kiszabott renddel, s gyorsasággal 
robogjanak, mint a gyerkőcz, kéjelegve nézi a tüz 
ropogását, melyet a mezőn csinál. — De az éremnek 
másik oldala is van. — A kéjre milliomok költetnek, 
azalatt milliomok éhen vesznek ; az egyik nem ismeri 
mi a szükség, másik nem ismeri, mi a földi öröm; 
egyik végrehajtja minden vágyait, másik nem elé-
gítheti ki ölő szükségeit, egy fényűzőt ezer mezte-
len, egy dőzsölőt ezer éhező vesz körül, a kincsek, a 
kéjeszközök egy ponton szaporodnak, ezernontról 
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elenyésznek; egy ponton fény, körülötte az egész 
láthatár setét; az emberiség egy család, az öröm, a 
bó'ség, a hatalom csak néhánynál, Európának mű-
veltsége, fénye, dicsősége a mérhetlen rónaságon ülő 
éji homályban egy házikónak ablakáról pislogó 
mécs. Halomkincseit lelkével fölül nem szárnyalta, 
nyög tehát alattok; durva kő-e, vagy nemes érez, 
ami lenyomta, lealjasitotta, mindegy, ő lelkében el-
nyomott, elnyomorodott. A büszke Europa egy nyo-
morult családnak gondatlan anyja. Hová lett a ne-
mes függetlenség a lélekből, mely az engedelmesség-
ben is megvan, ha ker. hitünk szerint az uralkodó-
nak parancsában az Istennek akaratját tiszteljük, s 
mely nincs meg a trónokon se, ha nem borul le az 
Isten oltárához, aki őt hatalommal, s a hatalomhoz 
mért felelőséggel, a visszaélések bűneihez mért örök 
büntetéssel lekötötte? Büszke Europa, mely a hata-
lom és az engedelmesség, a király és a nemzet kö-
zötti nemes és nemesit,ő elvet elvetette, hogy ne is-
merjen csak vad erőt, ne tehessen csak vak alávetést. 
Mivé lett a családi élet? Szenvedély a szüléknél, 
szenvedély a magzatoknál; a magzat kellemetlen te-
her, a szüle kellemetlen akadály. Hoc fonte derivata 
clades in pátriám populumque fluxit — Mivé lett a 
polgári élet? Homo homini lupus non homo. Miben 
áll nemzetközi ügye? A hatalmasságok megbizottjai 
másfél hónapon át 400,000 lakosságú herczegségnek 
elosztásán, mint a két földmives a kétséges vonalon 
ölek lábak szerint alkudoznak, s nincs eredmény. 
Két éve, hogy az európai hatalmak együtties fára-
dozása Berg és Murawieff tábornokok kegyetlensé-
geit megakadályozni, egy nagy nevii nemzeteta ha-
láltól megmenteni nem tudnak. Három éve, hogy az 
olasz félsziget délszakán a városok perzselteinek, a 
polgárok százankint lövettetnek, ezerenkint töm-
löczre vettetnek, 50,000-kint a meleg hazából a fél-
sziget éjszaki tájaira kényszeritett lakásra, mint egy-
kor Soliman alatt a magyar rabszolgák Konstanti-
nápoly ba, csordákban hajtatnak, s Európában nincs 
erő, nincs akarat, mely ezen kegyetlenségeknek vé-
get vessen. Négy éve már, hogy Európában a leg-
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szentebb jogok lábbal tapostattak, a legmerészebb 
rablások megtétettek, a bevégzett tény türetilc, már 
beszélni sem akarnak felőle. Europa a begyeket met-
szi, a sziklákat liasitja, a négy világrészt adóztatja, 
itthon nincs neki lelki ereje, mely egy falusi gazdá-
nál találtatik. Büszke Europa az ő műveltségére, 
mely minden haramiaságot eltűr, csak nemzetiség 
legyen a zászlón, minden vérengzést megenged, csak 
a bárdon szabadság legyen vésve, minden jogtapo-
dást elvisel, csak 89-i elv legyen a jelszó, minden al-
jas tettet megtapsol, csak sikerüljön. Tunis 16-ik szá-
zadban állam volt, nemzet volt, mint Piémont, mint 
Dania, az állam jóléte, bőség és gazdagság volt a 
jelszó, sikerrel annectált utazó hajókat, podgyászo-
kat, férfiakat, nőket, miként Piémont Toskánát, Ná-
polyi, Umbriát, miként Dania Schleswiget, Hol-
steint; de volt Európában elv, volt nemes öntudat, 
hogy Tunisnak sikerét ne tűrje, hogy szolga nyom-
tatványokban ne magasztalja, hogy a jogosság kö-
réből kilépett államot megzabolázza. Hol van erő, 
niely az olasz forradalmi vállalatok sikereit győztes 
kézzel összetörje? Hol a költő, ki a ker. hatalmast 
megénekelje : 

T o n e mein He ldengesang die W a f f e n t h a t e n des Kaisers 
D e r von selmiäl ichem J o c h T u n i s i s c h e r Käuber die Chr i s t en 
Löste mit s iegender Hand ? 

Nem csak tűri, nem csak elviseli, de a haramiaságot 
ezer bérencz lapjaiban meg is tapsolja. Hangoztatják 
a nemzetiséget; mikor halt meg oly rövid idő alatt 
annyi nemzet? Szabadságról szakadatlanul regél-
nek ; mikor volt kevesebb szabadság, kevesebb ne-
mes szó? Haladásról álmodnak; mikor volt oly 
mély, oly széles, oly menthetetlen a sülyedés? A tu-
domány az ellentétek elmélete, a politika az ellenté-
tek ügykezelése, az államgazdászat az ellentétek te-
nyésztése. Fegyver a kézben, nincs eszme, nincs elv, 
nincs szabály az elmében; ez a müveit Europa, ez a 
habok között a bikán uszó koszorús nőnek a dicső-
sége. Honnan e rejtély? Keresztény ember előtt em-
beri dolgokban nincs rejtély. Az államok, a társa-
dalmi intézmények, a nemzetközi viszonyok a puszta 
észre épittettek, a puszta ész, mint alap, minden pon-
ton inog, dül, szakadozik, — omlik az épület. Nem 
akartak más jogot, más igazságot, mint mely az ész-
ből folyik; s elveszett a jog, elveszett az igazság, a 
kétkedés minden igazságot eltörült, a tagadás min-
den jogot elfojtott, Europa, mint azon ember, kinek 
nincs szeme, nincs füle, nincs ize, nincs szaglása, ha-
nem csak a test érzése, egyedül ezután indul ; ezen 
tapintási érzéket érdeknek nevezik. Az érdek szól, 
az érdek ellent szól, az erőszak minden részen ké-

szül; a békés tárgyalás Sysiphus munkája. A jog, 
az igazság kérdésbe se jön, közös alap nincs, min-
denki saját érdekének alapján áll, saját érdekében 
kiki jogos, senki se enged. A tárgyalások csak ügyes 
csikarások, ki mennyit csikarhat ki mástól, ki ho-
gyan ijeszszen, hogyan altasson. Promittit, mulcet, 
falsis terroribus implet. Hol nincs isteni törvény, ho-
gyan követelhetjük, hogy valaki követeléseitől el-
álljon? Fog tehát győzni a fegyver, az ágyu. Mü-
veit Europa, mégis vas Europa; müveit korszak, 
mégis vas korszak; a keresztény elvek elvetése után 
Europa nem más, mint ravaszságban megsimitott 
Atila, legyalult Tamerlan. Az anyagi bőség mellett 
a szellemi szükség, a borzalmas véderők között a 
nagy rettegés, a külső béke mellett az elmék har-
cza; hogy két napi békét nyerjen, hosszú háborúk 
anyagát gyűjti. Audax Japeti genus — ignem fraude 
mala gentibus intulit. A nagyra dicsért műveltség 
hosszú öldöklésekben fog végződni, ha az Isten nem 
könyörül. Europa büszke lehet az ő műveltségére, 
fényes az ő külsejére, — de nyomorult ő az igazság-
tól, a jogtól elpártolt lelkére. Ha nincs kath. egyház, 
jogról és igazságról már kétszáz év előtt senki se 
beszélt volna. Az egyháznak, miként a 9-ik század-
ban mindent alapból kell épiteni. Fogunk-e beszélni 
tovább, nem fog-e, és mikor fog az Isten közbe 
szólni? nem tudjuk; de azt tudjuk, hogy a szent tör-
vényekről megfelejtkezett népnek menydörgések és 
villámlások között adta a tiz parancsot. 

- Audiét p ngnas vitio parentum 
Rara juvenilis. 

A tehetetlenségben, az elvhiányban öröm-e a 
fejedelmek gyakori találkozása, nem tudjuk. A nagy 
betegség erős orvosságot kiván, a nagy veszély rö-
vid eljárást javasol. Ily orvosság, ily eljárás a feje-
delmek találkozása. Minden jót várt a világ a nép-
elvekből, nyomorba esett, nyomorából szabadulásért 
a fejedelmekhez kiált. A nép akarata megujitani tö-
rekedett a világot, a királyságnak háborút izent, a 
nép fiainak lemészárlásán kivül semmit nem szült; 
most a fejedelmek látszanak vezetni akarni a világ 
sorsát; alakra nézve az ut rendes, az eljárás legitim, 
csakhogy a világ az ily találkozások után a fejedel-
mek harczától retteg. Egy században nem volt annyi 
találkozás a fejedelmek között, mint az utolsó öt év 
alatt, s mi az eredmény ? mi ennek az oka ? Napoléon 
Angliába zarándokol, Victoria Francziaországba jön ; 
mit nyert a két ország ? mi ennek az oka? Varsóban a 
nagy hatalmak összejöttek; mi volt a végzet? mi en-
nek azalea ? A muszka czár utazott, fölséges cs. ap. 
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királyunkkal találkozott, alig hűlt meg a kéz apostoli kirá-
lyunknak meleg szoritásától, Stuttgardtban a muszka ezár-
nak hatalmas kezét más kéz szorította. Vilmos király Com-
piègnebe utazott, VIII. Keresztély, Lajos portugalli király 
Parisban volt, Urunk, Fölségünk Frankfurtban a német fe-
jedelmekkel tanácskozott, a sok találkozás után u j találko-
zásokra számítanak ; mikor találkoztak a fejedelmek annyi-
szor? Mikor a diplomaták a fejedelmeknek találkozást java-
solnak, jele, hogy saját fáradalmaikból már semmit se jósol-
nak. Nem szólunk e találkozások valóságos indokairól, mi 
itten csak a történeti tényt vetjük szem alá. Az orvos a be-
tegnek fürdőt javasol, a diplomatiaa fejedelmeknek találko-
zást. Üdvös e találkozás, de csak ugy, ha a kath. elvnek be-
vallásával történik ; a tehetetlen képviselőkamarák, a tehe-
tetlen diplomatai értekezések és jegyzékek után szükséges 
is az ily találkozás, ha valami e földön segithet, ez csak a 
fejedelmek egyessége leend, amiért az egyház imádkozik ; s 
ha a népek valamire e föltlön szegezhetik reményeiket , ez 
nem a kamarák szónoklatai, nem a diplomaták jegyzékei, ha-
nem a fejedelmek tanácskozásai lehetnek. De miért van, 
hogy annyi jó szándék, annyi hatalom mellett, mely a feje-
delmeket mindenek között kitünteti, mégis csak a megha-
sonlást, csak a szakadást látjuk szélesebbnek ? A sikeretlen-
ségnek nem a fejedelmek az okai, a behozott rendnek terhét 
ők is viselik. Legyenek gyakoriak e tanácskozások, imáink 
fogják ezeket körülvenni* az eredménytelenség mellett leg-
nagyobb eredmény leend, amire oly szükség van, s ez az 
eredménytelenségnek felismerése. Mult századokban keve-
set találkoztak a fejedelmek, mindenki otthon volt, ismerte 
a nemzetek fölötti törvényt és jogot, tudott mire hivatkozni, 
mit követelni, mi mellett, ha megtagadtatott, kardot húzni ; 
ma nincs nemzet fölötti isteni törvény, nincs a ker. társada-
lomban sértetlen közös szabály, senki se tudja, mit gondol, mit 
akar a másik ; a diplomatai alkudozások hosszadalmasak, 
meddők, sikeretlenek, a fejedelmek érintkeznek, hogy a há-
nyatott Europa ügyeinek irányt adjanak. Nagy Károly négy-
szer volt Romában ; ez volt a találkozás, mely századokra 
kihatott, eredményeiben 1648-ig tartott ; volna bár ma ha-
sonló találkozás ! Beszélnek sz. Allianceról ; a lapok a pro-
fán szövetséget is kétségbe vonják. Nem lesz szent szövet-
ség, a profán szövetség három napig tart. Egy kath. egy 
protestáns, egy szakadár fejedelem között szent szövetség 
lehetetlen ; ne is adjon az Isten olyan szövetséget, mint ami-
lyet Krüdner Julia I. Sándor czárnak sugalt, hogy az evan-
géliumot mindenki magyarázza, csak annak magyarázatja 
vettessék el, aki erre az Istentől hivatott. Az evangelium a 
diplomaták fölébe, nem pedig kezeikbe adatott. Nem segített 
ezen evangelium, mikor kézbe vétetett , fog-e segíteni, mi-
kor elvettetett ? Látjuk 1848-tól. Nincs hivatásunk a feje-
delmi találkozásoknak szabályt adni, mi csak az eredményre 
mutatunk. A ker. elvek elejtése után még az ily találkozások-
nak kellett eszközül vétetni, ha ezen eszköz se fog használni, 
mondaná valaki, minden elveszett , mi mondjuk , minden 
nyeretett, az állami, a társadalmi, a nemzetközi élet a kath. 
egyház tekintélye alá tett elvek nélkül tarthatatlannak is-
mertetett, s a nagy hallgatásban az Isten fog szólani. 

Audiét pugnas vitio parentum 
Rara juventus. 

Szólt a szentatya april 24-én , szólt szeretettel, szólt 
szigorral. A kath. lapok enyhített szövegben hozták e nagyha-
tású szavakat, félvén, nehogy Gortschakoff, Berg s MurawieíF 
tábornok a kegyetlen üldözést a lengyelek religiója és nemze-
tisége ellen még kegyetlenebbé tegye. Jó szándék vezérelte 
e lapokat, de tévedtek. Amit a szentatya mondott, igaz volt, 
czélirányos volt, mit tett , azt jól tette. A Vaticán magaslatáról 
tovább láthatni, mint a szerkesztői szobából. A szentszék sza-
vairól s tetteiről megszoktuk már látni : judicia ejus justifi-
cata in semetipsa. A szentatyát a Szentlélek vezeti. A szent-
atya szavai se a lengyeleket lázadásra, se a muszka kormányt 
szigoruabb üldözésre nem fogják izgatni, s ha kétszer szi-
goruabb szövegben is mondatnak, nem ártanak, sőt igen hasz-
nálnak. A lengyelek tudják, hogy a szentatyától se pénzt, 
se fegyvert , sem hadsereget nem kapnak ; leveretésükben 
csak ez vihetné őket további ellentállásra. A szentatya nem 
a lázadásra gondolt, midőn april 24-én szólt, hanem a levert 
lázadás utáni helyzetre, a megtört kezek után a megtört lé-
lekre. A mai Lengyelország fiai a másféléves csatározások-
ban elvérzettek, lelkesebbjei a jégvidékekre vitettek, föld-
javai adók, sarczok, kobozások által elvétettek, a lengyelek-
ből csak az maradt meg , mit a muszka kormány ártalmat-
lannak talál t , az aggok, az özvegyek, a csonkított taguak; 
megszűnt a harcz , a lelkesedést lehangoltság, tompultság* 
kétségbeesés követi. Ne szóljunk a lázadás bűnös voltáról, 
figyeljünk a kath. lengyelekre, kik a győzőnek lábai alatt 
mozdulatlanul feküsznek. Ne szóljunk a külső viszonyokról, 
figyeljünk a lengyel kebelre oly makacs harcz után. Vegyük 
őket, miként Grortschakoff veszi, lázadóknak, ők nem lázadók 
többé, ők emberek, ők katholikusok, kiknél a katholikus hit az 
egyedüli kincs. E kath. lelkeken a kimerültség, az ügyefo-
gyottság, a jövőnek setét éje ül. Ezen lelkekhez szólt a szent-
atya, szava vigasz volt a szenvedő lelkekre, olaj az égő se-
bekre, remény csillag a setét jövőre. Elhagyatva mindenkitől, a 
hatalmas győzőnek fegyvere alatt, még egy atyjuk van, ki őket 
szereti, ki vigasztalja, ki bátorítja, nem a lázadásra, hanem 
a religióhoz tapadó állandóságra. Muszkaországnak százados 
terve a lengyeleket a kath. egyháztól elszakítani ; a szentatya 
szavai a sziveket győzhetlenné tenni akarják. A muszka kor-
mány jól tudja, hogy a lengyeleknek adott forradalmi buz-
dítás neki mit sem á r t , nevetve bánt Russel jegyzékeivel, 
nem is gondolt az olaszok által tett pénzgyüjtéssel, az angol 
és az olasz népgyülésekkel, Garibaldi kiáltványaival, mindez 
csak a muszka kormánynak hozott hasznot ; de feldühödtek a 
muszka kormány közlönyei a szentatya ellen, mivel a muszka 
kormány által vitt üldözést a kath. egyház ellen a világnak 
felmutatta, mivel a lengyeleket kitartásra a kath. religioban 
buzdította, a lengyelekért imákat rendel t , bizonyítva, hogy 
a lengyeleknek , midőn az egész világtól elhagyatnak, ő e 
világon egyedüli védője, atyja, mentője. A szentatya mult 
évben aug. 31-én Romában imákat rerjdelt a vérengzés 
megszűnéséért, a muszka kormány ezen imák ellen tilta-
kozott,1) s a pétervári újság keserű kifakadásokkal telt czik-
ket hozott a kath. egyház ellen,2) sőt a muszka egyházat 
megtámadottnak mondotta ezen imák által.3) A diplomatia 

Mémorial diplomatique 20 sept. 1863. 
2) Il Diri t to 7. oct. 1863. 
3 ) Armonia 221 sz. 23 sept. 1863. 
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jegyzékei nem háborították Gortschakoffnak nyugalmát, 
egyedül az ünnepélyes körmenet, mely Romában a laterani 
templomban tartatott , megindította az államtitkárt. ') Pedig 
a szentatya nem oldozta fel a lengyeleket az alattvalói köte-
léktől, miként Kussel és Palmerston, midőn Bécsbe kijelen-
tette, liogy Muszkaország elesett azon jogoktól, melyeket az 
1815-i békekötések nyomán birt ; ' ) a szentatya csak a vér-
ontás megszünteért imádkozott ; most sem szólt lázadásról, 
hanem csak a muszka kormány által vitt üldözésről a kath. 
religio ellen. Szólt a szentatya 1863 márt. 6-án, midőn egy-
két lengyel püspököt praeconisált ; szólt april 22-én kelt le-
vélben a czárhoz ; szólt aug. 31-én, midőn Lengyelországért 
imákat rendelt ; ezen lengyeleknek egy atyjuk van, ez a pápa, 
egy religiojuk van , ez a kath. religio. A forradalmároktól 
nem fél Gortschakoff, hanem a szentszéktől, és a lengyelek 
ragaszkodásától a szentszékhez. Szálka volt ez a forradalmi 
összeesküvés szemében , hogy a lengyelek oly vallásosak, 
miként ez százados szálka a muszka kormány szemében. 
G—i mult dec. 23-án Herzenhez ezt irta : „Tudom, hogy a 
muszka nép nem helyesli, mit a muszka kormány tesz Vilná-
ban és Varsóban, ott is vannak nemes keblek, mint PopoíF 
és Arnoldt (ismert conspirator) ; de most Lengyelországért 
a puszta szónál többet kellene tenni. (Kiki tudja, mi ez a 
•több'.) Hirdesse ezt a muszka népnek, én pedig a lengyel 
nemzetnek fogom hirdetni : szűnjetek meg már egyszer hős 
harczaitoknak vallásos jelleget adni, mely tőletek a rokon-
szenveket elidegeníti."3) Ezt vetette a lengyeleknek szemére 
Shaftesbury is az alsóházban : ,,a lengyelek a papok bábjai, 
jezsuita nemzetség, a kath. religionak vak követői, ha va-
laha függetlenségre jutnának, oly államot képeznének, hol 
egyedül a babona uralkodik." ") Lengyelország kath. hi-
tét megölni akarta a forradalom , megölni akarta II . Kata-
lin s I. Miklós kormányrendszere ; a szentatyának volt in-
doka, hogy a kath. egyházat a lengyelek kath. religiojának 
megmentéseért imára szólítsa ; testvérek imádkoztak a vi-
lágon a vallásilag haldokló testvérért. Most ismét elhagyat-
tatásában és kimerültségében , a felperzselt házak kihiilt 
üszkein, a feldúlt paloták romjain , az elvérzett fiainak, leá-
nyainak sirhantjain zokogóhoz szól a szentatya atyai szava-
kat, nem emliti a multat, hanem csak a jelent, mennyit, mily 
igazságtalanul, mily kegyetlenséggel tesznek a muszka tá-
bornokok mindent a kath. egyház kiirtására a lengyelek kö-
zött. Nem szól a kimerültekhez, a levertekhez senki, a ke-
reszténység atyja az, ki szólhat, kinek szólni kellett, ki szó-
lott. Shaftesbury bámulta XVI. Gergely bátorságát, midőn 
I. Miklóshoz szólott, ,,a világ hatalmasai között egyetlenegy 
volt, ezek a lordnak szavai, ki merte mondani : kezeid a len-
gyelek vérétől piroslanak ;" a ) igy nyilatkozott Brofferio kép-
viselő is Turinban máj. 7 -én : „Midőn látom, hogy egyedül 
a pápa az , aki Lengyelországért nemes szavat szól, hogy 
egyedül a pápa az , aki követ dob a hatalmasnak fejére, ki 
öli a nemes nemzetet; mondják, ezek csak szavak ! de mikor 
látom az agg, a fáradt, a gyenge, a fegyvertelen, a sír ajta-

' ) Jou rna l des Débats 24. sept. 1863. 
Botschaf te r 27 sept . 1863. 

3 ) Monde 46 sz. 16 febr. 1864. 
*) Armonia 121 sz. 23 maj. 1863. 
s ) Armonia 121 sz. 23 maj . 1863. 

ján álló pápát igy szólani, én megindulok, én meghajlok, én 
tapsolok." Ez a forradalmárnak hódolata a pápaság iránt. 
A muszka karmány megteszi azt , miután a szentatya szólt, 
amit megtett volna, ha nem szól , de mit titokban, szivós ra-
vaszsággal tett volna, most Gortschakoff ezt nem teheti, 
mindent nyíltan kell tenni. Innen a lapok felgerjedése, hogy, 
mit titokban kellett tenni, azt most titokban nem lehet tenni, 
s a világ előtt lelkismeret-gyilkolónak kell lenni, mivel a sza-
kadárnak a katholikust nem lehet nem üldözni. A titok lep-
lét Pius leszaggatá, Europa látja, mit tesz, mit akar tenni 
Russia. Pius a merényt előre felfedezte, innen a nagyzavar 
sz. Pétervárott. A vaskézről leesett a keztyü, látjuk, mily 
kéz irja a humanitási jegyzékeket. Világosság lett tehát, ez 
csak a bűnösnek árt. Korunk szegény az elvekben, szegény 
a határozott jellemekben is, mindenütt mérsékletet, okossá-
got, alkalmazkodást, lelki gyengeséget ajánlanak, kiáltanak. 
Jézus Krisztus kérlelhetlenül nyilt volt a pharizeusok ellen, 
az igazságban kérlelhetlen az ő helytartója is. Mire fog 
menni Lengyelországban az üldözés, azt a jó Isten tudja, a 
lengyel nemzetnek is vannak bűnei a régi, az ujabb időből ; 
de bár mi jöjjön a lengyelekre, a szentatya bátorítása, és vi-
gasztalása szükséges volt, s a szentatya dixi t , et salvavit 
animam. Kisseleff Romából elhivatott ; mit se tesz, két éve 
már, hogy ő Romában nem volt, ott maradt Mayendorf. Hat-
van éves korában Ruspoli herczegnővel, Torlonia herczeg 
elmaradt özvegyével kötött házassága, a gyermekeknek sza-
kadár vallásbani neveltetése miatt helyzetét Romában tart-
hatatlanná tevé , mivel a kettősen hütelen herczegnőt a pá-
pai kormány az udvarból, a romai nemesség magas köréből 
kitiltá, Kisseleff ily nővel az örökvárosban nem maradha-
tot t ; visszahivatása az ő vágyainak teljesedése volt, hogy 
ne legyen Parisba száműzött romai muszka követ. Evvel a 
szentszék nem törődik, s ha a diplomatai kötelék is megsza-
kadna, mit se törődnék vele, mert csak a rivó anomalia meg-
szűnnék, hogy a szentatya fogadjon követet a czártól, a czár 
pedig kitiltsa a pápai nunciust Pétervárról. A szentszék en-
gedi a czárt tenni , mi neki tetszik, de a czár kedvére soha 
nem szól, soha nem hallgat. De legyen bár még tiz ily be-
széd, mint april 24-én volt, a czár nem szakit Romával. Ké-
pes ily beszédet tűrni, de nem képes a diplomatiai viszonyt 
Romával megszakitani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KEKKO jun. 15-én. A mélyen érzett hálának tolmácsai 

jelen soraim mélt. vásonkői gróf Zichy Károly senior ő nagy-
sága irányában, ki az esztergályi rom. kath. hiveim hitélete, 
s valláserkölcsösségének sikeresb előmozditása tekintetéből, 
bizodalommal tett folyamodásom következtében az alsó esz-

*) „Ebbene a scorno vostro o ministri il solo che ha trovato per 
la Polonia una degna parola, il solo che ha saputo scagl iare la íolgore 
sul capo del t iranno, che co ' suoi misfatti Stennina una geiierosa nazi -
one, è il Papa ! Si dira : sono parole ; ma quando io vedo un vecchio, un 

s tanco, infermo, senza inezzi, senza eserci lo, che sul i ' orlo délia tomba 

nialedice un potente . . . . perche scanna il suo popolo, io mi sento com-

niosso, e mi pare di r i tornare ai tempi del settimo Gregor io ; e m' inchi-

no, e applaudo ." (Atli uff. n. 604. p. 2340. col. 1. — Armonia 113 sz. 14 

máj . 1864) A Pest i Napló vezérczikke is ily csudátkozó t i sz te le t te lszól t 

109 sz. 13. máj. 1864. 



tergályi ősrégi harang számára egy csinos tornyot épittetni, 
ezt szép fasorompóval bekerittetni, egy gyönyörű keresztet 
fölállittatni kegyes volt, nem csak, hanem a czélba vett felső 
esztergályi kápolna fölépitésére is egy zsellér funduson kivül 
500 frt. megajánlani méltóztatott. A Mindenható mennyei 
áldásával fizesse meg ezen nagylelkű adományért, melyet 
hogy illően méltányolhassunk , czélszerünek találom itt az 
alsó-esztergályi plebániaegyházról egyet-mást elmondani. 
Nógrádmegyének azon nagy térségén, mely Nagy-Zellótól 
{esztergomi megye) Sztregováig, (rosnyói megye) s innen 
Szenográdig terjed, kevés öröme van a rom. kath. anyaszent-
egyháznak ; miután az itt egykoron létezett kath. plébániák 
a szerencsétlen hitszakadási villongásokban protestáns kézre 
kerül tek, fönmaradt csekély számú hiveink ide s tova szét-
szóratván. Ezen , úgymint idegen vallásúak közt szétszórt 
és soknemü veszedelmeknek kitett hivek nagy vigasztalására 
szolgálhatott az alsó-esztergályi plébánia, melyet az apostoli 
buzgóságáról nevezetes gróf Balassa Pál a mult század kö-
zepe táján u j életre támaszta. Azonban a helyreállított ple-
bániaegyház dicsősége alig tar tot t 40 évig. Történt , hogy 
amit az apostoli gróf nem csekély fáradozás, s költséggel 
fölemelt, a bekövetkezett részvétlenség miatt pusztulásnak 
indult. Idővel mind a templom , mind a plébánia lak, mind 
az iskola romba dűltek. A végpusztulásnak egyik főoka a hi-
vek csekély száma volt. A mult században az alsó-esz-
tergályi plébánia számlált összesen 479 kath. lelket ; s az-
után azon gyászos körülményben keresendő, hogy t. cz. 
kegyurak segedelmöket elvonták a plébániától. A helybeli 
levéltárban van egy irás, illetőleg egy 10 pontból álló bead-
vány 1792 évről, amelyben Pokorny Ferencz alsó-eszter-
gályi plébános keserűen panaszkodik lelkészi jövedelmének 
nevezetes csökkenése miatt, s elszámlálja azon vesztesége-
ket, melyek érték az esztergályi plébániát. Ezen iratkából 
k iderül , hogy az alsóesztergályi plébános pro meliore sub-
sistentia a kckkői uradalom részéről kapott volt grationale 
gyanánt évenkint 12 öl tűzifát és segitséget a szántóföldek 
s rétek mivelésére ; úgyszintén a tivéuyi uradalom ugyan-
csak a fönnevezett czélra járul t évenkint 10 mérő tiszta bú-
zával , 4 akó borral és 6 akó serrel ; de ezen adományok 
1786-ban megszűntek. A paplak is kezde lassankint romla-
dozni, valamint a teipplom is javitást igényel t , mely mint 
hallom , kezdetben csekély költségen helyreállítható vala, 
azonban a kegyurak nem tudván egymásközt megegyezni, s 
egyéb visszás körülmények miatt elmaradt a kegyes elha-
tározás. S azért, miután az illető lelkész sem a kegyuraktól, 
sem máshonnan nem kaphatott alkalmas segitséget , s maga 
sem lévén elégségesen ellátva jövedelemmel, hogy megél-
hete t t volna, kénytelen vala végbucsut venni Esztergálytól. 
•O immár félszázada mult annak s nem találkozott ember, ki 
e bajon segítet t volna. Midőn 1854-ik évben kékkői plébá-
nosnak kineveztetém , az elpusztult s omladékokban hever t 
plebániaegyháznak gondviselése is reám bizatott. S azonnal 
fel is tettem magamban minden követ megmozgatni, hogy 
vége vettetnék az annyira gyászos pusztulásnak. Annakoká-
,ért először is folyamodással járultam a t. cz. kegyurak elé, 
u . m. nagyméltóságú idősb gróf Zichy Ferencz és báró Ba-
lassa Antal urak elé ; azonban jóllehet későbben ő eminen-
t iája kegyelmes főpásztorunk is közbevetette magát , a sür-

getet t kérelmezésnek kevés sikere lett. Hosszú, igen hosszú 
volna ez ügyben te t t minden lépéseket , szorgalmazásokat 
előadni, melyek 10 esztendei lelkipásztorkodásom alatt az 
illető helyeken történtek , azért legyen elég megjegyeznem, 
hogy az időnek kellemetlen viszontagságai s azon érzékeny 
csapás, mely báró Balassa Antal családját érte, okozák, hogy 
a mindkét részről te t t Ígéretek beváltása meghiusult. Eköz-
ben meghalt gróf Zichy Ferencz senior s az Isten egy u j 
kegyurat adott az esztergályiaknak mélt. vásonkői gróf Zichy 
Károly személyében , aki rövid idő alatt, mint fönebb emli-
tém, már is sokat tet t az esztergályi hivek javára. — Kedves 
kötelességet vélek tel jesí teni , hálás elismeréssel emiitvén 
itt meg főmagasságu bibornok herczegprimásunkat , aki az 
esztergályi hivek lelki javát, gyarapodását atyailag szivén 
hordván , ugyancsak a czélba vett felsőesztergályi kápolna 
fölépitésére, mely idővel plebániaegyházul fog szolgálni, még 
1855-ben 500 pf. fölajánlani kegyeskedett. Én tehát részem-
ről plebánia-hiveimmel együtt kérem a mindenható Istent , 
hogy az ily fölkelt lelkű jótevőket még hosszú élettel, tartós 
egészséggel megáldani kegyeskedjék, s meg vagyok győ-
ződve, hogy az esztergályi plébániára is eljön még az idő, 
melyről Izaiás irja : Akkor a nőtt tövis helyett sugár fenyii 
emelkedik s a csalán helyet t myrtus fog sarjadni. 

Munkay János. 
MESSINA, jun. 15-én. Mult hónap 6-án este felé, mi-

dőn az ,Annunziata' templomában számos hivők voltak egy-
begyülekezve,-hogy Ugolino de Fassolis atyának a boldogs. 
Szűz tiszteletére mondott szent beszédét hallgassák, egy-
szerre borzasztó roppanás hallatszott. Egy gonoszlelkü bom-
bát helyezett volt el a templom egyik szegletébe , mely ép 
akkor pat tant szét. Alig tértek a jelenlevők i jedtségükből 
némileg magokhoz, egyhangúlag törtek ki a Szüzanya dicsé-
reteinek hangoztatásába, nyiltan rosszalván egyszersmind 
azon istentelennek gyalázatos merényét, melylyel az Is ten 
házát megszentségtelenítette. Asszonyok és leányok földre 
borulva áldották a legszentebb Szüzet, hogy a gonosznak 
szándéka sikertelen marad t , mert hála az I s t enany jának , 
daczára annak , hogy igen sokan voltak a templomban , sé-
rülés mégsem történt . A jelenlevők az ajtatosságnak a ,Té-
ged Isten dicsérünk' és az Oltáriszentséggel adott áldássali 
befejezés előtt a templomból el nem mentek. Egy ily botrá-
nyos merény, távol attól, hogy a kitűnően katholikus népet 
visszaijesztette volna ugyanezen templomnak Mária havábani 
látogatásától , még ellenkezőleg növesztette azok számát* 
kik fokozott buzgalommal siettek esténkint De Fassolis 
atya szónoklataira, megmutatván, hogy Messina jelen nem-
zedéke méltó őseihez, s hogy nem utolsó helyet foglalja el 
Olaszhon azon városai között, melyek a bold. Szűz védel-
mébe vannak ajánlva. Es ez alkalommal nem tehet jük, hogy 
ne dicsérjük a tisztelendő theatinusok gyülekezetét, külö-
nösen Parco atyát. A theatinusok minden időben kiváló gon-
dot fordítottak az istenitiszteletnek amily fénnye l , ép oly 
renddeli megtartására. 

YORK, jun. 13-án. April 20-án végződött azon per, 
melyet Smee ur inditott az oratorianusok ellen, hogy az 
ő sógora által nekik hagyott vagyonrészt maga számára Ítél-
tesse meg. Azonban a törvényszék tisztelendő Hutchinson ur 
végrendeletét megerősítette és Smee urnák a perköltségeket 
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keilend fizetnie. Mit fog erre mondani Newdegate ur, ki mint 
emiitők múltkor, a parlamentben oly tűzzel kelt Smee ur 
védelmére ? — Egy más szintén különczsége által érdekes 
per intéztetettel nem régen. De Harcourt angol gróf, nem le-
vén örököse, végrendeletét akkép készitette, hogy a franczia 
de Harcourt marquis és utódai örököljenek, ugy azonban, 
hogy akinek ezek közöl elsősége leend, fél év múlván An-
gliába jöjjön, és egy év alatt az anglikán vallásra térjen át ; 
ha pedig ezt tenni nem akarná, a vagyon a legközelebbi ter-
mészetes örököst illesse. De Harcourt gróf özvegye mind-
jár t a marquis után halt meg. Ez utóbbinak fia örökössé le-
vén, miután hithagyásra épen semmi kedve nem volt, az 
örökség a kisebb fiúra szállott, ki csak a mult augustusban 
lett nagykorúvá. Törvényeink szerint minden végrendeleti 
megszorítások és kikötések csak a két első közvetlen örö-
kösre nézve kötelezők, és igy de Harcourt marquis unokája 
Lajos Bernard a hagyományozott vagyon birtokába jutott 
anélkül, hogy hitét meg kellene változtatnia. — April 26-án a 
dublini községtanács , a lord-mayorral az alsóház elé egy 
kérvényt juttatott , mely a földbirtoknak, és bérlésnek Ir-
honban méltányosabb szabályozására vonatkozik. Ezen kér-
vény majdnem hasonmása annak, melyet főt. Cullen szerkesz-
tett , hogy megyéjében aláírásra bocsáttassék, és mely már 
is közel fél millió aláirást számit. A fenemiitett kérvény a 
dublini községtanács által egyhangúlag elfogadtatott , és 
benne többek közt mondatik, hogy „egyetlen egy polgária-
sodott és termékeny földdel megáldott országban sem lát-
hatni, sem nem tapasztalhatni oly társadalmi jelenségeket, 
mint Irhonban, minők p. o. a majdnem állandó éhség az egyes 
részekben, átalános elégedetlenség, a reménytelenség egy 
jobb jövőre az ipar tekintetében, ép ezekért a történetben 
páratlanul számos kivándorlás, és megfogyatkozása a nép-
nek, melynek pedig iparkodását, tehetségeit, és erélyét oly 
szépen tudták hasznositani azon telepitvényekben, hová épen 
kivándoroltak." — Lapjaink majd minden nap hoznak tudó-
sításokat különösen a ,,bethnalgreeni" városrészben előfor-
duló éhenhalás eseteiről, a tartományokban pedig gyakori-
abbak a munkások részérőli munka-felfüggesztések, me-
lyek különben rendesen inkább ezek, mint a munkaadók ká-
rával szoktak végződni. — Ugy látszik a szentatya már vég-
leg elhatározta magát arra, hogy Skotiában is viszaállitsa a 
katholikus hierarchiát. Skotiában a katholikusok száma 
300,000 lélekre megy, mi a népesség egy heted részét teszi, 
az arány tehát kedvezőbb, mint Angliában, hol a katholiku-
sok alig tizedrészét teszik az Összes népeségnek. Határozot-
tan állítják, hogy dr Talbot Gilbert fog kineveztetni edim-
bourgi érseknek, kinek még 4 sufFraganeusa volna. 2-ik Ja-
kab óta egész a jelenkorig Skotia katholikusai a lelkiekben 
3 apostoli helyettes által kormányoztattak, kiknek nem egy 
izben segédpüspökeik is voltak, amint a glasgowi Murdoch 
jelenleg is bir illyennel. Az éjszaki résznek apostoli helyett-
nöke főt. Kyle, ki már közel 96 éves, még mindig maga 
végzi a püspöki ténykedéseket, 36 év óta püspök már. El-
várhatjuk ugyan, hogy a skotiai puritanusok nagy zajt fognak 
ütni, ha látják, miként a kath. hierarchia újra gyökeret ver az 
országban, hanem a kormány, mely Skotiában a presbyteria-
nusok vallását államvallásnak tekinti, és mégis ott anglikán 
püspököt is megtűr, a katholikus püspököknek sem fogja meg-

tagadhatni a czimeikkeli élést. A felidézendő zivatar itt is el 
fog múlni, mint évek előtt Angliában. —A liverpooli dologhá-
zak bizottmánya 7 szóval 4 ellenében a liverpooli katholikus 
püspök helyettesének azon kérelmét, hogy a lázasok koródájá-
ban a lelkészi teendőket a városban levő 6 katholikus templom 
áldozárai felváltva végezhessék, teljesitendőnek határozta ; 
hiszik ugyanis, hogy könnyebben kikerülhető ezúton a ragály? 
mely néhány hónap lefolyása alatt 3 katholikus káplán éle-
tét áldozatul vitte. — Főt. Cullen dublini érsek a Mária hónap 
alkalmából megyéje papságához körlevelet intézett, melyben 
következőt olvassuk : ,,A vallástalanság, és eretnekség 
gyűlölete a pápa ellen élénkebben soha sem nyilvánult, mint 
azon kitüntetésben, melyben legújabban egy olasz kalandor 
részesült ; egy ember minden katonai lángész nélkül, ki csak 
akkor vivott sikert, midőn ellenei megfizettettek, hogy neki 
alávessék magokat, és kinek álnoksággal, rablásokkal, erő-
szakkal telt pályája azonnal véget ért, mihelyt kötelességhü 
emberekkel találkozott a csatatéren. De mivel ezen kalan-
dor a pápa, és a katholikus papság elleni gyűlöletét nyilvá-
nította , mivel káromolta az egyház tanait, elhagyta a ke-
resztségben fogadott vallását, és ezt megtagadta, százeze-
ren siettek elébe, őt mint hőst üdvözlendők, az ország leg-
nemesbjei, és a kormáuyon ülők lealjasodtak, midőn irányá-
ban majdnem istenitiszteletet tanusitottak." Mngr Cullen 
körlevele folyamában óvja hiveit, hogy a , ,Fenian" társulat 
fondorlatai által ne engedjék magokat csábittatni, mely tár-
sulat a garibaldianismust a katholikus Irhonba is be akarná 
csempészni, a nemzet osztályait, melyeknek szükségkép szo-
rosan kell egyesitve maradniok, egymástól elválasztván azon 
ürügy alatt, hogy az elnyomott, és naponkint megtizedelt 
nemzetet megmentsék. — Tegnap Maguire az irhoni kirá-
lyi katonai tanoda számára 11,000 font sterlingnek történt 
megszavazása alkalmával a parlament figyelmét azon körül-
mény megfontolására hivta fel, hogy ezen intézetben, mely 
egyetlen, hol irhoni katholikus vallású katonák gyerme-
kei ingyen neveltetésben részesülnek, 283 protestáns növen-
dék mellett csak 127 katholikus van, a tanárok, és előljárok 
között a katholikus káplánon és a gyógyszerészen kivül egy 
katholikus sincs. 1858 óta 22 katholikus növendék tért át a 
protestáns vallásra, és a tanoda igazgatói nem engedik meg, 
hogy a katholikus házi káplán tanonczaival hetenkint öt 
óránál többet tölthessen. A minisztérium tagjai avval men-
tegették magokat , hogy nem léphetnek közbe, miután az 
intézet igazgatása törvény által van szabályozva. Egy parla-
menti tagnak, ki azt vitatta, hogy az intézet szervezete tö-
kéletes, és hogy a vezetés egysége valláskülönbséget nem 
tür, O' Reilly őrnagy válaszképen azt mondotta, hogy leg-
jobb volna, ha a katholikus növendékek különválasztva ok-
tattassanak. De természetesen az angol igazság (!) nem igy 
okoskodik. Meg kell végre is nyugodnunk, mert a mi ura-
inknak és lordjainknak mindig igazságuk vagyon ! ? 

FAVERNEY, jun. 10-én. Saona partjáról irok, s oly 
eseményt jelentek, melyről örömmel felkiálthatni : Gloria in 
excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, 
egy ünnepről. Ez ünnep mintegy elismerés volt a szentatya 
azon kijelentése irányában, melylyel a faverneyi csuda hi-
telességét kimondotta. 1608 év május 24-én az Oltáriszent-
ség egy kis szentségtartóban a faverneyi apátság templomá-
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ban ki volt téve , és több napokon, és éjeleken által kité-
tetve kellett volna maradnia. Két szentostyát tartalmazott, 
mert az akkori szokás szerint a szentségtartó mindkét olda-
láról volt a nép felé forditható. Vasárnapról hétfőre május 
26-ára éjjel tüz támadt a templomban, mire azt észre-
vették , és odafutottak , az oltár kétharmada és a taberna-
culum lángokban állott. Keresték a szentségtartót, és épen 
oly magasságban , mint az oltáron ki volt téve, szabadon 
a légben függve találták. Ez csuda volt , melynek hire a 
környéken roppant gyorsasággal elterjedt. Több tizezer 
embernél, kik idesereglettek , tanuskodhattak a történtek 
felől. A szentségtartó 36 órán által függő állapotban maradt. 
Lassan szállott alá egy misekönyvre, és föléje helyezett 
corporaléra ezerek szemeláttára A két szent ostya épségben 
maradt , noha egyik a lángok következtében megbarnult. A 
csudatény megállapítása a besançoni érsek, a parlament, és a 
pápa által megtörtént. Dole, egy ausztriai főherczeg közben-
járása folytán az egyik ostyát kapta, mely azonban 1794-ben 
egyéb ereklyékkel együtt megsemmisíttetett. de a faver-
neyi ostya megőriztetett, és évenkint ünnepélyes körmenet-
ben vitetik körül. — 0 szentsége IX-ik Fiús pápa által a 
tény hitelessége elismertetvén, f. hó 10-én a canoni kirhir-
detés a besançoni bibornok-érsek által nagy ünnepélyesség-
gel megtörtént. A hét legközelebbi plébánia hivei körme-
netileg érkeztek Faverneybe, énekeket zengedezvén, hol a 
többi zarándokokhoz csatlakoztak. Ő eminentiája az Oltári-
szentséggel együtt legdrágább kincsünket hordozta körül. 
A saint-remyi zenekar nyitotta meg a sort, melyben 82 ál-
dozár szokott miseöltönyökben vett részt, énekelvén a csu-
dáról készített hymnust. A helyőrség fegyveresen tisztelgett, 
a helyhatóság tagjai, és számos kitűnő uri ember a vidékről 
csatlakoztak a menethez. A körmenet után következett a bi-
bornok által fényes segédletteltartott pontificalis mise, mely 
alatt tágas templomunk szük volt arra, hogy mindannyit 
befogadhassa. Meghatva hallgatták énekeltetni a benczé-
sek által készített magasztos ofíiciumot, melyben nem tud-
juk az eszmék, a gondolatok fönségét, vagy a nyelvezet sza-
batosságát bámuljuk-e inkább. Fényes kivilágítás fejezte be 
a nap ünnepélyességét, legszebb összhangzatban azon be-
széddel, melyet érsekünk az nap tartott a 96-ik zsoltárnak az 
ünnepre igen is illő szavait magyarázván : ,,Ignis ante 
ipsum praecede t . . . et viderunt omnes populi glóriám ejus." 

DRINÁPOLY, jun. 10-én. Ama mozgalom, mely a bol-
gár nemzetet a kath. egyház felé vezeti, a legörvendetesb 
reményeket költi. Ismét két u j megtérést jegyezhetünk föl, 
melyek tekintve az illető kitűnő személyességeket, kétségen 
kivül sokakat fognak az egyház kebelébe visszavezetni. 
Először is Pachomius archimandrita az , kinek megtérését 
emlitenünk kell. Eszbeli tehetségei, és tudománya folytán 
300 szerzetest számító nagy zárda főnökévé neveztetvén, 
legújabban érseke a drinápolyi főpap által Tirnova nevü 
kis városkába oly czélból küldetet t , hogy ott a katholikus 
mozgalmakat elfojtsa. Megelőzte őt itt Rafael orosz pap, 
egykori tanítványa, ki elfogadta a katholikus vallást. Az is-
teni kegyelem tanítóját is megvilágositá, akinek is megté-
rése a napokban jutott köztudomásra. Nem csuda, ha ily te-
kintélyes ember példáját sokan követik a bolgárok közül, és 
ékesszólása hatalmával — hiszszük — sokat fog még az igaz 

hit ösvényére vezetni. — A második megtérés a Drinápoly 
környékén született Pantaleon szerzetesé. Gazdag öröksé-
get és jó nevelést kapván, már serdülő korában a görög 
atyák tanulmányozására adta magát, és szerzetes ruhát öl-
tött fel, és egész 70—80 évig az ép, egészséges férfiú a leg-
szigorúbb életet élte. Komoly intelmei, és prédikáczioi által 
a környéken nagy hatást szült, különösen a nőkre, kiknek 
két zárdát építtetett. Az irigy szakadár papság látván, hogy 
a hivek, papok, sőt saját püspökjük is mind meghajolnak 
előtte, különösen pedig haragudván a simonia ellen intézett 
szónoklataiért, üldözni kezdette őtet. Száműzetve később 
egy u j zárdát 35 szerzetes számára alapított. De a roszaka-
ratu szakadárok Pantaleont itt is szemmel tárták, és a világi 
hatóságnál bevádolták. Midőn azután Pachomiusnak a fö-
nebb említett archimandritának megtérése értésére esett, 
és aközben távolabbi és számkivettetésének végleges helyéről 
a basa által visszahivatott, ennek kinyilatkoztatta, hogy ő is 
a kath. egyház kebelébe tért, és azóta nem bántalmaztatott. 
Nagy tekintélye a bolgár nemzetnél kétségen kivül sokat fog 
vonzani példája követésére. — Ez alkalommal fel akarunk 
említeni egy 1826-ban történt eseményt, melynek még szá-
mos élő szemtanúi vannak, kiknek előadása alapján Romában 
egy hiteltérdemlő tudósitás is lett közzé téve. A nevezett 
évben Nicopolis városának három mecsetjén a torony (mi-
naret) tetején a félhold fölött három kereszt vala szemlél-
hető. Es pedig a város éjszaki a Duna mentében levő me-
cset tornyain görög alakú keresztek , a déli részen fekvő 
imola tornyain pedig latin alakú kereszt. Egy török a basa 
rendeletéből az utolsó keresztre irányozta lőfegyverét, hogy 
azt lelője, de az elsülés perczében a török halva rogyott 
össze, a kereszt pedig helyén maradt. Néhány nap múlva 
megkísértette az utasítások folytán egy másik török a város 
éjszaki oldalán levő mecseteni két görög keresztet letörni, 
de ezekkel együtt leestek a félholdak is, melyeken a keresz-
tek állottak. Midőn ugyanaz az előbb emiitett mecset tor-
nyára felment, hogy a latin alakú keresztet ledobja, ez azon-
nal el tűnt , de amint leszállott a toronyról, a kereszt ismét 
újra feltűnt. Mások, kik ugyanezt megkísértették, oly féle-
lemtől, és reszketéstől lőnek elfogva, hogy eredménytele-
nül le kellett szállniok. A mecset erre bezáratott. A kereszt 
pedig még 9 éven át volt szemlélhető, és csak 1835-ben 
tűnt el, midőn egy földrengés következtében az egész me-
cset romba dült. Nem adunk ehhez commentárt, hanem azon 
forró .óhajunkat nyilvánítjuk , hogy üdvözítőnk keresztje e 
vidéken mennél hamarább diadalmat arasson. 

F L O R E N Z , május 20-án. A szép Firenze! mely any-
nyit szenved Peruzzi zsarnoksága által , bir kitűnő pap-
sággal , mely hű a szentszékhez, a szent kulcsok hatal-
mához (alla potestà delle chiavi.) Ha ezen szép város-
nak egy fia, mint Peruzzi elnyomja szülővárosát, egy 
másik fia Ricasoli báró, hogy régi gyűlöletének eleget te-
gyen, mégis meggyalázza. Isten kegyelméből az alsópapság 
közül is csak igen kevesen vannak, kik megfelejtkeznek hi-
vatásukról , a felsőpapság, a püspökség egy lélekkel és 
egyértelmüleg a pápa részén ál l , azonban az előbbiek 
közül mégis vannak néhányan, kik elszakadtak, és kiknek 
ügyét folyó hó 18-án Siccoli ur a turini kamarában védte. 
Meg kell jegyeznünk jól, hogy ugyanezen ur már előbb a 
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parlamentben kikiáltotta, hogy nincs többé katholikus hit, 
és hogy ő a legközönyösebb (indifferentissimo) minden val-
lás irányában. Talán az általa pártolt szabadelvű florenzi 
egyháziak is ily érzelműek ? A florenzi érsek Limberti, ki-
nek jótékonysága ismeretes, midőn látná, hogy Ricasoli báró 
1860-ban a gyönyörű Toskana zsarnoka a kis számú szabad-
elvű papokat elöljárójuk ellen izgatta, azon volt, hogy a la-
zaristákhoz hasonló papi egyesületet alkosson, ami termé-
szetesen az előbbiek akaratjával nem találkozhatott. Ricasoli 
báró ur ezen szabadelvűeknek, kik inkább feléje, mint érse-
kükhez hajoltak, nyugdíj t rendelt , mely Peruzzi alatt elvo-
natot t , és i g y a h i r h e d t florenczi szab. papok, kik inkább az 
embereknek, mint Istennek engedelmeskedtek, oly nyomo-
rúságba jutottak, hogy az élet gondjaival kelle küzködniök. 
Lát já tok — igy szól most Siccoli ur a kamarában — azon 
papok, kik hit tek az olasz kormánynak, biztak az alakítandó 
u j Italiában, most el vannak hagyatva ugyanazon olasz kor-
mánytól, az olasz forradalomtól — és ez igaz ! De ha szo-
morkodunk a firenzei és más városok úgynevezett szabad-
elvű papjainak nyomorúságán, és még inkább engedetlensé-
gükön, nem bámulhatjuk eléggé a gondviselést, mely azo-
kat bünteti ugyanazon forradalom, ugyanazon kormány által, 
melynek midőn szolgáltak, vétkeztek. 

VEGYESEK. 
Magyar lapjaink legnagyobb részt ,Kölnische Zei-

tung'-ból élősködnek, mely néha-néha kőmivesi ködös órái-
ban a kath. világra, habár talán feledékenységből, a szám-
talan költött hirek zuhatagai között igaz hirt is hoz. Ennek 
köszönhetni, hogy a ,Kölnische Zei tung ' kegyeletteljes leá-
nyocskája, a ,Pester Lloyd' is hozza, hogy Haneberg tanár , 
a tudós világ előtt köztiszteletnek tárgya, a trieri káptalan-
tól püspöknek megválasztatva, ezt el nem fogadta. Ez már 
harmadik választás, harmadik püspöki szék, melyet a tudós 
bencze el nem fogadott. A tudós bencze 15 nyelvet jól be-
szél, Keletre utazott saját költségén, s lapunkban is emii-
te t t tudományos munkát adott ki ezen utazásáról, mely sok-
kal többet ér, mint sok, a kormányok költségein utaztatott 
tudósok munkái. Renan utaztatása 63,000 frkba került, s mi 
volt az eredménye ? Egy nyomorult irka a kereszténység el-
len, egy nyomorult levél a cs. miniszter ellen. 

De Andrea bibornokot két év előtt az olasz forradalmi 
lapok a legérzékenyebben sértették , midőn hűségét az es-
kühez , melyet a bibornokok a pápának tesznek , kétségbe 
vonták ; most a bibornok egészségi tekintetből Nápolyba, ha-
zájába ment tes tvéréhez , La Marmora tábornok avval sér-
tet te , hogy azonnal tiszteletére sietett . 

II . P é t e r , brasiliai császár a parlament bezárásakor 
mondott beszédjében emliti , hogy leánya Isabella, (szül. 
1846. jul. 29-én) már el van jegyezve. Isabella trónörökös, 
a jegyes Mémorial diplomatique szerint Lajos Victor austriai 
főherczeg. Ez által es. kir. ap. Fölségünknek két testvére 
birná Amerikának két legszebb császári koronáját. Három 
testvér, három császár, az Istennek hármas áldása. 

A Bonaparte családnak a junius hónap nem kedvez. 
I I I . Napoléon jun . 9-én tóba e se t t , sárban megfürdöt t ; 
19-én ped ig , miként irják a lapok, a kocsival kifordult ; a 
kissingeni, a karlsbadi találkozások jun. 15—22-ig tartattak, 
melyek Napoléonnak gondot adnak. Hiába ! nehéz az egyen-
súlyt fentartani, s ugy látszik, hogy a császár már erre nézve 

mint a vizén, mint a szárazon erősen inog. I. Napoléont az 
1815 jun. 9-i bécsi kötés exauthorálta ; jun . 19-én futot t a 
szerencsétlen watterlooi csatából; jun. 21-én kényszerült a 
konoráról lemondani ; jun. 26-án utazásra parancsoltatott ; 
jun. 27-én Fouché csendőrminiszter Becker tábornokot neki 
fedezetül adja, hogy útközben a nép őt össze ne tépje. I I I . 
Napoléon observator dierum. Nem kívánjuk a nagybátya bal-
szerencséjét az élőnek, csak ha az ingapolitikát folytat ja , és 
nem áll határozottan IX. Piushoz, a kath. ügyhöz, sajnáljuk 
a nagybátya és testvérunoka sorsában az összetalálkozások 
azonosságát. 

,,Az esti harang kedves hangja hiányzik itt, mondá I . 
Napoléon helenai számkivetésében, valóban fölötte hiány-
zik. Nem szokhatom hozzá, hogy ne halljam e kongást. Soha 
nem hallottam a harangot anélkül, hogy ifjúságomra ne em-
lékeztem volna. Az ,Ave Mária ' édes ábrándokra vezetett 
engemet mindenkor. Midőn a st. cloudi kastélyban az árnyas 
fák alatt legnehezebb munkáim között hallottam az esti ha-
rangszót, én mindig elmélyedtem, s kik velem voltak, gon-
dolták , hogy messze vetett hadi tervek lebegnek lelkem 
előtt, s elhallgattak, én pedig if jú éveim kedves képein me-
rengtem. Valóban, a religio a lelkek birodalma, a balszeren-
csének mentő horgonya." A nagy lélek csak nagy gondola-
tokat fej t ki mindenben. 

Brofferio, a turini szabadelvüsdik egyike május 17-én 
ezt mondá a képviselők házában : „Mikor VIII . Henrik An-
golországban, nem tudom földi vagy égi érdekekből a kath. 
religiót ki i r tot ta , és a kereszténységet protestáns alakban 
megtartot ta , (ez még nagy érdem, hogy nem választotta a 
muhamedanismust,) ezt legkönnyebben tehette. És miért ? 
Mer t nem tet t ugy mint a mi minisztereink tesznek, hanem, 
mikor megparancsolta, hogy mindenki az u j vallást kövesse, 
egy részről akasztófákat emelt, másrészről absolut hatalma 
volt, s igy oldott meg minden kérdést ." A tudós képviselő 
nem tudja égi volt-e az érdek VIII . Henriknél ; pedig tud-
hatta, hogy csak bujaság volt. Az absolut hatalmat dicséri T 
pedig a szabadság ezt nem türi ; az akasztófát jó eszköznek 
találja a kérdések megoldására ; ezt már három éven át te-
szik a turini urak. A szabadság korszakában ily képviselőid 
szoktak neked lenni te megcsalatott nép , kik az akasztófát 
minden kérdésnek megoldására a legjobb eszköznek találják. 

Egy franczia lap irja, hogy Mayerbeer kéziratban egy 
zenemüvet hagyot t hátra, s ennek czime : ,Mária hónapja. ' 
A héber zenésznek van három leánya, mind a három ka-
tholikus. 

A hesseni herczegségben képviseleti határozattal visz-
szavonatott az 1848-ban hozott törvény, mely a polgári há-
zasságot megszabta, s a vallásos házasság ismét kötelezővé 
té te te t t . 

Az olasz kőmivesség , habár tagjai egymást gyűlölik, 
például Gr—i és Minghett i , egységességre törekedik, hogy a 
királyi kormány helyett az olasz egységességet valahára lé-
tesítse. E czélra 33 fokú nagymesternek a sánta Garibaldit 
választá. Erre czéloz a szentatyának legújabban Turinból 
felküldött péterfillér fölíratja : „Dura nefarii homines occulto 
sacramento initiati — tenebricosis latebris erumpentes ubi 
nuper Italiae insidias s truerent — in Europae luce versan-
tu r summum ordinis magistrum profitentur — alacres erectr 
per fora per conciliabula volitant — conjurati veterem com-
pagem laxare, qua civilis hominum consociatio continetur — 
nos summo catholicorum magistro laeti XIX. jam secula 
Romám obtinente — Pio IX. Pontifici Maximo — confertis-
simi stipati circumfundimur — Petrianam stipem qua maxima 
possumus largitate deferentes — íidei constantiae pietatis 
documentum." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

.Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1864. 
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TARTALOM : Havi szemle. II . — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I I . 

Jeleltük az elmezavart, mely az állami s a tár-
sadalmi tanokra nézve uralkodik; jeleltük a tehetet-
lenséget, mely a viszonyok rendezésében mindenütt 
mutatkozik ; jeleltük az elv-, a jellemszegénységet, 
mely a legjelesebb államférfiaknál is oly ríva nyilat-
kozik. Fájlaltunk neliány nemes kath. elmét a zavar 
setét öbleiben tévedezni, a tévedésnek ellent is mond-
tunk. Mindez a mai eszmék, a mai szabadságok kö-
rül ! Mik ezek ? Senki nem pontozta. Meddig terjed-
nek? Körvonalozni senki nem merte. Nincs badar 
ötlet, nincs törpe gondolat, mely a mai eszmék er-
nyője alatt helyt nem foglalna. Innen a szétágazás a 
kath. elméknél is. Pedig gyakorlati föladatásuk üd-
vöt vagy poklot hoz. Emlitsük az egyház és az ál-
lam közötti viszonyt, a sajtó- vagy cultusszabadsá-
got, s dogmáink, lelkismereteink határainál állunk. 
Emiatt közöttünk sajnos az elágazás, a tévedés bot-
rány, a tévedő makacsság eretnekség, gyászos sza-
kadás, nekünk egyezni, s azért küzdünk, mert néze-
teinknek tisztulni kell. 

Amit a kath. elméknél tévedésnek tartottunk, 
örüljünk, mert legnagyobb részt a tévedők által té-
vedésnek vallatik. Ellenségeinkről ugyan, de nem 
ellenségeinkhez, hanem feleinkből a nemes ellenek-
hez szól a kath. sajtó. Az Isten koszorúzza a jámbor 
szándékú munkát. Ma lehet mondani, a kath. nemes 
elmék, melyek az eszmék csatáját vitték, egymás 
között harczolni szűnnek, egymással, mint szerető 
testvérek kezet szorítanak. Az igazság, midőn meg-
ismertetik, egyesit. Legyen jó szándék, csituljon a 
szenvedély, egymást megértjük, a megismert, a be-
vallott igazságban egyesülünk. Első teendőnk, acies 
bene ordinata. 

Megnevezésül a kath. feleket vocabulo artis 
mondjuk romai s franczia kath. iskolának. R o m a i 

i s k o l a ! Nem mintha csak Romában volna, mivel 
,Civiltà cattolica'-n kívül Bolognában ,11 Conserva-
tore' Casoni, Ventoruoli, Turinban ,Unità cattoli-ca' 
Margotti, Németországban Ketteler püspök, Spa-
nyolországban ,11 Pensiamento', Francziaorságban 
,Monde', Belgiumban ,Bien public', Angolországban 
,Tablet', ,Dublin Rewiew' Irlandban hónapos, heti 
vagy napi lapok ezen iskolának hi vei. Iskolának el-
veket', nézeteket mondunk a mai állapotokról. A 
franczia iskolát ,Correspondant', ,Union' franczia, 
,Journal de Bruxelles' belga, ,Home and foreign Re-
wiew' Acton János vezetése alatt angol lap képviseli. 
Nem veszszük ide a turini passaglianusokat, mert 
Ronget, Cerskit se merné senki szabadelvű kath. is-
kolának mondani. Jeles elmék mindkét részen, tudo-
mányban, érdemekben, kivivott győzelmekben dia-
dalmasok. Ezek a csaták terhét 30 éven át vitték; 
mink a testvérek fáradt kezeit csókoljuk, babérjai-
kat tiszteljük, nem csekély vívmányaikat hálával ki-
sérjük. Ki fogja elfelejteni Döllinger érdemeit? De ki 
fogja elsajátítani mai tévedéseit ? Ki fogja tiszteletét, 
bámulatát megtagadni Deschamps, Grerlaclietól Bel-
giumban, kiknek a kath. világ annyi jót köszön ? Ki 
fog letépni csak egyetlen levelet is azon babérból, 
mely Montalembert, De Falloux, De Broglie, Cham-
papny, két Carné , Cochin, Graillard, Le-Normant 
Károly, s fiának Ferencznek halántékain diszlik 
Francziaországban ? Acton Jánosnak is ismervék 
érdemei. Ezek mind a franczia szabadelvű kath. is-
kolának liivei, s ma mondhatjuk, a franczia iskola a 
mai eszmékre, a mai szabadságokra nézve a hosszú 
harczok után a romai iskolával kezet fogott, nem 
kölcsönös engedmények, hanem az igazság egyszerű 
bevallásának árán. Az igazságban alku nincs. 

Fejtsük a fonalat. 
Acton János ,Home and foreign Rewiew' tulaj-

donosa ép âz volt Britanniában, ami Döllinger Né-
metországban. A középkor egyházállami viszonyai, 
hittani tudománya mind a két férfi előtt semmi ke-
gyelmet nem talált, mind a kettő hittanos szabadelvü-
séget, melyben az eretnekség oly jogos, majdnem oly 
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áldásos, mint az igazhitüség, vitatott. Jött IX. Pius-
nak brevéje a müncheni érsekhez, kárhoztatva lö'n a 
hittani szabadelvüség, Acton János Rewiew füzeteit 
ezen nyilatkozattal megszüntette : „Akik eddig ve-
lünk éreztek, füzeteink megszűnése által elveikben 
nem fognak megrendülni ; a Rewiew azon kiolthatat-
lan eszmének (az iskola független az egyháztól, az 
ész a hittekintélytö'l, a bölcselem a dogmától, az ál-
lam a religiotól,) gyenge világa volt, mely a hallga-
tag lelkismeretben csendesen lobog." *) Ez a janse-
nisták hallgatása. ,Tablet, irja : „Rewiew irói IX. 
Pius brevéjéhez nem csatlakozhattak, de elveiket se 
tagadhatják meg, mivel helyeseknek látják, s nem 
támadhatván meg a szentszék tekintélyét, nem is ta-
gadhatván, hogy tanaik, Döllinger tanaival együtt 
kárhoztatva vannak, elejtik tehát az ujságlapot, hogy 
gondoskodási szabadságukat az engedelmességgel 
kiegyeztessék." Dicséretes a külső' engedelmességis, 
s helyesen tesz a kath. tudós, ha kárhoztatott tanait 
tovább nem vitatja ; de elég-e ? Az igazságnak mes-
tere szólt, nem az ellen, hogy Acton havi füzeteket 
irt, vagy hogy Döllinger a német kath. tudósok gyű-
lésén beszédet mondott, hanem mivel mindkettő az 
igazságtól eltért. A tan volt kárhoztatva, a hittanos 
szabadelvüség, mely a scholasticának dogmaticus 
szigorát gyermekkori fegyelemnek tekinti ; az a kér-
dés, szabad-e a kath. tudósnak, bár mily tudós le-
gyen is, az igazság mesterének ünnepélyes szavát 
véleménynek tekinteni, melynek elég tiszteletet 
adunk, ha meg nem támadjuk, de mely ellen saját 
véleményünket mindig 'megtarthatjuk ? Tisztelni az 
egyház tekintélyét, és szivben őt tévedésben elma-
rasztalni, nem lehet. A hallgatás, ha a roszalt tano-
kat fel nem adjuk, nem a köteles engedelmesség, ha-
nem kegyesség az egyház iránt. A szentszék enge-
delmességet követel az elmékben, nem pedig kegyes-
séget a külső viseletben. A kegyesség magasabbtól 
jön; az egyházzal szemben minden tudós véglietet-
lenségig alant van. Magasztos ihlettség ez az egy-
házi tekintély! Az igazság ésatévely közötti liarcz-
ban szavát emeli, a tévelynek pontjait kijeleli, az 
igazságnak tételét kifejezi. Ki nem bámulja a szent-
széknek Frohscliammer tanai ellen adott brevéjét? 
Ebben a bölcselem határai, föladata, becse utolsó 
pontig van kijelelve. Oly hosszú, oly izgatottsággal 
vitt elmeharczokban, midőn a tévely az ő csillámai-
val az elméket bóditja, midőn tekervényes útjaival 
befonja, midőn az igazság tévelynek, a tévely igaz-

3) Martiusi füzet, ez évben 2-ik. 

ságnak meggyőződésből mondatik, hol van tekintély, 
mely szólani, az igazság és a tévely között Ítéle-
tet mondani merne ? mely az igazat a tévedéstől min-
dig megkülönböztesse? Ez a kath. egyház, ez a szent-
szék, ez a pápa. Ez 19 százados csuda a sok tévelyek 
között, melyek az emberi elmét századok lefolytán 
siralmasan fogva tartották, a világ üdvössége, min-
den kutatások alapja s indpontja. Ne volna csak 
kath. egyház, mely az igazat a bölcseimi tanodák, s 
az eretnekségek ellen tisztán, változatlanul fentartsa, 
az emberi elme az igazságról kétségbe esve, minden 
kutatással felhagyna. Kath. egyház nélkül az emberi 
elmének nem volnának vivmányai, nem áthagyo-
mányozott kincsei, mivel bölcsész bölcsész által meg-
czáfolva, egy századnak tudományos kincsei, más 
század által letiporva, az emberi elme semmiből in-
dulna kutatásra, semmire jutna kutatásai után. Ami 
meg van mentve, az egyház által mentetett meg a rom-
boló kutatások ellen, amelyből mások uj kutatásokra 
indulhattak. Az eretnekségek, a bölcseimi tévelyek 
mindabból indultak, mert volt igazság, s ők más igaz-
ságot kerestek. Meghalt egy téviskola, a másik ugyan -
igy született mint az első. Az elméket az igazságra 
visszavezetni, nem csak hallgatást, hanem jámbor 
szándékkal párosult elmét képezni, csak az egyház-
nak sikerült. Sajnáljuk, Döllinger nem nyilatkozott, 
Acton János pedig nem elégségesen szólt. Szeren-
csés tévedés a kath. tudósban, midőn az igazság őré-
nek szavára visszatér, az ily tudós tudományos öltö-
nyének szakadását aranyszálakkal varrja össze, s ér-
tékesebb lesz a ruhája. Ily arany szálakkal varrt össze 
sok repedéseket sz. Ágoston, midőn ,Liber retracta-
tionum' irt életének esteledésén. Ha Acton havi fü-
zeteit meg nem szünteti, ha tanait tovább hirdeti, 
botrányt tett volna a liivek előtt ; nyilatkozott, hogy 
hallgatni fog, de tanait nem adja fel, a kath. tudóso-
kat szomorítja. A szentszék nem az ujságlaplioz, ha-
nem a lélekhez irányozza az ő szavait ; a külső alá-
vetés, benső, lelki alávetés nélkül tettetés. Spiritus 
est, qui vivificat, caro non prodest quidquam. Capti-
vantes intellectum in obsequium fidei. Fiai az egy-
háznak ! elménk is az egyházé, nemcsak szavunk, 
nemcsak tollunk. Mit vallunk, mit tagadunk, lélek-
ből vallunk, lélekből tagadunk; ez a méltóságunk, 
ez az érdemünk. Vitázzunk, de ha Roma közbe szól, 
causa finita. Az ember téved, legyen bár legtudósabb, 
az egyház nem téved. Az igazság- egyedül az Istené ; 
Veritas aeterna Deus, per quem vera sunt, quae vera 
sunt, omnia. Közös javunk, mily hévvel védtiik a té-
vely t, mint látszólagos igazat, oly hévvel ostromoljuk, 



lia tévelynek találjuk. Az egyház szól, meg van az igazság, ki 
van mutatva a tévely, kétség nincs többé. Csak az önszere-
tetet kell feláldozni, s mentve lesz minden. Csak az igazság 
egyesit ; csak az egyház mondja csalhatatlanul, mi az igaz-
ság. Petrus confirmât fratres ; Petrus per Pium IX. loqui-
tur . Pius szilárdan, szelíden jeleli ki, mi az igazság, a szent-
atya szavának saját tanait alávetni a kath. tudósnak köteles-
sége, dicsősége, védve, erőssége, hire, neve, érdeme. 

Örömmel üdvözöltük, örömmel hirdetjük a párisi Cor-
respondantnak nyilatkozatját, melyben fegyvereit a romai 
iskola lábaihoz leteszi, s vele'baráti kezet szőrit. I t t nem te-
kintély, hanem érv győzött, a két testvér, miután a kath. 
ügyért oly nemesen küzdött, most ölelkezett, mindkettő nyert, 
egyik se vesztett. Mondtuk, mi a romai, mondtuk, mi a fran-
czia iskola, ha a hasznavehetetlen elnevezést akarnánk elő-
venni. a két iskolát conservativ és liberális kath. iskolának 
neveznők. Ma csak kath. iskola van Francziaországban, 
amennyire a szabadelvű katholikusok küzdtere a Correspon-
dant nagy tekintélyű havi lap volt. Tizennégy éve folyt a 
két testvér között lényeges pontokban a vi ta , míg csak 
Correspondant Foisset tollából februárban e tárgyra nyi-
latkozott volna. Gróf Montalembertnek Mechelnben, mult 
évi aug. 27—28-án felolvasott beszédje ujabb, élesebb, pon-
tozottabb vitának nyitott sorompót. Bolognában Casoni Já-
nos, a jelesek legjelesebbje, Romában a ,Civiltà cattolica' 
írói, Dublinban a ,Dublin Rewiew', Belgiumban a ,Bien pu-
blic' a testvéri szeretet korlátai között hevesen megtámad-
ták a nagy érdemű, és mondhatni, őszinte tiszteletünk előtt 
örök nevű nemes grófnak elvileg kimondott, közirányul aján-
lott, a szónoklat elragadó erejével támogatott állításait. Et 
facta est lux. Kiknek egy az elvük, vitázhatnak eredmény-
teljesen, győztesen, épületesen. ,,A franczia lap, igy ir a 
Correspondant, ugyanazon engedelmességgel van az egyház 
iránt, ugyanazon hódolattal a szentszék i rán t , ugyanazon 
buzgósággal az ő szellemi s földi jogainak visszahóditásában, 
melylyel a romai lap. De mi Parisban vagyunk. Oly társa-
ságban születtünk , nevekedtünk , melyben a mult időkből 
csak romokat látunk, hogyan jöhetett volna eszünkbe ezen 
romokban keresni a támaszt, mikor ezt hazánk törvényeiben 
felleljük? Szerencsés ország, melynek egy areligloja ; mikor 
fog Francziaország a tökéletes hitegységre visszatérni, ez 
Istennek a titka. Kiindulási pontul elfogadjuk a mai helyze-
teket ; szeretjük a szabadságot, mely az embert nemesiti, 
elfogadjuk a harczokat, melyek által az ember erősödik, de 
a szabadságnak bölcs törvények által kell mérsékeltetni." A 
főpontok : , A mai helyzet, a 89-iki elvek szerinti szabadságok 
nem tan, nem elv, hanem a gyakorlatban kiindulási pont ' , 
,a vallásegység szerencse az országra', ,a szabadság a cul-
tusban , a saj tóban, mindenben bölcsen mérséklendő.' Ez 
elég a testvéri kézszoritásra ; becsülni, igénybe venni a mai 
helyzetek java i t , de nem veszteni a ker. állam eszméjét. 
Jónak mondhatunk sok kormányrendszert, igénybe vehetjük 
minden szabadságait, anélkül, hogy hiányait, vagy tanait 
helyeselnénk. Csak az egyház csalhatatlan és senki más ; 
csak a hit teljes igazság, és semmi más. Polgári alkotmány 
nincs hiány nélkül. Engedelmeskedünk az alkotmánynak, 
gyakorlatba veszszük, a jelen intézményekre támaszkodunk, 
nem támaszkodhatván a mult idők romjaira, nem a holtakra ; 

de elveink magasabbak, magasztosabbak, szentebbek, mint 
a jelennek ember által emelt intézvényei ; azért is nem ezen 
intézményekből huzunk elveket, de szent és örök elveink 
szerint Ítéljük (elvileg) az intézményeket. Elvünk a magas-
ban, gyakorlatunk a földön ; elvünk az egyház tana, az isteni 
igazság, a földi intézmények csak földiek, tökéletlenek. Te-
vékenységi körnek elfogadjuk a létező alkotmányt, tisztelni 
fogjuk , de mint tant, mint dogmát nem fogadjuk el, mint 
non plus ultráját a társadalmi rendnek nem dicsérjük. Lehet 
a földi intézmény jó egy helyütt, de nem jó azonnal más he-
lyütt ; jó a keserű orvosság a betegnek, iszonyodik tőle, s 
elveti magától azt az egészséges ; jó a lábelvágás, jó, ha a 
törött láb roszul forr össze, a második lábtörés, de azért 
senki nem fogja mondani, hogy ez magában jó, s az éptagu 
nem fogja magán ezen jóságot bebizonyítani akarni. Ilyenek 
az alkotmányok e földön, helyenkint, időnkint, ilyen a belga, 
ilyen a franczia alkotmány. A mai vallásos és politikai sza-
kadás mellett, ahol ez van, jó a lelkismereti, a sajtó szabad-
ság, a belga , a franczia, a német, az amerikai katholikusok 
váltig védik , gyakorolják , s helyzetükben jónak mondják 
ezt, anélkül hogy a lelkismereti szabadságot magában, vagy 
Itáliában , Spanyolországban , Mexicóban , Tirolban, és az 
americai déli államokban, hol ily vallásos szakadás nincs, jó-
nak mondanák, s ide behozatni javasolnák , mivel ezt a ker. 
állam eszméje, mely magas elvük, tiltja. Jónak mondják az 
angol, a dán, a német katholikusok a sajtószabadságot, mert 
ha a sok tévely iratokban terjesztetik, legalább a kath. hit-
igazság is hirdettethetik. Jónak mondják a franczia, a belga 
katholikusok a cultus, a sajtószabadságot, minden meghatá-
rozás nélkül az igazság és a tévely között ; mert mikor az 
állam nem ismeri el az egyházban a vallási, az erkölcsi igaz-
ságot ; mikor a kormányt bármily vallású, sőt a semmi val-
lású is vezetheti , j a j nekünk, ha ily állam, ily államár jog-
gal bir meghatározni, mi a vallásos, mi az erkölcsi igazság. 
Ez csak elnyomást szülhet kath. lelkismereteinkre. Ha nem 
fogadja el az egyháztól a vallásos igazságot, jobb ha senki-
től se fogadja el, jobb ha minden cultust magára hagy, figyel-
vén a polgári csendre. Látjuk Itáliában, olvassuk a kőmives 
lapokban, tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy a szakadárok^ a 
forradalmárok, midőn az igazság és tévely közötti szabadsá-
got kiáltják, a katholikusokat mindenütt nyomják, a szabad 
cultust minden komoly cultusnak megvetésére , a lelkisme-
reti szabadságot a lelkismeretlenség, és az Isten káromlá-
sának szabadságára értelmezik. I t t tehát a katholikusok 
méltán követelik az alkotmányos szabadságot, ragaszkod-
nak hozzá, mint az ő helyzetükben a legjobbhoz, anélkül 
hogy elvben a tévelynek, a gonosznak azt a jogot adnák, 
melylyel az igazság és a jó bir. ,A jó bir joggal, birjon tehát 
a rosz is avval', ez a szabadelvűek szava; ,ha már a rosz 
bir joggal, birjon tehát a jó is avval', ez a katholikusok szava. 
Boldog ország az egyvallásu ország, szerencsétlen a vallás-
ban megszakadott nemzet. Azért elvben mindig áll, hogy a 
hatalom a jónak védelmére, a gonosznak büntetésére van az 
Istentől, és hogy az állam az Istentől az egyházhoz van uta-
sítva, hogy hallja mi az igazság, mi a jó ; miként a mérge-
zési esetekben az orvosok véleményére. Elvben a lelkisme-
reti, és a sajtószabadságot, miként ez Belgiumban , Fran-
cziaországban van, soha el nem fogadjuk ; türhetjük, hogy 
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a tévely is éljen oly jogokkal, mint az igazság ; de in idea, 
in principio ily jogra a tévely nincs hivatva. Ebben van a 
szabadelvüség észellenisége , hogy az igazság és a tévely 
szabadságát, nem expediensnek bizonyos helyzetekben, ha-
nem tannak hirdeti. Mintha csak akkor volna a becsületes 
polgárnak joga személyes sérthetetlenségre , ha avval egy-
szersmind a rabló, a gyilkos, a gaz is bir. Ha az állam nem 
akarja az egyháztól hallani, mi az igazság ; akkor elfogad-
juk, hogy az állam nem birája az igazságnak és azért hagyja 
szabadon épiteni a jót, hagyja szabadon rombolni a tévelyt, 
meglátja, hova jut. Mi jobb időket várunk. Ez a mi elvünk, 
ez a gyakorlatunk. Indpont , szabály az alkotmány a csele-
kedetre, nem szabály az elmére ; nyújt tevékenységi tért a 
a társadalomban, de nem ad elvet: különben az alkotmányo-
zók az emberi, a politikai, a földi dolgokban azt követelnék, 
amit az egyetemes szent zsinatok az isteni dolgokban. A 
szabadelvűek Francziaországban követelik, hogy szabadjon 
nekik az egyház ellen vélekedni, nekik meg kell engedni, 
hogy szabadjon a katholikusoknak az alkotmány fölött isteni 
törvényt, e lvet , szabályt vallani. — Gyakorlat tehát az al-
kotmány , nem tan ; helyi , időközi, nem pedig egyetemes 
jó. — Gyakorlat, őszinte gyakorlat, és azért eskünek is tár-
gya lehet. Hazánkban meg van a cultusszabadság, vallási-
lag meg van a sajtószabadság ; ezt tisztelni, erre esküdni, 
ezt őszintén fentartani fogjuk. A vallásos szakadás után, ez 
expediens a társadalmi békés életre. Soha nem fogjuk a lin-
czi, a bécsi békekötések , az 1791, 1844-i czikkelyek vissza-
húzását követelni ; de egyszersmind ne kivánja senki tőlünk, 
hogy apostoli királyunk ne legyen apostoli, ne kivánja senki, 
hogy sz. Istvánnak eszméjét, alkotmányának alapelveit mink 
ne kívánjuk. Ez elvünk, ez tanunk , ez eszménk, ezt szem 
előtt tartani, s ha az Istennek ugy tetszik , hogy a vallásos 
szakadás hazánkban megszűnjék , hogy a hitetlenség igaz 
hitté változzék , ezt ismét elérni fogjuk. Mit a bécsi, mit a 
linczi kötés, mit az 1791 és 1844-i czikkelyek tettek, a hit-
egységnél magától összedűl, s neophitusaink fogják azokat 
sírba vinni. Ez eszmény; engedjék nekünk a társadalmi-
lag ártatlan eszményt ; gyakorlatban minket alkotmányhú 
polgároknak fognak találni. Engedjék , hogy kivánhassuk, 
vajha országunk tiszta kath. nemzet lenne , vajha vallásilag 
soha meg nem szakadt volna ! ! Engedjék, hogy alkotmányos 
szabadságainkkal élve a vallásos egységre törekedjünk ; en-
gedjék, hogy a további szakadásokat, ezen szabadságokkal 
élve megakadályozzuk. Szakadt nemzet, nekünk nem lehet 
eszményünk; a tévelynek szabadsága nekünk nem tanunk, 
mivel, ha nemzetünk a vallásos egységre visszatérne, a té-
vélynek szabadságával a további szakadást örökítenénk. Tő-
lünk , katholikusoktól senkinek nincs joga követelni, hogy 
feladjuk vallásos dogmánkat, miszerint csak egyházunkban 
van az igazság , miszerint csak mi birjuk az igazságot, ezen 
követelés a legnagyobb zsarnokság, a legundokabb vallásos 
üldözés volna ; tehát ne is követeljék, hogy a mai szabad-
ságokat, hol nincs különbség az igazság és a tévely között, 
mint tant, mint elvet valljuk, hogy a szabadelvüséget, mely 
ép ezen tant vallja, elfogadjuk. Aki a mai szabadságokat, 
melyek csak a nagy eszmeszakadásokhoz illenek , tan gya-
nánt, igazság gyanánt vallja, az a ker. királyságnak, a ker. 
államnak, a ker. társadalomnak eszméjét összetépte , elve-

tette, összetaposta. Ezt tartva szem előtt, nem fogunk szána-
lommal tekinteni Spanyolországra, melynek még 89-i sza-
badságai nincsenek, de a mult vallásos idők intézményei 
még megvannak, miként gróf Montalembert tevé ; nem 
fogunk neki ily szabadságokat kivánni, és őt csak akkor 
a müveit nemzetek sorában üdvözölni, ha a ker. kath. király-
ságnak, nemzetnek dicsőségét elvetve, atheus észállammá 
változik. Nem fogunk zavarba jönni, hogy a pápai államok a 
89-i szabadságokat nem honosíthatják meg, mivel ezen álla-
moknak szerencsés kiváltságuk van, hogy fejedelmök miatt 
csak is egyedül ker. kath. államok lehetnek, az európai álla-
mok és társadalmak szakadásaiban az Istentől föntartott 
példány a boldogabb jövőre. A gyakorlat nem tan, az ind-
pont nem elv, minden alkotmány helyi s időközi jó, ez a ro-
mai iskolának győzelme a franczia szabadelvű kath. iskola, 
gróf Montalembertnek Mechelnben mondott kettős szónok-
lata fölött. Just i t ia et pax osculata sunt. 

A belga szabadelvű katholikusokat a kőraivesck ostro-
mai hajtják a romai iskolához. A szabadelvüség utópiáival 
ők nem mehetnek semmire ; a szabadelvüség terén, miután 
a kath. elveket feladták, ők mindig megveretnek. A nemzet 
velők van, a nemzet követeli tőlök vallásának megvédését a 
solidarisok, a kőmivesek ellen ; ők tettek sokat, tesznek töb-
b e t , jun. 3 -án , mikor a győzelemhez közel voltak, Frère-
Orban dühös szónoklatának villámai, a hallgatóság vad ri-
valgásai között megverettek, zavarukban a mechelni gyűlést, 
a romai iskolát, melynek tételeit az igazságügyi miniszter 
hütelenül, eltorzítva adta, megtagadták. Dicsőség a romai 
iskolának , hogy meg nem czáfoltathatilc, hacsak tételei el 
nem torzittatnak. Dechamps elmélkedett, jun. 10-én a kama-
rában nyilatkozott, a romai iskolának tételeit a torzítások 
ellen megvédte, s a kőmivesi kormány, csak ugy nyert jun. 
12-én egy szavazati többséget, hogy a miniszterek a kama-
rában magok magokra szavaztak. Ha kis államférfiúi szégyen 
van a miniszterekben, önmaguknak bizalmat nem szavaznak, 
s hét szavazattal, a kimondott bizalmatlansággal székeikről 
lesujtatnak. De a szégyen erény, ezt a kőmivesnél, ha mi-
niszteri székről van szó , ne keressük. A belga katliolikusok 
Dechamps vezénylete alatt ugy akarják legyőzni a szabad-
elvű kőmiveseket, hogy ők szabadelvüebbeknek bizonyítják 
magokat. Hiu kísérlet ! A hitetlen szabadelvüség soha nem 
fogja hinni, hogy az igaz katholikus szabadelvű lehessen. A 
szabadelvű katholikus vagy hitetlen, ha szabadelvű, vagy a 
szabadelvüség értelmében nem szabadelvű, ha igaz hivő. A 
hívőnek dogmája, és igazsága van, a szabadelvű nem ismer 
igazságot, előtte minden csak vélemény. A szabadelvű ezt 
állati ösztönből érzi, ezt elvben tudja, hogy az igaz katho-
likus az ő dogmáit puszta véleménynyé soha nem teeridi, 
azért szabadelvüsége, bár mennyit kiáltson , mindig gyanús 
lesz. Szabadelvű akart lenni Dechamps, szabadelvű Val de 
Beaulieu,1) mindkettő jeles katholikus, a kőmiveseknél hitelt 
nem talált. Nem a szabadelvüség a mi erőnk, mert ez mikor 
akkor hitünknek kitagadására vezet, hanem a változhatlan 
szent elveink. A szabadelvű alkotmányt, ha már van, őszin-
tén, határozottan, szent eskü alatt elfogadjuk, sérthetlensé-
gét védeni, árnyai alatt magunkat lehetőleg boldogoknak 

' ) Ez irta mult évbeu a ,L ' E r r e u r libre dans l ' É t a t l ib re ' , 
röpiratot . 
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érezni fogjuk ; s mikor a szabadság csak arra szolgál, bogy 
Renan szabadon ir jon, IX Pius pedig a lyoni érsekhez ne 
Írhasson, igen boldogoknak fogjuk magunkat találni, ha az 
állam nem avatkozik a liturgiába. De midőn ily szent eskü-
vel Ígérjük a szabadelvű alkotmánynak az engedelmességet, 
midőn leghivebb polgárai vagyunk, ne követeljék, hogy hi-
tünk dogmái közé az alkotmány elveit felvegyük, ne köve-
teljék , hogy az alkotmányt, mint tant valljuk. Mondhatják, 
hogy nem fogadjuk el őszintén az alkotmányt, mikor elvben, 
vágyban a kath. államot megtartjuk ; mi a történetre uta-
lunk , hol fegyverrel kézben mi se Linz alatt, se Bécs alatt 
a vallásszabadságot soha nem ir tuk, lázadással sehová be 
nem hoztuk, helyettünk az Isten irta a felhőkben : in hoc si-
gno vinces, s hitünk szabad lett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BECS, máj. 21-én. Szentatyánk april 24-én a hittéritő 

egyesület gyülekezetében mondott nagylelkű és bátor sza-
vai messzire hangoztak el, és természetesen különféle ma-
gyarázatokat leltek. E szavak, melyek által a pápa a világ 
egyik leghatalmasb fejedelmétől mintegy számot kér az egy 
szerencsétlen katholikus nemzeten, és hitén elkövetett ke-
gyetlenségek miat t , hálával és csudálattal tölti el a hivők 
kebleit. Mily álmélkodásra ragadó látvány látni a pápát, ki 
maga is veszélyektől környeztetik, a sorompóba lépni, hogy 
fiainak jogait visszakövetelje? Bizonyára, nem a forradalom 
az, melyért a pápa szavát emeli, hanem a kegyetlenül üldö-
zött kath. vallás. A bécsi sajtó, mely kevés dicsérendő kivé-
telekkel szabadelvű (!) és katholikusellenes irányú, a kül-
földi lapok által hozott e tárgybani hazug és rágalmazó ma-
gyarázatokat viszhangoztatja. Ha ez igenis sajnálatra méltó 
jelenség, mégis vigasztaló kivételekre is akadhatni. így a 
többek között a „Glocke" a pápa beszédére vonatkozólag 
ezeket mondja : „Oroszország Lengyelhonban nem csak egy 
szerencsétlen nép nemzetiségét üldözi, és elnyomja, hanem 
a lengyelekkel együtt a katholikus vallást is kiirtani iparko-
dik. Ez nem csak az emberi lelkismeret elleni merény, ha-
nem a polgáriasodáson is elkövetett bün. Bármit mondjanak 
is, a katholicismus mindig emelkedettebb, és előrehaladot-
tabb, mint a szakadár (orthodox) vallás. Kényszeríteni egy 
kathoiikust az utóbbit elfogadni, bűntény, és a pápa teljes 
jogát gyakorolja, midőn ünnepélyesen tiltakozik ily eljárás 
ellen , a czárhoz , ki egyúttal feje a szakadár egyháznak, 
szemrehányó szavakat intézvén, és őt Isten és az emberek 
előtt felelőssé tevén ily merényekért. — A tartományi gyű-
lések ez évben nagy tevékenységet fejtenek ki, de sajnos 
nem egyben ezek közül ellenséges indulattal találkozunk az 
egyház, és ennek jogai iránt. A szabadelvűek soha és sehol 
se tudnak méltányosak lenni, hát még igazságosak? Nyilt 
bizonyságát láttuk ennek az alsó Austria tartományi gyűlé-
sén a szegények ügye tárgyalása alkalmával, és csak Rau-
scher bibornok ő eminentiája hatalmas ékesszólásának tu-
lajdonitható, hogy az egyház az őt joggal megillető befo-
lyástól egészen meg nem fosztatott. Ugyanazon gyűlésen né-
hány nap előtt a világiak kegyúri jogának szabályozása is 
napi renden volt ; csak a két fő inditványt akarjuk e tárgy 
körül felemlíteni, melyekből az itt uralkodó szellem egész-

ben kiviláglik. Az első báró Tinti előterjesztése, ki a vilá-
giak egyházi kegyuraságát egészen megszüntetni kivánta. 
Brestl követ pedig azt indítványozta, szólittassék fel a kor-
mány, hogy a legközelebbi tartományi gyűlésen ez ügyben 
törvényjavaslatot terjeszszen elő, a patronatus megváltás 
(Ablösung) elve alapján. Ez utolsó indítvány lőn 27 szava-
zattal 21 ellenében elfogadva. — Folyó hó 5-én Lemberg-
ben sz. György templomában ment végbe Litwinovicz Spi-
ridion ruthen egyesült érsek beigtatása : melyen a rosz 
idő daczára, átláthatlan sokaságú néptömeg vett részt. Az 
ünnepélyen jelen voltak : Wierzchleyski latin-, és Szymono-
wicz örményszertartásu érsekek , a przemysli püspök Po-
lanski, Galliczia kormányzója Mensdorf-Pouilly gróf , és 
számos egyházi és világi tekintélyek. A fényes körmenet 
után nagy mise mondatott. Az evangelium után apápa ib re -
vék, és a császári kinevezési okmányok latin és ruthen nyel-
ven olvastattak. A díszebéd alatt az uj érsek a pápa és a 
császár egészségére emelt poharat. — Bécsben a Weisgär-
ber-féle külvárosban uj plébánia alakíttatott, és egy nagy-
szerű templom fog építtetni, mely czélra a költségek egy 
részét aláírás utján vélik fedezhetni. 

B E R L I N , jun. 14-én. Döllingernek híressé vált be -
széde különféle lapok által kivonatban közöltetett. A komoly 
és tudós katholikusok között eme beszéd csak izgatottságot 
vagy fájdalmat okozott, mert nagyobb könnyelműséggel az 
igazságot és a katholikusok legdrágább érdekeit tárgyalni 
nem lehet. Ha D. ily módon folytatja, ez ujabb bizonyitéka 
leend a század szelleme befolyásának. Mi is igazságosak kí-
vánunk lenni minden vallásfelekezet irányában, de vizsgál-
ván abensőleg katholikus Bajorország jelen helyzetét, mely-
nek történelme az egyház történetével szoros kapcsolatban 
van, és mérlegelvén a katholikusok jelen tényleges állapotát, 
nem tagadhatjuk, hogy sok van ott, min nincs okunk örven-
deni. Bajorország katholikus tudósai, ismereteik és a szent-
székhezi ragaszkodásuk által kitüntetett eme férílai sokat 
beszélhetnének e tárgy körül, és már is megtették. Lehet-
séges hogy Bajorhonban némely sajnos tényeknek nincs 
oly szomorú következményük, mint nálunk Poroszországban, 
hol a bureaucratia tősgyökeres protestáns, és ahol mindig 
Poroszhon protestáns múlt jára , és protestáns küldetésére 
hivatkoznak. Bajorországnak joga volna hasonló hivatkozá-
sokat tenni a katholicismus érdekében, de nem tette. Bizo-
nyos, hogy Bajorországban a protestánsok kelleténél több 
jogok élvezetébe jutottak, és hogy azon sok idegen, kiket 
Feuerbach óta egész Sybelig az országba meghívtak, ha-
tározott ellenzéket képeztek Bajorország vallási jelleme és 
meggyőződése, és a bajor nép történetével szemközt, pedig 
oly módon, hogy hasonlót Poroszországban soha sem tűrtek 
volna meg, hol a nemzeti hagyományok ily fölforgatását er-
kölcsi öngyilkosságnak tekintenék. Ismeretes, és D. urnák 
jobban kell ezt tudnia mint másnak, hogy a bajorhoni ka-
tholikusok még mindig megvannak fosztva némely szabad-
ságoktól, melyekkel hitsorsosaik Austriában és Poroszország-
ban birnak. Nem tudjuk, hogy jelenleg szabad-e Bajoror-
szágban akadálytalanul missiokat tartani, szerzetes rendeket 
és egyesületeket behozni, és ha a püspököknek lehet e tar-
tományi zsinatokban oly szabadon egyesülniök, mint ná-
lunk ; de ismételt nyilatkozataikból tudjuk, hogy még gyüj-



téseket sem tehetnek templomaikban a központi kormány-
hatóság engedelme nélkül. De talán a szónok ur ezeknek 
csekély jelentőséget tulajdonit? Igaz, hogy Bajorországban 
a vallási béke mindenek fölött uralg, de azt hiszszük, hogy 
D . urnák efölötti dicséreteinek a „türelem jelen századában" 
nincs érdemök. Ugyanezt mondhatjuk ugyanis a többi né-
met országokról, még a liberalismus mintaállamát a badeni 
nagyherczegséget sem véve ki, mert a protestánsoknak régtől 
fogva panaszra nem lehet okuk a kath. Bajorországban, talán 
kevesbé mint másutt ; a katholikusok mindenütt engedéke-
nyek és teljes türelmet gyakorlók. A katholikusoknak van-
nak saját szolgaságuk dicsszónokai, és ezek foglalják el tan-
székeiket. 

ARRAS, jun. 20-án. A szabadkőmivesség az utóbbi 
időben is nagy tevékenységet fejt ki, és érdekesnek tartjuk 
némely erre vonatkozó adatokkal szolgálni. Bruxellesben 
nagyszámú kőmivesi gyülekezet tartatott, egy más gyűlés 
alkalmával, melynek kitűzött czélja csak ürügy volt az ösz-
szejövetelre. Elég az utolsó bruxellesi „botanikus gyüleke-
zeten" megjelentek névsorát átfutni, hogy meggyőződjünk 
arról, miként valamennyi ország kőmivessége képviselve 
volt néhány tagjai által. Ismerünk egyet a berlini páholyok 
küldötteiből. Ez egyik tanitó, Wilm ur, ki ezelőtt Poroszhon 
keleti részének egyik városkájában, egy polgári háznál mint 
ügyvivő szolgált, most pedig a berlini városi tanulmányi bi-
zottmány főnöke által tanitónak hivatott meg, daczára, hogy 
az osztály igazgatására képtelen. Ezen urak mindketten a 
páholyban nagyobb „fokuak." — A „Freimauer-Zeitung" 
hirdeti, hogy a némethoni szabadkőmivesek első nagy gyű-
lése még e nyáron fog megtartatni. Napja még nincs ki-
tűzve. Az emiitett lap többek között arról is tudosit, hogy a 
rend elsőbb tagjai, az úgynevezett „kisebb fokuak" ezen gyű-
lés tervét ellenzik , miután ők mint „be nem avatott és tu-
datlan testvérek" ugy sem fognának értesülhetni e gyüldé-
ken történtek- és határozatokról. Látni ebből, hogy e sze-
gény csalatottak közül mégis sokan kezdik észrevenni, hogy 
ők csak vak eszközök az ismeretlen rendfőnökök rendeletei-
nek keresztülvitelére. Talán néhányan ezek közül hallgatván 
lelkismeretükre megfognak szűnni oly társulatnak tagjai 
lenni, melynek néhány ismert főnökei nyiltan űzték a gyil-
kosságot. A „Maurerverein" a német kőmivesek legvörö-
sebb , legelőrehaladottabb része, és ezek élén Leutbecher 
erlangeni prot. egyetemi tanár volt indítványozója az emii-
tet t nagygyűlés tartásának. — Garibaldi utazása Angolor-
szágban is kőmivesi tüntetés volt, melynek jellemét elfedni 
sem iparkodtak. Garibaldival Palmerston , Stansfeld, Su-
therland lierczeg, Seely, Mazzini, és más főnökei a kőmives-
ségnek voltak ezen ünnepélynek főhősei, és legbensőbb szö-
vetségük soha sem volt talán még világosabban feltüntetve. 
Nem régen egy madridi levél jelzi a titkos , földalatti fon-
dorlatokat. melyeknek Spanyolhon is már szinhelye. Ugy lát-
szik magas állású férfiak félnek titkos készületektől, mint p. 
o. Nocedal, és Narvaez lierczeg, kik a kamarák april 19-én 
tartott gyűlésében kijelentették félelmüket. Ezek szerint 
Spanyolország átalános felforgatás előestéjén volna. — Egy 
más állam , mely eddig a páholyok vagyis a kőmivesség 
elől el volt zárva, és melyet ezért az európai forradalmi sajtó 
folyton rágalmazott, ugy látszik szinte készül ez irány-

ban haladást (!) tenni. Az austriai országgyűlés két kitűnőbb 
t ag ja , miként Mondenak irják, Schuselka, és Kuranda kő-
mivesi fokaikat Lipcsében nyerték, és most is a lipcsei Apollo 
czimü páholynak tiszteletbeli tagjai, pedig mint felsőbb fo-
kuak. (Hochgrädler) Ha a páholyok megalakittatása Austriá-
ban egykor megengedtetnék, ezen urak született fejei len-
nének az austriai szabadkőmivességnek. — Chartumban 
(Afrikában) 1863 december 18-án kelt levél különös adato-
kat nyújt azon eszközök felöl, melyeket a kőmivesek társu-
lata felhasznál arra, hogy Austriában is ujonczokat szerez-
zen. Tudva van, hogy 1862-ik évben egy tudományos kül-
döttségnek Heuglin ur vezérlete alatt felső Egyptomot és 
a Nilus környékeit kellett volna megvizsgálniok, pedig az 
austriai kormány költségein. E küldöttség Chartumban meg-
állapodott, és onnét visszatért anélkül, hogy küldetésében 
eljárt, vagy hogy ebbeli hanyagsága felöl kielégítő magya-
rázatot nyújtott volna. Az ekörül, és az ily viselet által tá-
madt hirek következtében átalános lőn a kételkedés abban, 
hogy a kiküldött tagoknak akár csak komoly szándékuk is 
lett volna az emiitett tudományos czélt valósítani. E hirek 
ellenében ama küldöttség főbb tagjai közül egy sem védel-
mezte magát. Most a fenérintett chartumi levél irója arról 
tudósit, hogy Hansal ur a Chartumban levő austriai consul 
védi magát azon állítás ellen, mintha ő ezen küldetés alkal-
mával a kőmivesek társulatába lépett volna, de hozzáteszi 
azonnal, hogy a küldöttség két más tagja a cairoi páholyba 
belépett. így tehát a tudományos czél ugyan el nem éretett, 
hanem a kőmiveseké igen, és pedig az austriai kormány költ-
ségén. — Ugy tetszik, hogy a páholyok néhány koronás véd-
nökei kezdik észrevenni „testvéreik" minőmüségeiket. így 
a német lapok értesitenek arról, miként egy udvari ünnepély 
alkalmával, melyen az ellenzék több tagja Í3 jelen volt, a 
hannoverai király Oppermann urnák, a páholyok egyik fő-
nökének, és ellenzéki tagnak azt mondta volna: „Ön rosz test-
vér , és rosz hannoverai." Daczára e tesvér roszaságának, 
— pedig nehezen áll egyedül — a király mégis csak védnöke 
marad a kőmiveseknek. Egy más királyi személyiség, a va-
lesi herczeg, mint a páholyok alsobb-rendü tagja, kötelessé-
gének tartotta az olasz páholyok fejével Garibaldival ke-
zet szorítani. Kívánjuk , hogy soha ne legyen oka e tet tét 
megbánni. 

IRODALOM. 
Clementis Schräder S. I. De triplici ordine, naturali, 

praeternaturali et supernaturali Commentarius. Vindobonae, 
sumtibus Mayer & Soc. 1864. 

Egy munkát mutatunk be az olvasó közönségnek, 
mely ha terjedelmére nem is nagy, de annál becsesebb tar-
talmára nézve. Szerző az isteni adományoknak a hittanban 
eddig átalánosan elfogadott felosztását vette fel értekezési 
tárgyának, és azoknak a t e r m é s z e t i és t e r m é s z e t fö -
l ö t t i e k r e való felosztását helyes és valónak bizonyítja a 
hitetlenek és tévedők ellenében. De meg nem elégedvén 
evvel, ugy vélekedik , hogy ha ugyanazon adományok mi-
voltát szorosabban vizsgáljuk , azt fogjuk tapasztalni, hogy 
azok között olyanok is találtatnak, melyek sem az egyik, sem 
a másik osztályba nem illenek tökéletesen, és hogy ennek 
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következtében szükséges, hogy az isteni adományok élesebb 
meghatározása tekintetéből még egy harmadik osztályt is 
fogadjunk e l , melyben az isteni adományok t é r m é s z e t -
k i v ü l i neme foglaltatnék. Erre nézve aztán azt jegyzi 
meg lerini sz. Vinczével, hogy ő „dicat quidem nove" 
de „non dicat nova" , hogy habár újnak látszassék is az el-
nevezés, de a dolog , melyre illesztetik, nem uj, gyakorlati-
lag mindig el levén az egyházban ismerve az isteni adomá-
nyoknak ezen harmadik neme is. — Kiszabott föladatát oly 
ügyesen, oly alaposan, oly következetesen oldja meg a szerző, 
hogy csaknem lehetetlen vele egyet nem érteni. — Müvét 
a diszes latin irály, a fogalmak szabatossága , mély bölcsé-
szeti és hittani tudományosság jellemzik. Mit hogy bizo-
nyítsunk, közöljük íme vázlatban szerzőnek eszmejárását , 
remélvén, hogy tekintve t. olvasóinkat, nem kellemetlen 
dolgot müvelünk. 

Minden létező, úgymond sz., szoros kötelékekkel füzetik 
egymáshoz. Ezen összefüggésnek egy jeles példáját fellel-
jük az észtani és lénytani rend között is. Ezután ugyanezen 
rendnek leirását adja ; az elsőnek, azaz : az észtaninak rajzo-
latát azonban nem tartjuk egészen helyesnek, mert szerzőnek 
puszta önkényén alapul , és a bevett egyházi elnevezéseket 
eddigi értelméből illetőleg kivetkőzteti, értjük szerzőnek 
azon felosztását : Veritas l -o rationalis , 2-o articulus , 3-o 
dogma articulusve mixtus, 4-o mysteria articulive puri. Azért 
is óvakodott ugy látszik sz. kijelenteni, mely igazságokat 
kelljen az emiitettek közül a természetenkivüli (praeterra-
tionalis) észtani rendhez számítani. — A lénytani rendben a 
természetkivülieknek alapja a tökély 3 a követelés és tarto-
zás ; melyek ismertetőjelei ; tagadólag: a) hogy oly javak-
ból származnak . melyek nem képezik a dolgok természetét, 
sem magából a meglett természetből nem fejlődnek ; — té-
telesen : b) hogy oly javak körül forognak , melyek nyomai 
s mintegy elsővonásai megvannak a természetben ; — végre 
viszonlagosan : c) hogy oly javakra vonatkoznak, melyek 
a természetet a tartozáson fölül ugyan , de nem az eredeti 
jelesség nemén kivül tökélesbitik. Ide számítja a halha-
tatlanságot, melylyel kezdetben az ember fel vala ruházva. — 
A természeti rend az Istenre, mint teremtőre, a természet-
kivüli és természetfölötti pedig Istenre , mint az ember föl-
emelőjére (elevator) vonatkozik. — Ezen három rendbeli 
megkülönböztetést szükségesnek tart ja a sz. a r ra , hogy az 
észhit (rationalismus) saját alapjából kiforgattassék. — A 
rendek felosztásának lehetőségét illetőleg világos — úgy-
mond — hogy azok a) csak a teremtett természetre vonat-
koznak, és b) azon javakra és adományokra, tehetségekre és 
erőkre, melyekkel a teremtett lények felruházvák avég-
ből, hogy Istentől kitűzött czéljokat elérjék; — mely ado-
mányok aztán vagy olyanok lehetnek, melyektől Isten te-
remtményeit meg sem is foszthatta, vagy olyanok, melyeket 
csak az adományozónak szerfölötti jó akarata és bőkezűsége 
kegyeskedett nyújtani. 

Ezenháromféle rendnek lehetőségét háromfélekép lehet 
megtámadni vagy megsemmisíteni ; vagy tudnillik az által, 
hogy a tettleg létező végső tagok egyikét kirekesztjük vagy 
megsemmisítjük, melyek egyike: 1-ször a mindenségnek 
véghetetlen szerzője ; a másik 2-szor a teremtett lény, mely 
saját természete által korlátoltaíik, és a szó teljes értelmé-

ben létrehozatott vagy teremtetett ; vagy 3-szor azáltal, hogy 
azon szükséges viszonyt tagadjuk, mely a kettő között léte-
zik. Mert tagadván 1-ször a teremtőt, ki a mindenségtől kü-
lönbözik, C3ak egy nem teremtett állománynak (substantia) 
vagy természetnek engedtetik hely, és ennek következtében 
csakis egyféle rend képzelhető ; 2-szor a teremtett természet 
tagadásából minden javak és adományok ugyanazonos mi-
volta következik, és ismét csak egynemű rend lehetséges. 
Tagadván végre 3-szor azon kiapadhatlan forrás , és ezen 
csekély csermely közti szükséges viszonyt, lehetetlen, hogy 
ez utóbbi vízzel bővelkedjék, és a csermelynek a többi vi-
zekkeli egyneműsége és alakisága következik ; —- tehát ismét 
csak egy, habár zavart és összekuszált rend lehetséges. 

A tévelyekhez e tekintetben számitandók l-ő a pan-
theismus, mint mely valamint a valódi teremtő erőt, ugy a 
valódi teremtett természetet is kirekeszti; 2-or a semi-pan-
theismus, mely elismeri ugyan a legfelsőbb teremtő erőt. de a 
vak szükségnek veti azt alá, melynek következtében az Is-
ten szükségkép árasztja teremtményeire adományait, és azo-
kat tőlük meg sem is tagadhatja. 

A második pontot képviselő tévelyek : l-ő a hyperna-
turalismus, melynek követői a dolgok teremtett rendjét ma-
gában és természete szerint hiányosnak és elégtelennek ál-
lítják és ennek következtében azt vitatják, hogy annak ere-
deti épségéhez és tökélyéhez megkívántatik az, hogy a nem 
teremtett állomány és a nem teremtett rend járuljon hozzá. — 
Ezen rendszerkövetői két részre oszolnak ; az elsőt képviseli 
a protestantismus, mely az eszes teremtménynek hiányos 
voltát, és abban, ami szükségkép természetéhez tartozik, 
való megfogyatkozását nem magából a természetből és föl-
tétlenül , hanem a teremtménynek szabad cselekményéből 
származtatja. — A másik részt Bajus és Jansenius ivadéka 
képviseli, azt állítván: hogy a természet , mely Istennek 
szükségképeni cselekedete által felsőbb rendii, égi adomá-
nyokkal diszittetett fel, csak lényegére nézve lőn jól és he-
lyesen álkotva. Ezen utóbbiaktól nem igen elütő a semi-ba-
janismus, mely Istennek történelmi eredetű ajándokait megkí-
vánja a természetnek úgynevezett jogi rendjéhez, és a ki-
nyilatkoztatáson kivül annak eredeti hagyományozását is 
követeli, mely nélkül nem mondathatnék, hogy az ember a 
természetnek illetékes rendjébe helyeztetett. 

A végső vagy 3-ik pontot pártolja 1-ör a naturalis-
mus, mely elkülönözi tökéletesen a véges természeteta vég-
hetetlen természettől, úgyannyira, hogy sem a véghetetlen 
be nem folyhat a végesre, s emez utóbbi ammannajf befo-
lyását magába fel ne vehesse : 2-or a rationalismus, mely az 
észt helyezi a kinyilatkoztatás ellenébe , s csak az észre 
támaszkodik, vagy helyesebben mondva, ki az észszel külö-
nösen visszaél ; — 3-ot a semi-rationalismus , mely az em-
beri észnek azon tökélesbülését vitatja, hogy az elérhető tö-
kélynek legfelsőbb fokán annak tehetségeit mi sem múlhatja 
fel azokból, miket Isten közlött vagy közölhetne. — A kü-
lönféle rendek megkülönböztetése elleneihez számitandók 
még azck is, kik azt állítják ; hogy ezen különbségről soha 
sem győződhetünk meg. Ide tartoznak 1. scepticismus, 2-or 
materialismus, 3-or atheismus. 

A tévelyek ecsetelése után az igazságnak ellentétes ál-
lításait mutatja be a sz. l-ő a pantheisták ellenében állítván, 
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Ihogy nem csak észtanilag igaz, hanem lénytanilag is való kü-
lönbség ismerhető fel a két valódi állomány és természet kö-
zött, melynek egyikét végesnek találjuk, és a másikát véghe-
tetlennek, szükségesnek és örökösnek fogjuk fel elménkkel.— 
A tévely második neme ellenében állíttatik : hogy a dolgok lé-
nyege változhatlan és habár meg is történhetik. Istennek vég-
hetet len kegyességéből , hogy azok saját nemük és körük 
közti vagy fölötti fokozatos tökélyre maguk módján képesek ; 
de még Istennek hatalma által sem történhetik az, még a ter-
mészet az marad ami, hogy valamely dolog lényeges tökélyé-
től, mely neméhez és köréhez tartozik, megfosztassák, vagy 
más lényeges tökélylyel öregbittessék, mely annak lényegé-
hez nem tartozik. — A harmadik rendbeli tévely ellen vitat-
tatik 1-ör, hogy a korlátolt és véges természet egy perczig 
sem létezhet enmagából, vagy enmaga által egy absolut állo-
mány gyanánt ; hanem 2-or viszonyos természeténél fogva 
tökéletesen meg vagyunk győződve arról, hogy mindenkor 
és mindazokban, melyek azt képzik, vagy a képzettet szük-
ségkép követik, a véghetet len szerzőtől és fentartótól f ü g g ; 
ki is 3-or azon uralomnál fogva, melylyel saját müvei fölött 
bir, nem törvény által köttetik véges teremtményeihez, mely 
törvények magokból a dolgokból és azok szükségeiből szár-
maznak : hanem bőségesb kegyessége és bölcsesége szerint 
bírhatja és szabad akaratja szerint kormányozhatja is azo-
kat. — Ezen uralomnak valóságát az úgynevezett engedelmes-
kedő képességből (potentia obedientialis) is bizonyitja, mely-
nek természetét és valóságát kimutatván, ezen képességet 
mint képességet természeti adománynak, de viszonyítva a 
cselekmény-, és cselekvőre természetfölöttinek mondja. Mi 
által a régi tanárok nyomán elejét veszi azon közönséges ki-
fogásoknak, melyekkel az álbölcsészek el szeretnék vágni a 
természetfölötti rendről szóló kérdést, midőn ezen rendnek 
lehetetlenségét a priori igyekeznek megalapítani. Ezek elle-
nében megmutattatik, hogy ilyen lehetetlenség nem létezik, 
akár tekintsük magát az Istent, akár az embert, akár a te-
remtet t rendet. Mi hogy még világosabban kitűnjék, tarta-
lom-ismétlés alakjában összeállittatnak az igazságnak az em-
beri ész által is bebizonyított kölcsöntétei (lemmata.) (Folyt .) 

VEGYESEK. 
VIII . Keresztély, Daniának királya, G-yörgy, görög ki-

rálynak atyja, jun. 25-én az államtanácsot e szavakkal üdvö-
zölte : „Országiásom rövid ideje alatt keservesen tapasztal-
tam , mily keveset nyom Európának politikai mérlegén a 
tiszta j o g , s mily elhagyottan állhat egy király és az ő hü 
népe a "hatalmasabb ellenséggel szemközt. Hajlí tsa meg az 
Isten azoknak sziveit, kiknek Europa sorsa kezébe van le-
téve !" Hála Istennek ! Igen üdvös, ha azt a koronás fejedel-
mek érzik, és a trónok magaslatairól hirdetik. Igy halad a 
hajnal, igy derül fel a nappal. Ha a tiszta jog nyomna a mér-
legen, Európának ügyei két nap alatt rendeztetnének. Azon-
ban VIII . Keresztély most mondja ezt 4 elvesztett csata 
után ? Nem hatalmasabb volt-e a kopenhagai kormány Schles-
wig és Holstein népeivel szemben? Mié i t nem történt e 
szivlelés 3 év előtt ? Nem állott-e szemben a szentszék, a 
parmai lierczeg, a toskanai^ modenai, a napolyi elárult feje-
delem hatalmasabb ellenseggel szemközt ? VIII. Keresztély 

Italiát elismerte. Nem állott-e Otto király a hatalmasabb con-
spiratioval szemközt? VIII . Keresztély Ottónak t rónjára űát 
küldte. Mily keveset nyomott VIII . Keresztély politikai mér-
legén a tiszta jog csak 8 hónap előtt is ! Fájdalommal, ke-
serű fájdalommal mondattak e szavak, jele, hogy a jog él a 
kebelben, a vágyban ; vexatio dat intellectum. Az egyptomi 
angyal occidit primogenitos, hanem a békák, a sáskák, a ki-
gyók stb. mardostak mindenkit. Ezt teszi a magas, ezt az 
alanti nyomor mai nap. Amely királyi házat az Isten meglá-
togat, annak tanácsnokul küld Liboriot, Monradot, Cavourt. 
VII I . Keresztély hatalmasabb ellenséggel áll szemközt, hátha 
még elárultatnék, mint II . Ferencz ? Ki tudja előre a con-
spiratio szétágazásait ? Ezek csak a bevégzett tények után 
jönnek napfényre. 

Dynaburgból irják a Posener Zeitung lapnak , hogy 
máj. 17—20-án ezernél több lengyel zarándokolt azon váro-
son át Siberiába. Utolsó hónapokban a száműzöttek 7,055-re 
mennek egyedül Livoniából és Samagotiából, ezek között 
1,731 aknákra, a többiek Siberia több vidékeire, hogy együtt 
ne lehessenek. Közöttök voltak 1,025 hét éves fiuk. Hol fog-
nak ezek templomba menni, a szentségeket felvenni, a reli-
gio édes vigasztalásait fogadni? Hazától, birtoktól, religio-
tól kifosztva, a zordon jeges vidékekre dobva, a szakadárság 
incselkedéseitől kinozva fognak ezek élni. Valóban mint a 
szentatya mondá april 24-én, ezeknek csak az őrzőangyal 
adhat vigasztalást. Szelid csarskoe-selo. 

Midőn Garibaldi a fírenczei kömives gyüldétől, melyet 
páholynak szokás nevezni, 33 fokú nagymesternek megvá-
lasztatott , Pulszky Ferencz volt kiküldve, ki ezen megválasz-
tatást Caprerába megvigye. Diplomatai küldetés a forradalmi 
hatalmassághoz. 

Az olasz kőmivesség Florenzben jun. első hat napjain 
gyűlésezett, melyben határoztatott : 1) Garibaldi a 33 fokú 
nagymester ; 2) a kőmives gyüldék, bármily szertartásuak 
legyenek, egy nagymester alatt egyesülnek ; 3) az olasz kő-
mivesség végre fogja haj tani a parlament határozatjai t az 
ország székvárosára nézve; 4) Roma az olasz kőmivesség 
székvárosa ; 5) provisorie Turinban lesz a kőmivesség fő-
kormánya ; 6) Palermóban lesz az egyesült kőmivesség első 
nagygyűlése. — Provisorius a politikai, provisorius a kőmi-
vesi főváros, az egész ország helyzete provisorius. Amit a 
kormány nem tud végrehajtani , hogy Romát kézre keritse, 
azt a kőmivesség vállalta magára. A rendes kormány mellett 
van más rendkívüli kormány, melyet a diplomatai kötelékek 
nem akadályoznak. A conspiratio alakot vett , a pápaságot 
fogja-e előbb megdönteni, vagy Victor királyságát, könnyű 
megjósolni. G—i Ischia szigetére ment fürdőbe, mely Ná-
poly és Gaeta között van, hogy közel lehessen a palermói 
gyűléshez. A turini kormány ret teg, IX. Pius nyugodt ezen 
gyűlés irányában. 

A magyarországi sz. Benedek rendje jun. 20-án egyik 
jeles és érdemteljes tag já t veszité nt. Ramóczy Valerian sop-
roni házfőnök s gymnasiumi igazgatóban. Tanítványainak 
hálás szivei, a szerzetes Rendnek imái, mindnyájunknak aj-
tatos megemlékezése kisérte őt az örök nyugalom, az örök ju-
talom helyére. 

Kegyes adomány. 
A boldogasszonyfalvai gyermekek a Jézus gyer-

mekségéről nevezet t társulatnak — frt . 49 k r . 
Bánfv-Hunyadról a szentatyának . . . 5 f r t . — k r . 
E g y káplány a Szombathelyi megyéből „pr i in i -

t iae f r u g u m " 1 két fortos tallér. 
Egy fiu a szentatyának 1 arany. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1864. 
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TARTALOM : A keresztény muzeum első zsengéi, — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Szentszéki határo-
zat. — Vegyesek. 

A keresztény muzeum első zsengéi. 
A szombathelyi egyházi megyét, s ennek mélt. 

püspökét illeti a keresztény muzeum első zsengéjé-
nek dicsősége ! 

Czikkem, melyben nemcsak a kath. papságra, 
hanem az egész magyar nemzet meleg részvétére 
számítottam, voltaképen ezen vallásos lapban látszott 
minden viszhang nélkül elhangzani. Egyedül az 
„Idők Tanuja" közié müvészetünk emelésére, vala-
mint drága műemlékeink megmentésére czélzó felszó-
lalásomat kivonatban. A többi lap mélyen hallgatott, 
agyon kivánta hallgatni, -— mintha egyedül dogmá-
ról lett volna szó, mely az egyház határain túl nem 
hathat, melyhez a világiaknak épen semmi köze ! r) 

Egyesek, köztük egyházi méltóságok is helyes-
lék nézeteimet, sokan igérék részvétüket, talán még 
többen fogták volna eszméimet melegen pártolni, ha 
csekélységemnél tekintélyesebb személyiség tette 
volna az indítványt. 

De hál'Isten, nem oly roszul áll a világ! Mái-
nem állok többé magam, a külföld lelkesítő példája 
behat lassankint határainkon is. Mindazok, kik ott 
kün a kath. religio virágzását, az egyházi élet ben-
sőségét,a templomok diszét, a készletek méltóságát 
és fényét látták, hozzám állnak ; nem lehet gondolni, 
hogy a nm. püspöki kar a használhatatlan egyházi 
tárgyak átengedésében, kivéve némely igen sajátsá-
gos tárgyakat, melyek ép emiatt hiven őriztetnek, 
nehézséget tegyen, a papság pedig buzgólkodni 
fog, hogy azokat egyesült erővel a nemzetnek meg-
menthessük. 

Szalai utam alkalmával találtam Hásságon. egy 

' ) Nem hallgatnak ők a dogmáról, credunt et contremi-
scunt, ellene rugaszkodnak ; sem a dogma nem marad az egy-
ház határain belül, hat ez messzire, a lelkek mélyeire. A ra-
gaszkodás, mely a világon a dogma ellen van, ennek hatását 
bizonyítja. A dogmától az ördög sincs menten. Szerk. 

nem gazdag templomban, mint mindennapi haszná-
latban levő tárgyat azon diszes, domborhimzésü mi-
seruhát, mely mai naptól fogva a szombathelyi me-
gye nemesszivii adakozása következtében már a ma-
gyar nemzeti muzeumé. 

Nem különös-e, hogy még ezen intézetünk szá-
mos, legkülönb rendeltetésű régészeti emlékekkel bír 
a középkorból, igen kevés egyházit és egyedül egy 
himzett tárgyat sem képes felmutatni ; mig külföldön 
nemcsak egyházi tárlatokban, hanem átalános mu-
zeumokban is számos szőnyeggel, függönyökkel, ta-
karókkal s egyéb kitűnő női munkával, tűfestmény-
nyel találkozunk? 

Hol vannak tehát egyházaink kétségkívül bá-
mulandó palástjai, drága oltárfüggönyei, a szenté-
lyek remek szőnyegjei, a pügpgk éskanonoki székek 
diszes takarói? Hol a vitézkor mindazon ékei, me-
lyekkel a magyar ügyes hölgyek házi elvonuits á-
gukban férjeiknek, a szende hajadonok jegyeseiknek 
kedveskedtek ? 

Nem untatom szíves olvasóimat muzeumunk 
ezen szép himzett darabjának részletes leírásával, 
azt az arch, közlemények számára tartom fenn ; csak 
azt az egyet említem, hogy a. régi készlet helyébe 
ujat ígérvén, azt gondolám, nem tehetek jobbat, mint 
lia a lelkes szombathelyi megyei papságot felszóli-
tom, hogy ezen diszes egyházi ruhát a tervezett ke-
resztény muzeumi osztálynak saját nevében aján-
dékozza. 

Felszólitásom, melyet ft. Stegmüller Károly 
nagy-ölbői lelkész úrhoz, kit az egész megye testvéri 
szeretettel ölel, intéztem, csak hamar megtérmé várt 
gyümölcsét. Néhány hét múlva már kezemben volt 
a 46 frtnyi összeg, melynek egy részéből igen csi-
nos miseruhát készítettem, s azt húsvéti ünnepekre 
a mélt. püspök úrhoz el is küldtem. 

Stegmüller Károly plébános úrral majd egyenlő 
buzgósággal működött nt. Illés Ferencz pinkafői se-
gédlelkész ur is, aki közbenjárásával kieszközlé, hogy 
a mai nap egészen a divatból kiment, gazdagon 
arany- és ezüsttel, valamint élénk szinezettel ékített 
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bőrcasulákkal és a hozzájuk tartozó egyéb készlet-
tel, melyekkel a megyés püspök ő mlsga engedel-
mével a jobbágyi, oberdorfi és hadászi egyházak a 
nemzeti muzeumnak kedveskedtek, az illető igazga-
tósághoz el is küldhettem. 

De még itt sincsen vége a szombathelyi papság 
a nemzeti muzeumunk iránti kegyeletének. 

A tótlaki fiókegyháznak egyik szögletében fön-
maradt egy, néhány év előtt tudatlanságból, gondat-
lanságból-e elégetett oltárszekrénynek, — mely a 
régi divat szerint diszes faragványu, gazdagon ara-
nyozott dombormüveket foglalt — két szárnya. A 
belső, aranyozott talajú 4 kép a boldogságos Szűz 
életének külön szakait ábrázolja. Nem valamely első 
rangú festőnek remek ecsetétől valók ezen képek, 
hanem mint Henszlmann útitársam ismételve mondá : 
legény munka. Óhajtanám, hogy mostani falusi ol-
tárképeink nagyobb részét művészi és vallási szem-
pontból is csak némileg lehetne ezekhez hasonlí-
tani. De szerintem nem is ebben áll a képek ér-
deme ! Amiért ezen képeknek oly nagy érdeket tu-
lajdonitok, abban áll, hogy sz. Istvánt, sz. Lászlót, 
sz. Imrét, és sz. Miklóst, országunk egyik leggyak-
rabban előforduló védszentjét — csak gondoljuk, 
hazánkban hány falu és puszta viseli ezen szentnek 
nevét? —tárgy azzák. 

Mivé tették világias érzelmű művészeink nem-
zeti szentjeinket, nem akarom itt jelenleg említeni. 
Jó magyar embernek, lelkes papnak nem kellene 
azon divatszerü, huszáros öltönyü, gyakran valódi 
torzképeket a templomban tűrni, melyeket gyakran 
a hívatlan kontárok a vidéki községekre jó drága 
pénzért reá tolnak. Nem azt kell néznünk, mi tetszik 
inkább a pórnépnek, mert ennek Ízlését a jó szent ké-
pek által lehet és kell mivelni, hanem azt is kell fon-
tolóra vennünk, hogy az egyház, melynek készlete a 
divat tárgya soha sem lehet, mikép állitá elő ezeket? 

Mily ildomosak ezen országos szentjeink ülő 
képei, mily korszerű tekintélyük, festői ruházatuk! 
Királyi alakok zöld és biborszinü palástokban. Sz. 
Istvánt a jogar, sz. Lászlót a történelmi bárd, sz. Imrét 
a liliom és berezegi korona jellemzi. Fogadják el 
festőink ezen régi mintákat a mentés, vitézkötéses 
öltönyök helyett, és mindenki azt fogja vallani, hogy 
ig y inkább illenek az oltárokra. Csak egy két pap 
tegyen ily értelmű megrendelést, és egész vidékek 
fogják jó példáját követni. 

Sajátságos e szentek cyclusában, hogy sz. 
László a jobb szárnyon felül ül, mig sz. István bal-
oldalon trónol. Ugy látszik, hogy a liarczias magyar 

nemzet ezen szentet, kinek uevét, később alakját szá-
zadokon át érmein, és királyi pecsétjein is örökité, 
bámulandó vitézsége miatt inkább tisztelte, mint a 
a szelídebb, polgáriasb kereszténység alapitóját, sz. 
Istvánt. 

Azt mondák ugyan, hogy nehezen fogom ezen 
fölötte érdekes oltártáblákat a nemzeti muzeum szá-
mára megkapni; de alig hogy magamat nt. Szelmár 
István, sz. benedeki lelkész urnák bemutattam, azt 
válaszolá kérésemre : a keresztény muzeum számára 
msgos püspököm kegyes engedelmével szívesen 
átengedem. Átmentem a tótlaki fiókegyházba, bepa-
koltattam és elhoztam. Legújabban pedig megérkez-
vén a püspöki kegyes engedély, már jelenleg a nem-
zet tulajdonához tartoznak. 

Hallottam itt-ott azt is, hogy erőszakoskodom ! 
Én azt hiszem, mit használ a sok lézengés, akarko-
dás főleg oly készleteknél, melyek mint a hímzések 
napról-napra inkább elrongyolódnak ; addig várjunk, 
mig az utolsókat is a moly emészti, és az utókor 
egykedvüségünkért meg fog róni ? 

Nem rég kirándultam Csepel szigetére. Tökölén 
a régi egyház csak néhány maradványát, de annál 
érdekesb egyházi ruházatot találtam. Először került 
kezembe egy stóla, melybe az 1444-iki év és III. 
Fridrik császár jelvénye: AEIOY van váltogatva 
beleszőve; utána nyúltam egy szintén azonkoru, 
ugyanazon szövetű casulára, melynek oldalai setét-
kék emelkedettebb virágú bársonyból állanak. A ke-
reszt mutatja a gyönyörű miniaturszerü tttfestményt, 
melyet mai nap alig tudnak utánozni. Ábrázoltatik 
Krisztus a keresztfán, alatta a bold. Szíiz és sz. Já-
nos, a keresztágon és fölül sz. apostolok. Ezeken kí-
vül van ott egy egyházi palást, szinevesztett kék 
bársonyon arany képek, az 1448-ík év és ismét 
AEIOV ; a tükrön az angyali üdvözlet van. 

A készlet oly drága volt, az alap arany fonalú, 
csiga modorú tekervényekböl áll, a himzés oly re-
mek, hogy a fönnevezett idő valódi fejedelmi aján-
dékának kell tekinteni. 

Ennek is — lia lehet rajzzal — adom tüzetes 
leírását az archaeol. közleményekben, reménylem, 
hogy kegyes olvasóim oda is követni fognak. 

Tökölén is erőszakoskodtam ; mert látván a be-
cses tárgyakat, az egyházfit kértem, hogy asz. kész-
letet kendőbe bevarrva kocsimra tegye. Láttam, hogy 
ily állapotban az egyházban alig fog már szolgála-
tot tehetni, és idővel a többi elveszett kincsek után, 
az alsó ládába, onnan rongyok közé vándorolni. Az 
igen tisztelt szives lelkész ur, kit csak egy negyed 
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óra óta volt szerencsém ismerni, nézett, nézett csepeli gaz-
dám is, de mosolygott. Ha krajczáronkint össze kell koldul-
nom, küldök nt. urnák egy szép pluvialet, igy szóltam a lel-
kész úrhoz, és mindaketten megelégedtünk. ' ) 

Szünnapjaim alatt Vaálott voltam Gürtler Mihály köz-
szeretetü esperes urnái. Még akkor ezen egyházi ruháról 
semmit sem tudtam ; de emlitém a hássági casulát, és mint-
egy varázsolva tünt fel előttem 10 írt. Venosz Imre kanonok 
ur ő nsgától, 10 frt . házi uramtól, 5 frt. Blaumann József 
hajdani játszó társamtól. Akkor nem is gyanitám, hogy ezen 
ősszeg alapja leend a hásságinál diszesb, fehérmegyei disz-
ruha megszerzésére. Ezen 25 frton kívül fenmaradt a szom-
bathelyi gyűjtésből 6 frt. Dr. Arányi Lajos és Franki Vilmos 
urak öt öt forintot adtak, nt. Winter Ágoston ur gyűjtöt t 
kitűnő feláldozással többektől 10 frtot. 

A pluviale megszerzésének, és a régi készlet oly karba 
helyeztetésére, hogy a múzeumba beadni lehessen, fele költ-
sége meg van ; azóta bizván a jó Istenbe, bízván a magyar 
clerus a legszűkebb körülmények közt is ismeretes áldozat-
készségébe, egy perczig sem csüggedek. Ha meglesz az uj 
palást, az áment az átengedésre fogja a kegyes püspök ur 
mondani, és meglesz mentve az utókor számára a feje-
delmi ajándék. 

Az alsó-palojtai nyugalmazott, érdekes casulának is 
van már pártolója ts, Sebastiani kürtösi birtokos ur szemé-
lyében. A casulán olvasható: W I G D E WIEZDA Z JAKOB A 
— ex. Stella ex Jacob — a bold. Szűz, angyaloktól tisztelt 
képe alatt áll egy fejedelmi szent, zászlóval és paizszsal, ta-
lán sz. Zsigmond ? 

I t t ha Laucsik barátom csak néhány sornyi folyamod-
ványnyal járulna ő eminentiája elé, ismét egy érdekes da-
rabbal szaporodhatnék a keresztény museum, melynek egy-
két falát csak az eddig emiitettekkel lehetne disziteni. 

Mit fog a nógrádmegyei nagyzelői lelkész nt. Fehér 
Mihály ur — a vidéken nagy hírrel biró — casulájával tenni, 
nem tudom. Nincsen ugyan szerencsém őt személyesen is-
merni, de honti uraktól, pedig tekintélyesektől haliám, hogy 
épen oly lelkes hazafi, mily derék jó pap. Tudom, hogy elébb 
utóbb, de mégis inkább elébb felszabadítjuk a kincset a ren-
desen nedves, dohos (?) helyből, és közszemlére kiteszszük a 
drága művészi ereklyét, hadd legyen ne csak az archaeolog-
nak ex professo, ne csak a harczfinak, a kincskeresőnek, a 
piperőcznek, a művésznek mit néznie, de az ottan gyakran 
megforduló papnak, és az egyház iránt kegyeletteljes nép-
nek is. 

Ezek lennének tehát a keresztény muzeum első zsen-
géi, részint in re, részint in spe ; ezeket adá, vagy szerzé 
egynehány ember jószántából, magán felszólitás után a jó 
ügy, a szerény vállalat iránti szeretettől. Mit lehetne tenni, 
ha társulat alakulna, ha azt azok fogják erős kezeikkel 
megragadni, quos spiritus posuit regere Ecclesiam Dei ! ? 

Nem rég kaptam dr. Bock Ferencz aacheni tisztelet-
beli kanonok úrtól, ki hazájában az egyházi készleteknek, 
főleg pedig a paramentumi szövetek és egyházi monumen-
tális hímzéseknek felélesztője, „Katalog der Austeilung von 

' ) Ha igy fog tenni a nt. u r tovább is, közeledtére a plébánosok 
kiáltozni fognak : viri Mindii ! claudite portas , ne casula, ne pluviale 
exeat ! S z e r k . 

neueren Meisterwerken mittelalterlicher Kuns t " czimü kis 
értekezését. 

A tisztán egyházi művészet mellett buzgólkodó pap a 
legtalálóbb, legszigorúbb kifejezésekkel súj t ja a lélekölő, 
a gyárilagos tömegkészitést, mosolyg a bámult renaissance-
féle játékszerüségekkel tömött külföldi cabinetek fölött, me-
lyek szellemhiánya szegényes, üres, ujabbkori kisdedmü-
vekben észrevehető, és nem győzi kiemelni azon művésze-
ket, kik stilszeríi egyházi kelméket, szöveteket gyártanak, 
az egyházi ruházatnak fenséges alakját visszaadják ; az öt-
vösséggel, aranymivességgel és drágakövekkel ékesített egy-
házi edényekkel foglalkozó mestereket, kik a jobb kor re-
mekjeit újonnan felélesztik ; bámulja a szent mozgalom élére 
állott főpapságot, és az azokat követő főnemességet, a rajna 
vidéki példás clerust, és azon sz. asszonyokat, kik zárdáik-
ban nemcsak az ifjú nemzedék vallásos őrző-angyalai, ha-
nem az Isten házának fáradhatlan buzgóságu csinositói is. 

Az értekezés 161 kiállított remek tárgyat említ, és ta-
núsága annak, mit lehet erélylyel, ernyedetlen kitartással 
tenni, s mit kellene, ha a régi, jó hangzású Mária országá-
nak méltó sáfárjai akarunk lenni, ha a qui non profiéit, deficit 
szerint hátramaradni nem akarunk. 

Ne nézzük tehát mélyen tisztelt pályatárs urak ! egy-
házi készleteink, főleg pedig napról-napra inkább ritkuló 
öltönyeink romladozását ; ne hagyjuk egyházunk fénykorá-
nak egyes, talán utolsó maradványait a vidéken széttépetni, 
összegyömöszöltetni, ne mondhassa senki, hogy a csekély 
rajtuk levő aranyért a hitetlenek diviserunt sibi vestimenta, 
et super vestem meam miserunt sortemi 

Fel templomaink őrei, fel nézzünk Kölnre, Aachenre, 
a hitbuzgó Németországra, Belgiumra, valamint a különben 
hitetlenségéről és könnyelműségéről jól-roszul elhírhedt 
Francziaországra. 

Ébredjen ébresztésünkre a keresztény művészet erős, 
mindent átható szelleme, és riaszsza vissza tiszta, ellentáll-
hatatlan szent fénye árjával a sok tisztátalan, frivol képeket és 
szobrokat ; csak igy fogunk visszatérni az igazán egyházias-
hoz, a nagy, jobb, szenthez, csak ugy fogja még a hitetlen 
is bámulattal, áhítattal, vagy legalább szent borzadálylyal az 
Isten háza szent küszöbét átlépni. Römer Flórián. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 7-én. A bécsi lapok egy ott ülésező prot. 

zsinatról hoztak tudósitásokat. Habár óvást tehetnénk maga 
az elnevezés ellen is, hogy világi férfiakból álló, s világi ha-
talommal és hivatással ellátott gyülekezet zsinatnak nevez-
tessék ; miután a zsinat szó mindig a püspökök tanácskozá-
sait jelzi, kik isteni hatalommal és küldetéssel felruházva az 
egyetemes vagy pedig egyes egyház jólétéről tanácskoznak; 
de mivel néhány évtized óta több országi, de kivált a ma-
gyar protestánsok a kath. elnevezések u t á n , melyek ellen 
őseik kézzel-lábbal tiltakoztak, s szótárukból kitörültek, most 
igen is ohajtoznak, például : parochia , plébános , esperest, 
püspök, zsinat, canon stb : tudván, és igen is nagyra becsül-
vén az elnevezést is, s társadalmi, polgári méltóságnak meg-
óvása tekintetéből fogjuk is kivánni, hogy maradjon kiki a 
névnél, mely alatt meghonosult ; azonban nehogy szavakról 



tegyünk tudósításokat, átmegyünk az ezen prot. gyűlésnek 
a lapokban is közölt pontjaira. A gyűlés bizottmányt neve-
zett, mely a magas kormánynak felterjesztendő kívánságo-
kat szövegbe tegye. A bizottmány ismét Porubski urat bízta 
meg a tervjavaslattal, kinek a bizottmány elé másodszor be-
adott javaslata, az egész bizottmány, s ez által dr. Heyn elő-
adása folytán az^egész prot. gyűlésnek előadása, előterjesz-
tése lett a magas kormányhoz. Mondhatnánk, mit érdekel 
minket a hazánkon kívüli vallásügyek, vagy kérdések állása? 
Nem érdekelne, ha katliolikusok nem volnánk, nem érde-
kelne, ha az eszméknek határt lehetne szabni, miként azon 
helynek, ahol születtek, nem érdekelne, ha, midőn katholi-
kust említenek , mink is azonnal nem emlittetnénk, s ami 
másutt történik, nálunk már meg nem történt volna, vagy 
készülőben nem lenne. Viszonyaink sajátsága miatt ugy te-
kintsük a hazánkivüli eseményeket, hogy egyik szemünk sa-
ját állapotainkra is legyen függesztve ; mikor majdnem le-
hetetlen a sebet egészen felnyitni, jó ha legalább a ruhán 
át tapingatjuk, mennyire javul, vagy fajul. A prot. férfiak 
követelnek, amit, miként mondják, még nem bírnak. Alapjuk 
a császári patens, mely ismert okoknál fogva, és ismert előz-
mények után hazánkra nézve visszahuzatott. Eme cs. k. pa-
tens a nemmagyar protestánsokra sok adomány volt, azért 
hálával fogadtatott ; a magyar protestánsokra kevés volt, mi-
vel többet bírtak már, azért vala az 1857-—1861-i mozgalom. 
Azonban a cs. k. patens ma már a nemmagyar protestánsok-
nak is kevés ; emiatt születtek az alább közlendő pontok Po-
rubskinek tollából, melyek a prot. gyűlés által a magas kor-
mány elé terjesztettek. Mi ezeket csak kísérletnek, ha nem 
is kisértetnek tekintjük. A kisérlet, ha nem is sikerül, nem 
árt, s ha egyszer nem sikerül, majd sikerül másodszor, har-
madszor, tizedszer; az ily kísérletek és előterjesztések ál-
tal legalább az lesz a nyereség, hogy a magas kormány a nem-
magyar protestánsokról fogja tudni , hogy elégedetlenek, 

vagy ha elégültek, az csak mától holnapra van, mert 
még a katholikusoknak van valamíjök, a nagy roskadások, 
pusztulások, a feldúlt zárdák, az elpusztított templomok, a 
lefoglalt, a világiasitott javak után még van saját templomuk, 
temetőjük, vallási és iskolai pénzalapjuk, melynek eredetét, 
és II. József császár által is kimondott rendeltetését kiki is-
meri ; végre mert még katliolikusok is léteznek a világon, 
különösen Austriában, s a birodalom tartományaiban, és ami 
legfájdalmasabb nagy n a g y többséggel. A bécsi fér-
fiak gyűlése a patens által kimondott jogegyenlőségre tá-
maszkodik, és birtokközösséget követel. Előtte a jogegyen-
lőség nem annyit jelent, hogy a prot. községek ugy szerez-
hetnek, bírhatnak vagyont, ugy nyithatnak iskolákat, s tart-
hatják alapitványaikat, gyakorolhatják cultusaikat, mint a 
katliolikusok ; hanem a jogegyenlőség nálok annyi, mint osz-
tozás abban, ami a katliolikusok sajátja, 3—5 százados bir-
toka ; miként némely politikusok előtt is nem abban van a 
jogegyenlőség, hogy a szegénynek garasát ép oly szent 
jog fedezi, mint a gazdagnak milliomjait, hanem hogy 
a szegény nyúlhasson jogosan a gazdagnak milliomjai-
hoz, s hogy igy a gazdaggal, nem a jogban, hanem a 
birtokban egyenlő legyen. Ez az azon férfiak által be-
adott legalázatosabb előterjesztésnek az indpontja. a szel-
leme, a jelleme, a mi csekély véleményünk szerint. Ha a 

protestánsok valahol a világon , és valaha, tehát nálunk a 
magas kormánytól, cs. ap. kir. Fölségünktől oly kedvezmé-
nyeket kérnének, melyek a katholikus egyház károsításával 
nincsenek összekötve, pedig polgári állásunknál fogva köve-
telhetnénk , hogy károsításunkra a Fölségnél ne kérelmez-
zenek, mi volnánk az elsők, akik az ily kérvénynek a legsza-
badabb utat nyitnánk, olyast kérni, mely másnak kárára nin-
csen , nem bűn ; de másnak károsítását kérvényezni, ezt 
nem tudjuk jogosnak ismerni, a jogegyenlőségből birtok-
egyenlőséget csinálni, ez ellen nem tudunk nem tiltakozni. 
Az előterjesztés ez: „Tekintetbe vévén a protestánsok jelen-
tékenyen kisebb számát a katholikusokkal szemben ; tekin-
tetbe vévén különösen, hogy a kath. egyház, mint uralkodó, 
utóbbi időkben nagy kiváltságokkal lőn a kormány által fel-
ruházva : a gyűlés azon nézetben van, hogy az igaz ker. béke 
és egyetértés a protestánsok és a katholikusok közötti vi-
szonyokra nézve csak a tökéletes jogegyenlőség alapján lé-
tesíthető, azért a hitváltoztatási szabadságot, és az ezt aka-
dályozó rendeletek megszüntetését kivánja." Jelentékenyen 
kisebb szám kér itt egyenjogúságot a túlnyomó nagyobb 
számú katholikusokkal. Vannak országok, hol a katholikusok 
többségben vannak, például Bajoroszágban, mégis a katho-
likusok egyenjogúságot, legalább gyakorlatban, a prot. fér-
fiakból és kőmives katholikusokból összeszedett kormány, és 
ily hivatalnokok, népképviselők miatt soha nem birnak. Po-
roszországban , Britanniában a katholikusok a lakosságnak 
egyharmadát teszik, de azért a kitűnően prot. kormány, 
vagy törvényhozástól egyenjogúságot sem elméletben, sem 
gyakorlatban, se papíron, sem az életben eddig nem kap-
hattak. De ez idegen tárgy, minket ugyan érdekel, hanem a 
Bécsben ülésező prot. férfiakat épen nem érdekli : ezeknek 
kath. fejedelemmel, s kormánynyal van ügyök, a porosz, 
vagy az angol katholikusok segítsenek magukon , miként 
tudnak, a nemmagyar prot. férfiak is, kik Bécsben üléseznek, 
segitni iparkodnak magukon ; kiki magáért. Valóban, miután 
a prot. felekezet tekintélyt nem ismer, ezen elve a mai al-
kotmányok főeszméjével, mely előtt hasonlóan nincs tekin-
tély, ha nem azonos, bizonyosan rokon. A mai szabadságot 
sok prot. tudós a protestáns elveknek tulajdonitja. Ezen al-
kotmányokban pedig isteni jog, fölsőbb törvény nincs, hogy 
valami rend legyen e földön, valami határozatra vagyon 
szükség, melyet törvénynek nevezni fognak : a törvényho-
zásban pedig az isteni törvényből semmit sem lehet szár-
maztatni, szükségképen az emberi észhez és akarathoz kell 
folyamodni, mivel a törvény ész és akarat, oktatás és pa-
rancs ; az emberi akaratok, és elmék pedig egyenjogúak a 
a bölcseségben és a badarságban, nincs magasabb szente-
sítés, következőleg a többség eszméjéhez kell nyúlni. Miu-
tán tehát a protestáns férfiak bevallják, hogy számuk je-
lentékenyen kicsiny, lia a katholikusok számához méretik; 
önkényt következik, hogy ama férfiak, midőn valamit elakar-
nak nyerni, kath. elvhez folyamodnak, mely minden emberi 
akaraton, törvényen fölötti igazságot, jogot, törvényt vall, 
melynek erejével a fenálló emberi törvény ellen is lehet fel-
szólalni. Ezen férfiak a fenálló törvények ellen szólanak, mi-
vel ellenök kérvényeznek, részükre a kath. elvet alkalmazzák. 
Szándékosan emeljük ezt ki, mivel a mai alkotmányok, sza-
badságok, s Isten tudja mily u j jogok, mint vivmányok a 
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prot. elvnek tulajdonittatnak ; nincs ez ellen szavunk, ha a 
80 éves vérontások és a mai nyomorok is azon elvnek fog-
nak fölíratni ; kiemeljük ezen előterjesztésből a fő elvet, mi-
vel eljárásukban épen ezt gyakorlatilag tagadják, s mégis a 
kath. elvet gyakorlatban vallják ; ki is látta valaha, hogy is-
teni törvény nélkül, a jelentékenyen kisebb szám egyenjogú 
legyen a túlnyomó számmal ? Kath. elvünk szerint ez lehet, 
mivel az emberi rendelet ellen az Istentől kapott jogra, az Is-
ten által hozott törvényre hivatkozunk. Ezt tették őseink 
a pogánytöbbség ellen, ezt angol testvéreink a pogány csá-
szároknál is kegyetlenebb angol parlamentek ellen. Győ-
zelemnek tekintik a protestánsok, hogy az államból az isteni 
jog és törvény kihagyatott, és a szavazati többség országon 
völgyön behozatott, még ha úgyis történik, mint Italiában, 
gyilokkal a vesékhez : de nem tudjuk, mily joggal követe-
lik Tirolban, Italiában, Spanyolországban a községi jogot, 
mikor mindig leszavaztatnak ; mi joggal kérik a túlnyomó 
kath. többség ellen a birodalom tartományaiban az egyenjo-
gúságot ? Ily láczolatban vannak a Bécsben tanácskozó prot. 
férfiak előterjesztett pontjai ! Eme lánczolat első szeme rivó 
ellenmondás az alapelvben, melyre az előterjesztés fektet-
tetik. (Folyt.) 

ROMA, junius 22-én. Tegnapelőtt IX-ik Pius pápa 
koronáztatása emlékünnepének előestvéjén a város önkény-
tesen, és pedig nagy fénynyel ki volt világitva. A lakosok a 
látvány nagyszerűsége által vonzatva tömegesen jelentkeztek 
az utczákon,és noha a Corson a sürgésforgás az éj nagy ré-
szén át tartott, a rend legcsekélyebben sem lőn megzavarva. 
Tegnap hajnalban az angyalvár ágyúi megszólaltak, a nap 
gyönyörű tiszta volt, Roma ünnepies szint öltött. Di Pietro 
végezte a sixtinai kápolnában a szertartásokat. A szentatya 
környezve a Romában jelenlevő bibornokoktól, érsekek, me-
gyés püspökök, és más főpapoktól, a romai senatus és ud-
varától, trónján ülve vett részt az istenitiszteleten, melynek 
végeztével a jelenlevő híveknek apostoli áldását adta. A nagy-
mise után összes kiséretével a sixtinai kápolna sekrestyéjébe 
ment, hol őt Mattéi a bibornoki testület dékánja következő be-
széddel üdvözölte : „Szentséged koronáztatásának évnapján 
szerencsésnek érzem magamat, hogy a bibornoki testület 
őszinte ragaszkodásának és szeretetének tolmácsa lehetek 
Az üdvkivánatok, melyeket ismételve az ő, és az én nevem-
ben is hozok, remélem , kedvesen fognak fogadtatni, és vál-
tozhatlan érzelmeink zálogát teendik. Számoljon reá szent-
atyánk, támaszkodjék sziveinkre, és erősödve eme ragaszko-
dás, és szeretet ál tal , melyet a szentek közössége folytán 
200 millió hívővel megosztunk , eme csudálatos lánczczal, 
mely az egész földgömböt átkarolja, és melyben mi az utolsó 
szemet képezzük , legyen biztos szentséged, hogy a korona, 
melvlyel az U r szentséged homlokát övedzte, nem fog elvé-
tetni, hanem inkább a Mindenható egészen vissza fogja he-
lyezni. Ez a legforróbb kivánataink tá rgya , és folytonos 
imáinknak czélja , melyeket meg nem szünendünk az éghez 
intézni, és melyeket a példabeszédek eme szavaiba lehet fog-
lalni : „Az ur a te fejednek a kegyelem növekedését meg-
adandja, és a győzelem koronájával fog megkoronázni." — A 
szentatya következőleg válaszolt : „A korona, melyet az U r 
szolgái legalacsonyabbikának fejére méltóztatott t enni , a 
szentszék ellenei fondorlatának , és összeesküvéseik tárgya 

lett. Egy része ezen ellenségnek soha sem tartozott az egy-
házhoz , s ennek véres irtóháborút izent ; egy más része, 
miután szerencsés volt ölében születhetni, elég szerencsét-
len, hogy azt ismét elhagyja, és az előbbiekkel szövetkezzék. 
Azok ugy miként ezek a támadás minden eszközeit jóknak 
találják : üldözést, erőszakoskodást, fondorlatokat, hazugsá-
got, és rágalmakat. Mint Absalon Jeruzsálem kapui alatt , 
nem szűnnek meg ismételni, hogyha azon korona, melytől 
Krisztus helytartóját meg akarják fosztani, másnak fejére 
tétetnék, az igazság jobban fogna kiszolgáltatni, a nép sza-
badabb és boldogabb lenne, és az aranykor, mely vidékeink-
ről oly régen száműzve van, ismét visszatérne. Nem szüksé-
ges kimutatnom, mily vastag tévely rejlik ez okoskodásban. 
Bár azok szivét , kik igy okoskodnak, járná át nem a 
lándzsa, minővel Absalont döfték át, hanem az isteni malaszt-
nak sugara, mely velők tényeik igaztalanságát, beszédeik té-
ves voltát megismertesse és megmutatná nekik az örökké-
valóság tátongó örvényét , melyhez, mint vakok és süketek 
közelednek anélkül, hogy part ját látnák. — Önök pedig, kik 
engem hűségesen segitenek akár a még megmaradt állam 
kormányzatában, akár — mi még sokkal nehezebb és terhe-
sebb— az egyház ügyeinek intézésében, ezután is legyenek 
támaszaim hűségük, állhatatosságuk, és ragaszkodásuk által. 
Nem merészkedem ugyan jóstehetséget tulajdonítani ma-
gamnak , de habár a láthatáron a reménynek fénye nem is 
mutatkozik, és emberi segedelemre semmi valószínűség nincs, 
mégis állithatni merem, hogy szenvedéseink, bizalmaink 
és imáink meg fogják érdemelni az Istennek irgalmasságát, 
melynek adományával ugyan néha késik, de melyet mégis 
soha sem tagad meg azoktól, kik őt félelemmel és szeretet-
tel szolgálják." 

ROMA, junius 11-én. A szentatya, egészségi állapotá-
ról mindinkább örvendetesebbet Írhatunk, azok, kik őt majd 
naponta látják sétái' alkalmával, meggyőződhetnek állitásunk 
valóságáról, adjunk értté hálát az Istennek. — Lakosságun-
kat egy gyilkossági eset ismét mélyen megszomoritotta. A 
Regola nevü városrészben, mely a legnépesebbek közé tar-
tozik, és 49-ben a Mazzini demagógiának főfészke volt, pénz-
hamisítók gyüldéjére akadtak. Egy, kinél nyomdák találtat-
tak, elfogatott. Az elfogottnak felesége másnap reggel ágyá-
ban megfojtva találtatott; azon napon ugyanis kihallgatás 
végett ezen nőnek a törvényszék előtt kellett volna megje-
lennie ; hitték azért, hogy a meggyilkolt nőn férjének egyik 
bűntársa követte el a gonosz tettet, félvén, nehogy vallomá-
sai által további felfedezések történjenek. Ugy is volt. A 
gyilkos tegnapelőtt elfogatott, és eddig tudva van, hogy ő 
nem római. Azon három franczia katonának elfogatása, 
kik bengáliai tüz és gyutacsok készítésével foglalkoztak a 
forradalmárok megbizatásából, mélyen megalázta a franczia 
helyőrséget A tettesek szigorúan meg fognak büntettetni. — 
Valóban inkább nevetésre, mint szánalomra méltók az „Opi-
nione" zsidói, kik a pápai, al pari kölcsönt kétségbevonni 
akarván, azt hirdetik , hogy az egész csak amúgy kicsinált 
dolog, és hogy nem al pari-n köttetett, hanem hogy száz 
helyett csak hatvanat kapott a pápa. De mint fogják ezt be-
bizonyítani ? Ha az Opinione emberei a világgal csakugyan 
el akarják hi tetni , hogy ugy áll a dolog, miként ők állítják, 
vegyenek egy jó összeg kölcsönpapirokat, küldjék Romába, 
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és adják el hatvanon. Biztosítjuk , hogy egy pár óra alatt 
mind el fog kellni. Nem hiszsziik azonban, hogy ez ügyben 
küvetendik tanácsunkat. — Crétineau-Joly „Consalvi bi-
bornok emlékiratainak" kiadásával koránsem merítette ki a 
birtokában levő okmányok kincsét. Egész halmazával bir 
még az okmányoknak és iratoknak, melyek Bernetti bibor-
nok emlékére vonatkoznak. Mult héten Crétineau ur barát-
jainak azt mondotta, hogy Bernetti okmányai olyanok, me-
lyek, ha közzététetnek, átalános figyelmet fognak gerjeszteni. 
Titkos, és teljes történelmét képezik az 1831-i forradalom-
nak , 3-ik Napoléon atyjának a Saint-Leui-i grófnak 2 for-
radalmár fiaira vonatkozó összes levelezését tartalmaz-
zák. — A Paris és Roma közti viszonyok javultak, habár azon 
különféle ajánlatokra nézve, melyek az olasz ügyek megváltoz-
tatására nézve történteknek mondatnak, amennyiben azok 
a szentszék jogainak bármily kis mértékbeni feladását tar-
talmazzák , a pápa „non possumus"-a leend mindenkor a 
válasz. — Romában nagy érdekkel olvassák De Sivo Hya-
cint urnák „Két Sicilia története" czimü müvét, melyet áta-
lánosan remeknek mondanak. A második kötet most van 
sajtó alatt. 

TURIN, jun. 9-én. A toskánai lapok jelentik, miként 
a luccai első fokú bíróság május 30-án kelt ítéletben kimondá, 
hogy „nem lehet helye az eljárásnak" Morganti Péter pie-
gajói plébános ellen azon vád alapján, mely ellene „papi hi-
vatalos ténykedéseknek megtagadása" miatt emeltetett, mi-
vel egy plebániájabelinek kijelenté, hogy ha botrányos 
könyve által okozott szellemi kárt megtéríteni vonakodnék, 
a szentségeket tőle megtagadandja. Hasonlóan felmentetett 
Marcheschi Márk alesperes, ki ugyanarról vádoltatott, mi-
vel hasonló okból az Oltáriszentséget kiszolgáltatni vonako-
dott . Más vidékbeli törvényszékek, mint a tartományi lapok 
hasonló perkeresetekről beszélnek, miket csak azért emiitünk 
fel, hogy kellő világba helyezzük, miként iparkodnak a mi-
niszterek Cavour Camillo gróf híres szólamát: „szabad egyház 
szabad államban" alkalmazni. Szabadság , statutum egy ré-
szen, josefinus zsarnokoskodások a másik oldalon. Lelkisme-
retszabadság, azaz szabadalom minden aljasságra, de a ka-
tholikus egyház szolgáinak tömlöcz, száműzetés, végnélküli 
perek, ha valaki közülök kötelességhiven jár el hivatásában. 
Csak ritkán van kivétel a szabály alól. Habár az államtanács 
Cacciát száműzni, vagy javadalmaitól megfosztani nem mer-
te, kimondá mégis, hogy hivatalának hatalmával visszaélt. 
Mondák, hogy a mai forradalmárok a hitehagyott Julián mes-
terfogásait, tettetéseit utánozzák, de ime ! Julián az előde 
által számkivetett püspököket hazájokba visszatérni engedte, 
most pedig ellenkezőleg börtönöztetnek, egyházaik látogatá-
sában akadályoztatnak ; Calábriából Siciliából papok és szer-
zetesek Sardiniába, és más éjszaki tartományokba belebez-
tetnek, 150 megye tehát körülbelől 10 millió hivek főpász-
toraiktól, számtalan plébániák lelkészeiktől megfosztatnak, 
egyedül Lombardiában 66 javadalom nem ugyan jogilag, de 
tényleg ü re s , és mily indokokból? Miniszteri önkényből. 
Olaszországon kivül alig birhat valaki fogalommal azon ön-
kényszerü eljárásról, mely i t t a kath. egyház irányában min-
dennapi. Püspöki karunk, és egyéb egyháziak tiltakoznak 
ugyan a rendeletek ellen, mint amelyek a canoni jogba, con-
cordatumokba, és más szerzett jogokba ütköznek, de tiltako-

zásaik válaszra sem méltattatnak. Laikusok, és a csak türe-
tett vallások emberei : zsidók, valdensisek, szabadkőmivesek 
a miniszterek által hivatva Ítélnek oly tények fölött, melye-
ket a kath. egyház papjai, és püspökei a canoni szabályza-
tok, és lelkismeretük szerint végeznek, igen a szent tényke-
dések fölött is idegen vallásúak Ítélnek. Hol itt a szabad 
egyház a szabad államban? hol a sokat kürtölt egyenlőség? 
Minisztereink folyton azon törik eszüket, hogy különféle esz-
közökkel a statutum első pontját megsemmisithessék , és 
sophismáikkal ugyanazon alaptörvénynek 29-i czikkelyét, 
mely különbség nélkül a birtok sérthetlenségét kimondja, mi-
ként tehessék hatálytalanná. A statutumra tett esküjök csak 
annyit ér, mint Minghetti által egykor a pápának, Pisanelli 
által a bourbon királynak, Peruzzi által a toskánai nagyher-
czegnek adott eskü. A sokat hiresztelt szabadsággal legna-
gyobb ellentétben oly zsarnokságokat visznek véghez, mely 
a töröknek sem válnék becsületére. Atheussá tenni az álla-
mot, lerontani a szentszéket, kiirtani a katholicismust, ez 
szándékuk, mint egykor 16-ik Gergely pápa előre mondá, 
bármily képtelennek látszassék is. — Egyébkint némely ön-
érzettel biró helyhatóságok által tanusitott függetlenség, 
ama bátorság, melyet a fönebbiek után egy két tartomány-
beli törvényszékek mutattak, és a józan közérzelem ellenáll-
hatlan ereje hiszszük és reméljük, végre is kényszeriteni 
fogja a minisztériumot, hogy ugy tegyen , miként 1836-ban 
September 24-én Lajos Fülöp kormánya tett, kijelentvén, 
miként alkotmányos kormány alatt, szemben a statutummal r 

és az evvel megegyező törvényekkel önkényszerü rendele-
teknek és eljárásnak helye többé nem lehet. 

IRODALOM. 
(Fo ly t . ) 

Ezeket előre bocsátván, a második részben a rendek 
felosztásáról értekezik, mindenek előtt azt vitatván, hogy 
a rendnek természeti és természetfölöttire való felosztása 
észtanilag helyes, ezt bebizonyítja : 1-ször a nyújtott vagy 
nyújtható isteni adományok különbségéből, melyek külön-
nemüek levén, egyik részük a természeti, a másik a termé-
szetfölötti rendbe tartozik. Minek megalapítására a termé-
szet és a természetinek fogalmát fejtegeti, a sz. atyákból és 
scholasticusokból bizonyítván, hogy habár szorosan véve el-
méletileg legyen is egy kis különbség a lényeg, természet 
és állomány között, de az összetességben alig különböznek 
egymástól. Ezen kifejezéseket illetőleg, az egyház igazította 
helyre a pogány bölcsészek hiányos és hibás fogalmait; mi-
ből aztán azt következteti, hogy jóllehet az ész- és bölcsé-
szethez tartozzanak is ezen fogalmak , mégsem szabad azo-
kat a keresztény bölcsésznek máskép használni, mintsem a 
kinyilatkoztatás és a hittan engedi , igen helyesen ecsetel-
vén azon hasznot is, melyet a bölcsészet a hittanból merit. — 
Fejtegetése folytán a következőket sorolja a természetiek-
hez : 1-ör a dolgok lényegét ; 2-or mindazt, miáltal valamely 
dolog vagy lényeg szerinti teremtett lény egyedileg léte-
zik ; 3-or mindazt, miáltal az így alkotott lény természetéhez 
képest föntartatik é3 tulajdonaihoz képest öregbedik, nö-
vekszik ; 4-er mindazt, miáltal ugyanezen lény a munkásság-
nak rendes alapjává (princípium) válik ; 5-ör mindazt, mi-
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által ugyanez alkalmassá és képessé lesz munkásságának 
gyakorlatba vételére ; 6-or miudazt, miáltal ugyanezen lény 
veleszületett erejéből akár bensőleg enmagában, akár külső-
leg és másokhoz hasonlítva tényleg fejlődik ; 7-er mindazt, 
miáltal ugyanezen lény tevékenysége erejénél fogva az 
aránylag megfelelő czélnak elérésére igyekszik. Avagy ter-
mészeti átaljában mindaz, amit Isten mint teremtő nyújtott a 
természetnek, amint az teremtete t t , amennyiben t. i. az lé-
nyegileg alakittatik és természetileg a maga nemében fejlő-

• dik, segittetik és tökélesbedik, — és ezen kör határozza meg 
a természeti rendet. 

A természetinek meghatározása után a természetfölötti-
nek jellegét és természetét rajzolja, összehasonlítván ez utób-
bit az előbbivel, mely összehasonlítás oda vezet, hogy meg-
győződjünk arról, hogy a természetfölöttinek fogalma nem-
csak viszonylagos , hanem viszonytalan ; a természetfölötti 
alatt az levén értendő, mi minden teremtett és teremthető 
természetet fölülmúl; miért is nem ok nélkül cseréltetnek 
fel a „természetfölötti" „isteni" és „mennyei" kifejezések. 
Ezen értelemben vették mindenkor a „természetfölötti" ki-
fejezést az ős-egyháznak tanárai is a sz. atyák , mit szerző 
azoknak valamint azon helyeikből bizonyít , amelyekben azt 
mondják: hogy mi nem természetfölötti, ugyanazon helyeik-
ből is, melyekben azt tanítják , hogy mit kellessék a termé-
szetfölötti alatt érteni ; bizonyítja továbbá a sz. atyáknak 
összehasonlító és hasonértelmü szólamaikból ; azoknak vi-
szonytalan tételeikből, melyekben a természetfölöttit isteni 
— istenitőnek — az isteni természet közlésének — a z isteni 
kincsek nyújtásának—isteni megdicsőülésnek — isteni gyer-
mekségnek — az isteni szépségbeni részesülésnek — áthe-
lyeztetésnek, átváltoztatásnak — Krisztusbani képzésnek — 
Szentlélekkeli egyesülésnek — isteni rendnek nevezik ; majd 
ismét azoknak viszonylagos tételeikből, melyekben a termé-
szet a kegyelemmel, a szolgaság a gyermekséggel, a termé-
szetes gyermekség az örökbefogadással helyeztetik ellen-
té tbe ; — melyekből kiviláglik, hogy a természetfölötti rend, 
tekintve a javakat, melyekből az alakul, egész nemére nézve 
különbözik a teremtett rendtől, és hogy ezen javak szerzője 
ugyan az Isten, de nem mint teremtő , hanem mint fölemelő 
és elősegítő. Miket végre megerősít azon egyházi irók ta-
naiból is, kik a scholasticának előkészítői valának ; elvégre 
ugyanezen scholasticának fődiszeire sz. Tamásra és Bona-
venturára hivatkozván. 

Minekutána a mondottak által a rendnek természeti és 
természetfölöttire való felosztását észtanilag helyesnek bizo-
nyitotta volna , fejtegetését folytatandó a Il-ik fejezetben 
azt v i ta t ja , hogy ugyanezen felosztás lénytanilag is való. 
A természetes rendnek lénytani valóságát bizonyítani fölös-
legesnek tartja. A természetfölötti valóságnak megmutatá-
sára az előbbi fejezetben mondottakra hivatkozik, melyek 
nemcsak az észtani igazságra, hanem egyszersmind a lény-
tani valóságra is vonatkoznak , úgyhogy ugyanazon tekin-
télylyel bizonyittatik a lénytani valóság, mely által az esz-
mének , fogalomnak helyessége és igazsága bizonyittatott. 
Ezen valóságnak kiderítésére azon kérdés fejtetik meg eleve : 
váljon közölhetők-e azon isteni, mennyei adományok, melyek 
a természetfölötti rendet képezik, a teremtett természettel ? 
az kérdeztetvén legelői : ki a természetfölöttinek az alanya ? 

mire aztán az a válasz, hogy C3ak is az eszes természet igazi 
és sajátlagos alanya a természetfölöttinek és ez, hivatkozva 
az említett egyházi Írókra, ujolag sz. Ágoston és sz. Tamás-
ból bizonyittatik, kimutatván egyszersmind, hogy ezen alany 
a természetfölöttiekre alkalmas , avagy hogy az isteni ado-
mányok közlése nem ellenkezik azon természettel, mely el-
mével, észszel ruháztatott fel, sőt hogy a természetfölötti és 
ezen természet között a legszebb frigy létezik. Hogy már 
most ezen természetfölöttinek az alanynyal való igazi össze-
köttetését megmutassa , melynek eddig csak lehetőségét bi-
zonyította , a l e h e t ő s é g és v a l ó s á g között egy hidat 
épit, azt állítván ; hogy ezen összeköttetés hihető. Ezen ál-
lításának igazolása után azt mondja: de miért időzzünk még 
hosszasabban csupa gyanitásoknál és miért kövessük csak a 
hihetőséget ott, hol a bebizonyított tanúságok ingatlan hitet 
követelnek? miért támaszkodjunk csak egy valószínű véle-
ményre o t t , hol a bebizonyított igazság szól ? Az igazság 
bebizonyítására nincsen hathatósabb gyámok a tényéknél ; 
már pedig a természetfölötti adományok valóságát nyilvános 
tények bizonyitják. Mert emellett tanúskodik az összes em-
beri nem. Mit bizonyítandó a pogányság hagyományaira, 
Izrael népe és a keresztény család hitére utal ; ez utóbbit 
tekintve, kiemelvén ugyanannak a megtestesült Igéről, Ma-
ria felmagasztaltatásáról, az angyalokról és végre az ember-
ről szóló tanai t , melyeken szakadatlanul a természetfölötti 
adományok fonala szövődik keresztül, úgyhogy az isteni 
gondviselésnek jelenlegi rendje természetfölöttinek mon-
dandó. (Folyt.) 

Szentszcki határozat. 
AUGUSTODUNENSIS sen AEDUENSIS 

Beatiíicationis et canonizationis ven. servae Dei soro-
ris Margaritae Mariae Alacoque monialis professae ex or-
dine visitationis beatae Mariae Virginis instituti sancti Fran-
cisci Salesii , super dubio : an staute virtutum ac trium 
miraculorum approbatione tuto proeedi possit ad solemnem 
ven. servae Dei beatifîcationem ? 

Qui in cruce exaltatus humani generis Redemptor 
omnia ad se trahere disposuerat, ita venerabilem suam famu-
lam MARGARITAM MARIAM ALACOQUE mirabiliter 
attraxit, ut ad altum cor suum accedens immensae charitatis 
dulcedinem in suo fonte degustaret, eamque inter homines 
difFunderet. Inde quas venerabilis MARGARITA ex aperto 
Christi latere hausit dulcedinis aquas veluti ilumen in uni-
versam terram diffluere fecit, id unum exoptans, ut hominum 
cordibus in hoc aquarum viventium pelago emundatis, fons 
in eis lleret aquae in vitam aeternam salientis. 

Cum vero carnis deposita sarcina ad superos evolans 
meruit ex corde Jesu torrente voluptatis repleri , tum earn 
quoque exhausit virtutem, qua ad coelestis sponsi similitudi-
nem mortalium succurreret aerumniis, eorumque languores 
curaret. Proinde sanctitatis ejus fama late diffusa est, prout 
divini cordis cultum ipsa diífuderat. Hinc factum est ut pri-
mum de ejus virtutum praestantia ; dein de miraculis, ipsa 
in te rveniere , patratis accuratissima penes sacrorum rituum 
Congregationem disquisitio insti tueretur, quae gemino a 
Sanctissimo Domino Nostro PIO PAPA IX. promulgato 
decreto optatum attigit exitum. 



Quare omnibus rite peractis, quae in gravissimis hisce 
judiciis juxta Apostolicas constitutiones e rantperagenda , nil 
aliud superesse videbatur ad decernendos venerabili MAR-
G A R I T A E MARIAE altarium honores, nisi u t de more re-
verendissimi Cardinales sacris- tuendis ritibus praepositi, et 
patres consultores interrogarentur : an stante virtutum ac 
trium miraculorum approbatione tuto procedi possit ad so-
lemnem venerabilis hujus servae Dei beatiűcationem ? Id-
circo cum hujusmodi proposuisset dubium reverendissimus 
Cardinalis Constantinus Patrizi episcopus Portuensis et s. 
Ruf inae sacrorum rituum Congregationi praefectus, causae-
que relator in frequentissimo côram eodem Sanctissimo Do-
mino Nostro conventu ad Vaticanas aedes collecto decimo 
octavo Kalendas Juli i vertentis anni hujus, omnés affirma-
tivum protulere responsum. 

Attamen placuit Beatissimo Pa t r i Apostolicam senten-
tiam suam in aliam differre diem, u t spatium aliquod tempo-
ris ad divinam sibi precibus promerendam opem intercede-
re t . Id tandem liac die fieri censuit, qua natalitia Praecursoris 
Domini celebrantur. 

Quapropter sacris in Pontificio Vaticani palatii sacello 
operatis, ad hanc patriarchalem suam Lateranensem archi-
basilicam se contulit, ubi postquam, nobili pat rum Cardina-
lium corona circumdatus, pontificali missae adstitisset, in 
proximum ipsius archibasilicae sacrarium ad se accersivit 
r.everendissimum Cardinalem Constantinum Patrizi episco-
pum Portuensem et s. Rufinae, sacrorum rituum Congrega-
tioni praefectum, causaeque relatorem, una c u m R . P . Pe t ro 
Minetti s. fidei Promotoris coadjutore, et me infrascripto 
secretario , iisque adstantibus pronunciavit : tuto procedi 
posse ad solemnem venerabilis servae Dei M A R G A R I T A E 
MARIAE ALACOQUE beatificationem. 

Hoc autem decretüm in vulgus edi, in acta sacrorum 
rituum Congregationis referri, literasque Apostolicas in for-
ma Brevis de solemni beatificationis ritu in patriarchali ba-
silica Vaticana quandocumque celebrando expediri manda-
vit octavo Kalendas Julii anni MDÇCCLXIV. C. Ep. Por-
tuen, et s. Rufinae card. Patrizi S. R . C. Praef. Loco t Signi 
D . Bartolini S. R . C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
O es. ap. kir. Fölsége IX. Pius pápának legújabban 

egy gazdag fénynyel kiállított missalet ajándékozott. A könyv 
Girardet Károly nyomdájából jöt t , a táblán állottak a sokat 
jelentő szavak : ,Tu es Petrus . ' 

Megjelent ,Egri képes naptár a nép számára 1865. 
évre, első évi folyam, szerkeszti Stephanovszky Sándor. ' A 
napok sorozata után tartalmaz missioi tudósitás.okat, ismer-
te tvén az e czélra alapított és működő társulatokat ; irányadó 
versezetet T. B.-tól ; erkölcsös beszélyeket a magyar nép-
életből, rövid rajzot a kath. egyház történetéből, ismertetést 
az Irgalmas szerzetről, az Angol kisasszonyok egri intézeté-
ről, Jászberény városáról, a tárgynak megfelelő fametszetek-
kel ; jönnek azután a különfélék, ötletek, adomák, mezei, 
házi gazda és gazdasszonyi tanácsok. — Az Isten áldja meg az 
egri népirodalmi nemes törekvéseket. 

A folyó évre megjelent szepesmegyei papi névtár sze-

r int van a megyében 201,582 katholikus, 9829 g. kath. 
69,447 ágostai, 10,181 héber vallású, a 291,039 lakosság kö-
zött. A kath. hivek 162 anya és 481 fiókegyházra osztva, 
119 felruházott plébános és 42 adminisztrátor által vezény-
eltetik, kiknek segitségére van 42 káplán. A papok száma 
231, a kispapoké 46 ; van a megyében 7 szerzetes ház, 66 
ágostai vallású templom, és 8 héber imaház. 

Simon S. a ,Prot. egyh. és is isk. lap' 27-ik sz. 866 1. 
ezeket irja Szútorból : „ É n azt mondom, hogy nagy Magyar-
országon minden jó protestáns ember házában ott kellene 
lenni elengedhetleniil a liitjavitás dicső bajnokainak a re-
formátorok arczképeinek, melyek népünk vallásos szellemére 
jótékonyan hatnának. A Kálvin ünnepélyen elmondott sok 
szép szavak betűk vagy képek nélkül maradandó életre, ki-
vált gondolkozni nem szerető köznépünknél,, nem igen szá-
mithatnak. A történelmi .világban feltűnő nagy ideák, képek-
ben felmutatva sokkal elevenebben hatnak az emberi szivre 
és elmére, mint a gyorsan elrepülő puszta szavak." A protes-
tánsoknak mindenütt első fellépése volt a képeket, szobrokat 
összerombolni ; a képek rendeltetésének eszméjét Simon ur , 
egyszersmind gyakorlatát a hitujitók ellen visszaállítja, és 
a hi túj í tást e pontban valóságos hitrontásnak bebizonyítja. 
Csak egyet akarnánk, csak egyet kérünk Simon úrtól : Krisz-
tus Jézus Megváltó Istenünknek, és a Szűz szent Anyjának 
képét nem inditványozná-e a prot. templomok és családok 
házaiban felállitandónak ? A gondolkozni nem szerető nép-
nek szivére és elméjére jobban hat a kép, mint a hirtelen el-
repülő puszta szó ; a megváltás nagyobb idea, mint a 16-ik 
századi, magok a protestánsoktól majd minden pontra bebi-
zonyított hitrontás. Ha az újí tást uji t juk, az első újítást ron-
tásnak bizonyítjuk. 

A ,Pesti Napló'-nak 147-ik számában iratik : ,,A ,Prot . 
Lap'-ból olvassuk , hogy Máday superintendens közelebbi 
körút ja alkalmával a ratkó-leliotai rom. kath. lelkész által a 
r o z s n y ó i m e g y é s p ü s p ö k m e g h a g y á s a követ-
keztében a diadalkapu alatt latin beszéddel üdvözöltetett , 
melyre a superintendens szintén latin nyelven válaszolt. Ör-
vendetes jele a tes tvér iségnek"; — h a igy volna, mondanánk : 
,a bűnös szineskedésnek.' Váljon nt. Galladay János kath. 
plébános emeltetett-e diadalkaput Mádaynak, ment-e elébe 
templomi zászlókkal, processióval, meghuzatta-e az 1810-ben 
emelt kath. plébániának harangocskái t , casulában ment-e 
fogadni a megérkező superindens Mádayt , vagy csak papi pa-
lástban ? nem tudjuk, erről ő felelhet, s bizonyosak vagyunk, 
fog is felelni; de hogy ezt Galladay János plébános u r a n m . 
rozsnyói megyés püspökének meghagyásából te t te volna, en-
nek oly határozottan ellene mondunk, mintha a Prot . Lap, és 
a Pest i Napló újdondásza ál l í taná, hogy Galladay János ezt 
a Religio szerkesztőjének meghagyásából tette. A testvériség 
nem abban van, hogy öntsük össze a vedreinket, hanem, hogy 
tisztán tartsuk, várván az isteni gondviseléstől, kinek vedre 
fog először a levegőbe kipárologni, s ki lesz kényszerülve 
mondani : date nobis de oleo vestro, quia lampades nostrae 
exst inguuntur ? IIa a Pesti Napló testvériséget akar, mondja 
Ivánka Sámuelnek, Zombory Gedőnek : ,Quousque tandem 
meglátjuk mi lesz a siker. 

A ,Maudit1' és a ,Réligieuse' szerzője magát ,Abbé ' -
nak irta. Mindenki tudta , hogy az író nem pap. Figaro szer-
kesztősége i r j a , hogy ezen álpap nem más mint Ulbach 
Lajos újságíró , irodalmi iparlovag , aki ir, ami pénzt hoz, 
mint Renan. Felszólitja még Ulbachot , merje tagadni, hogy 
nem ő irta a gyalázatos két pasquilt. 

Siciliában a püspök egy subdiaconust, és egy diaco-
nust a felszenteléstől eltávolitott. Ezek a kir. prefettohoz fo-
lyamodtak, aki sua forma ki is adta nekik a papi rendek fel-
vételére a szabadságot. Mehetnek e czélból Passagliához. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1864. 
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A szentírás és a Protestantismus. 
Három évszázadot jegyzett föl a kérlelhetlen 

szigorral itélő történelem az ő lapjaira, mióta Luther 
Márton a sz. irás védelmére, és az Isten igéjének tel-
jes jogába és tiszteletébe való' visszahelyezésére szót 
emelt. A wormsi birodalmi gyűlésben félelmet nem-
ismerő nyiltsággal kijelenté, hogy ő nem hisz sem a 
pápának, sem a zsinatoknak; czáfolják meg a sz. 
Írásból, mert más tekintélyt el nem ismer. Kimondta 
tehát hitvallásának legfőbb elvét, a vele és általa 
született protestantismus sarkigazságát, miszerint 
egyedül a szentirás kútfeje és forrása az isteni igaz-
ságoknak. Es hogy minden, a pápaság rabságából 
és a setétség tömkelegéből kibontakozott keresztény 
ember az ő lelki üdvét ezen isteni forrásból merít-
hesse, előhúzta a babyloni fogság alatt a pad alá du-
gott sz. iratokat, hogy a vékára helyezve, világossá-
gukkal áraszszák el a hivő és az Isten igéje után 
sóvárgó kebleket. E végre le is forditá a szentírást 
német követői számára Patlimos szigetén, amint a 
wartburgi várkastélyt nevezni szokta. 

Nem lehet ezen igénytelen értekezésnek ezélja, 
a protestantismus szerzőjének szavaiban és tetteiben 
foglalt tévelyeket megczáfolni, és Krisztus egyháza 
ellen emelt vádakat visszautasítani. Hisz ezekkel 
már egész könyvtárok telvék ; és nem csekély elbiza-
kodást árulna el az, ki a Bossuetek, Bellarminok, 
Fénélonok és a mély tudományu férfiak egész tábo-
rának fáradozása után még valami ujat, eddig nem 
mondottat, vagy nem elég világosan kifejtettet vélne 
felhozhatni. Hisz korunk annyira magasztalt és meg-
érett tolerantiája ugy sem engedné, hogy vitakérdé-
seket támaszszunk ; ez valódi merény volna a tizen-
kilenczedik század ellen, és szánalmat s gúnymo-
solyt gerjesztő ultramontán erőködé s. *) 

Pedig erőködni kell, az ultramontán szóra felelünk : 
non erubesco evangelium Christi : Tu es Petrus. Szerk, 

És valóban mégis érdemlené ma mindenki a 
szánalmat és gúnymosolyt, ha komoly készültséggel 
és az idézetek pajzsával fölvértezve lépne ki a liarcz-
térre, hogy Luther vagy Calvin tételeit megezáfolja, 
és a hit igazságát a bizonyítékok mér vesszeje vei bi-
rálgassa. Mert lejárt már a tekintély kora ; ós a fel-
sőbb itészet törvényszéke előtt Luther sem talált na-
gyobb kíméletre, mint előtte az általános zsinatok, a 
szentatyák és a pápák. Mit tenne ma Luther Márton, 
ha most három század lefolyása után sírjából föl-
kelhetne, látván, hogy ama . könyvben, melyet hű 
követőinek, mint a hit és erkölcs dolgában legfőbb 
és csalhatlan törvényszéket hagyományozott, mái-
egyetlen egy lap sincs, mely a nem-kath. itészet 
előtt isteni tekintélylyel bírna.1) 

Igen ! annyira jutott a biblia, hogy az egész ó 
és uj szövetségben egyetlen egy könyv, egyetlen 
egy részecske sincs, melynek valódiságát a pro-
testáns hittudorok kétségbe nem vonták, vagy me-
lyet épen hamis koholmánynak nem nyilatkoztat-
ták volna. Hosszú sorát kellene idéznünk azon liit-
tudoroknak, kik ezen rombolási munkát tűzték 
ki tudományos fáradozásaik föladatául. Mózes öt 
könyvének valódiságát kétségbe vonja Michaelis 
és Herder; Vater és Gresenius Dávid vagy Sala-
monkorában keresik eredetét; de Vette nem lát ben-
nök mást, mint a babyloni fogság után készített 
hőskölteményt. Semler, Fulda és Nachtigal az egész 
ó szövetséget, mint a zsidó nép ősregéi és mesés ha-
gyományai tárát, elvetendőnek ítélik. Spanlieim, 
Carpzow, Michaelis Job könyvét mesének ; Castalio, 
Beza az Énekek énekét ocsmány regének nyilatkoz-
tatta. — Hasonló sorsban részesültek az uj szövet-

Márton tanár a tisztitó munkát megkezdette, mert a 
deuterocanonicusokat elvetette; miért? tudjuk. Svajczban 
azonban ezeket megtartották. „Semper mira est agendi ratio : 
irja Perrone, si enim ipsis aliquid arridet, nullo licet aut 
paucorum testimonio innixi illud amplectuntur, si non pla-
cet , etsi conspiret universa antiquitas in eo stabiliendo, 
omnino respuunt : siquidem ipsi sunt judices supremi." 
(Tract, de loc. theol. Part . 2. sect. I . e . 1. p. 26. col. 2. not. 3.) 
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ségi sz. iratok is. Eichhorn, Herder, Eckermann, 
Gieseler, Sartor, Paulus kimondták, hogy az evangé-
liumok csak későbben, a második vagy harmadik 
században szájról-szájra menő elbeszélésekből Írat-
tak össze: Michaelis, Kuinoel az Urevangeliumot 
mondják a három első evangelium kutforrásának. 
Bretschneider sz. János evangéliumát valamely má-
sodik századbeli gnosztikus müvének tartja; Vogel 
ugyanezt valami judaisans kereszténynek tulajdo-
nítja ; Ballenstiidt s Hort ismeretlen alexandriai tu-
dóst ismert, ki ezen evangéliumot 2 század elején 
irta; Schleiermacher a Timóthoz irt első levelet, 
Eichhorn mindakettőt, s ráadásul még a Titushoz 
írottat is kitörli a kereszténység okmányaiból. Strauss 
az evangéliumokban csak mesés elferditéseket és ké-
sőbben koholt regéket talál; Semler sz. János titkos 
látásainak könyve, mint valamely eszeveszett dőre-
ségei fölött pálczát tör. És így ment ez sorban, mig 
végre a nem rég elhunyt Bauer Brúnó a protestan-
tismus védfalainak utolsó romjai ellen intézett döntő 
támadást, megmutatni igyekezvén, hogy ama négy 
levél, — a romaiak, korinthusiak és a galatákhoz — 
„melynek valódisága eddig sérthetlen és kétségbe-
voiihatlannalc látszott" , korántsem Pál apostoltól 
származik ; hogy az Apostolok Cselekedetei ném 
egyéb, mint „amaz ellenforradalom müve, mely a 
második vagy harmadik században a Pál által előidé-
zett forradalmat részleg megliiusitá", és hogy végre 
„az egész újszövetségi kánon nem egyéb, mint a kü-
lönféle vallási mozgalmak, súrlódások és pártnézetek 
összeillesztett halmaza." 

Bámulva kérdi ezek láttára a vizsgáló : hogyan 
történhetett ez ? Három század előtt, magasztalták a 
Protestantismus szerzői a sz. iratokat, mint az üdv 
egyedüli és kiapadkatlan forrását, mint a szellemi 
világosság fényesen ragyogó napját, mint a hit és 
erkölcs egyedüli illetékes biráját. Esime! csak három 
század folyt le, és ugyanezen sz. iratokból egyetlen 
egy lap sincs többé, mely a protestáns hittudorok 
előtt nagyobb tekintélylyel birna, mind Herodot, 
Tliucydides, Cicero vagy Livius bármely munkája. 
Három század előtt fönen hirdették a protestantis-
mus ősei, hogy ők Jézus tiszta s minden babona és 
előitélet. salakjától ment igazságát régi fényébe vissza-
helyezik; hogy az evangelium üdvárasztó igéi „lá-
baink szövétneke, és ösvényeink világossága" ! És 
ime! csak három század lefolyta után ezen ősök 
méltó ivadékai az evangéliumokban csak mesét és 
hitregét, vagy a keleti babona és a görög bölcsészet 
tarka vegyülékét találják ! Csak három század mult 

el, és a protestáns hittanárok egész serege diadaléne-
ket harsogtat afölött, hogy Bauer Brúnó legyőzliet-
len dialektikával mutatta meg, hogy a szabad s kor-
látolhatlan szellem a kereszténységet megbuktatta. 
Mert hisz a protestantismus ledönté az egyházi liit-
szervezetnek falát ; a protestantismus fölött pedig dia-
dalt ült az ész mindenható geniusa; az egész ke-
reszténység tehát végképen le van rontva, tönkre 
van téve. 

„A szélsőségek egymást érintik", lia valahol, 
itt bizonyára valósul ezen mondat. Ezen szélsősége-
ket előre megjósolák Bossuet, Fénélon és a protestáns 
Leibnitz, annyira, hogy a lángeszű Balmes a pro-
testantismus látszólagos positivitását elmésen, de 
igazságosan „szerencsés következetlenségnek" szokta 
mondáid. Mert noha a halhatatlan Möhler, ki Sym-
bolikájának számos helyein arra figyelmezteti ol-
vasóit, hogy a reformatio elveit a reformátorok nem 
fejtették ki tökéletesen és következetesen ; sőt, hogy 
ők gyakran azon kinos helyzetbe jutottak, miszerint 
végső erőködéssel harczoljanak az ellen, mi saját el-
veiknek természetes kifolyása, és az általuk kezde-
ményezettnek csak további fejlődése és tökélyesbü-
lése vala; nolia mondom, ugyanezen Möhler, fönidé-
zett munkájának 435 és következő lapjain, nem cse-
kély nehézséget talál abban, mikép történhetett, 
hogy azon tan, mely az eredendő bünt s ennek min-
den következményeit kereken tagadja, csak bővebb 
kifolyása ama tételnek, miszerint mi Ádám vétke 
által végkép megromlottunk, s az észtehetségek 
utolsó szikráját is elvesztettük; vagy hogy ama tan, 
mely az emberi észt és szabadságot isteníti, csak ter-
mészetes következése ama tételnek, miszerint az em-
beri ész Adám vétke által egészen el van temetve, a 
szabad akarat pedig üres szó, s a gonosz szellem ko-
kolmánya; mégis megvallja, hogy ezen kiáltó ellen-
tét csak látszólagos; és lia csupán az Isten igéjére 
épitett protestantismus első föllépése supernatura-
listikusnak látszott is, elvben mégis valódi rationa-
lismus volt, mely felszabadítván az észt a tekintély 
szabta törvények alól, a tárgyilagos (objectiv) igaz-
ság mérvesszejeül az alanyi (subjectiv) szellemet is-
meré el. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 11-én (Folyt.) Mondja, hogy a kath. egy-

ház ,uralkodó', hogy ,ujabbi időkben kiváltságokkal felru-
háztatott. ' Ha uralkodó, szükségképen kell valamivel birnia 
amivel a többi vallásfelekezetek nem birnak ; igy tehát egyen-
jogúságról a kath. egyház és nem kath. vallásos felek kö-



zött szó se lehet. Ha uralkodó, elkerülhetleniil kiváltságok-
kal kell felruházva lennie ; mert különben miben lesz ural-
kodó ? Mikor tehát a prot. férfiak a kath. religiora az ,ural-
kodó' melléknevet alkalmazzák, s mégis vele egyenjogúsá-
got, sőt birtokegyenlőséget, vallásos közösséget kivannak, 
önmagoknak az első szóban ismét ellenmondanak. A mai 
egyenlősitő alkotmányokban a király, épen mivel uralkodó, 
azért kiváltságos, hogy miután mindenki a törvény előtt 
egyenlően Ítéltetik , ő nem Ítéltethetik ; ez kiváltság, mivel 
habár nem ur, hanem első polgár, mégis kivan váltva a köz-
törvénytől. Uralkodó ő, mivel urnák hívják; de mikor a leg-
utolsó polgár is a közügyekbe bele szólhat, ő egyedül, az ur 
nem teheti ezt , a nép kormányoz , ő uralkodik, a miniszter 
rendelkező, a király az aláíró ; de mikor minden az ő nevé-
ben tétetik, ő semmiről se felelős, mivel semmit nem tehet, 
mégis ur, mivel annak hívják, kiváltsága semmit se tehetni, 
mégis mindent tenni. A mai alkotmányokban is lehet az egy-
ház uralkodó, lehet kiváltságos ; csakhogy midőn Törökor-
szágban a mohamed, .Muszkaországban, Valacbiában , Gö-
rögországban a szakadár, Porosz, Szász, Dánia, Svéd, Hol-
land stb. országokban a prot., Britanniában az anglikán vál-
lás az uralkodó, vele egyetlen egy sem egyenjogú, mivel 
egy helyütt két vallás uralkodó nem lehet, egyedül a kath. 
Belgium, a kath. Francziaország, a kath. Bajorország az, hol 
nincs uralkodó vallás. Ottan a szabadságokat, a 89-i elveken 
épített alkotmányokat az uralkodó vallással megegyeztették, 
csak épen a kath. országokban nem tudják a protestánsok a 
89-i elveken épített alkotmányokat az uralkodó vallással meg-
egyeztetni, mig csak ezen uralkodó vallás nem lesz prot. 
vallás. Austriában a prot. vallás egyenjogú a kath. egyház-
zal ; valóban uralkodó-e ez tehát ? Csak Spanyolország, és a 
pápai államok azok, hol a kath. religio uralkodó, a többi bé-
kével türet ik; de mennyi rágalmaknak, mily gyűlöletnek van 
ezért kitéve mind a kettő az európai napisajtó, sőt több par-
lamentek előtt is ? Poroszország, Angolország protestáns cle-
stinatióját dicsőitik a protestánsok, s fentartanák ezen hiva-
tást, lia a prot. rész csak egy harmad, egytized volna is ; de 
Franczia, Spanyolország, Austria kath. hivatásáról, küldeté-
séről a világban nem tűrnek beszédet, ez setét, ez barbár 
középkornak badar eszménye mai nap. Kétségkivül, ha bar-
bár azon ország, hol uralkodó vallás van, ugy Európában 
egy prot. ország, egy prot. nemzet sem fog műveltnek ne-
veztethetni. Hogy 300 éve már a protestánsok Austriában 
jogokra törekedtek, ezen törekvés az akaratnak phisicai ké-
pessége ; csakhogy ezen törekvés először türelmet, azután 
egyenjogúságot iparkodott elérni ; ezt es. ap. kir. Fölségünk 
megadta, ebben ama férfiak a pátensre hivatkoznak ; mi jön 
még az egyenjogúság fölébe ? A prot. férfiak Bécsben kér-
vényeznek, tehát jele, hogy az egyenjogúság nem elég. Mi 
ez? Csak az uralkodás lehet, legyen ez bár az egyenjogú-
ság neve alatt, miként a nápolyi mészárlások, proscriptiok, 
confiscatiok a szabadság neve alatt. Magyaroszágban már 
1842 óta, ha nem is szóban, de gyakorlatban meg van, sőt 
már szóba is hozatott, amennyiben a magyar nemzeti intéz-
mények gr. Mike által a Calvinünnepélykor egyedül a prot. 
vallásnak tulajdoníttattak. Mi máshonnan, ami érzékényeb-
ben érint, mint a mult századok gyászos belharczai, követ-
keztetünk ezen uralkodásra, mert erre elég a jelen helyzete-

ket, az 1849-i, és 1861-i állapotokat nem feledni. Ennyire 
száll tehát a prot. férfiak által emiitett uralkodó kath. reli-
gio. — A további nyilatkozat ellen, mintha a kath. egyház 
legujabbi időkben a magas kormány által kitűnő kiváltságok-
kal felruháztatott volna, határozottan nyilatkozunk, s az ál-
lítást kereken tagadjuk. Ezen állítás csak a kath. egyház el-
veinek nemismeréséből születhetett, amit a tudósoknál, ha-
bár protestánsok is, mindig fájdalommal tapasztalunk. Vagy 
nem kell szólni a kath. egyházról, vagy okosan, és illetéke-
sen szólni, ez a legközönségesebb okosságnak a tanácsa. A 
prot. férfiak kétségkivül a concordatumot értik, ezt kivált-
ságnak nevezik. Ha a mezei gazdánál kiváltságnak tetszik 
nevezni, hogy saját földjét ugy mivelheti, miként legjobban 
tudja, nincs dolgunk az elnevezéssel ; de ha ezen elnevezés 
azt jelenti, hogy mit saját jogánál rendesen bir, azt csak 
másnak kegyeiből, rendkívüli módon birja, az ellen a lelkis-
meret tiltakozni fog. A kath. egyház szabadságait egy fe-
jedelemtől se birja a földön, ezeket isteni alapitójától kapta; 
szabadságokat nem kér a fejedelmektől, hanem csak szabad-
ságainak elismerését, ezt se kéri, hanem az Isten törvényének 
értelmében követeli, s ha elismertetnek, áldást ad az egyház a 
fejedelemre, nem mivel adott valamit az egyháznak, hanem 
mivel nem tagadott meg benne semmit. Ily eszmezavart a prot. 
tudósoknál, és ily ünnepélyes okmányban soha nem tételez-
tünk volna fel ; ezt elébb tapasztalni kellett, hogy higyjük. 
Azon államférfiak, kik magas urunk, s es. ap, kir. Fölségünk 
parancsából a concordatum pontjain dolgoztak, elcsudálkoz-
hatnak, hogy a prot. férfiak nekik ily magas szerepet, ily 
nagy hatalmat tulajdonítanak ; mivel ezen kath. férfiak, é3 
fölséges Urunk királyunk megbízottjai mindig, és minden-
ben azon eszmével jártak el, hogy a kath. egyháznak meg-
adják azon igazakat, melyeket tőle az örökös tartományok-
ban a bureaucratia igazságtalanul megtagadott. Nem va-
gyunk, nem leszünk soha hálátlanok fölséges Urunk és kirá-
lyunk jósága iránt, hiszen nincs az egész birodalomban szent-
mise, melyben fönséges neve imába csatolva nem említtet-
nék ; sőt örök hálával vagyunk, és leszünk, nem ugyan, hogy 
kiváltságokkal felruházott, amit 0 sem akart, hanem hogy a 
kath. egyház iránt 80 éves zaklattatások után igazságos 
volt. Másnak igazait elismerni, még nem annyi, mint kitűnő 
kiváltságokkal felruházni. Ez jelzi fölséges Urunk és kirá-
lyunk magas lelkét, és Maria Terezia után jövő királyaink 
fölötti nagyságát, hogy lovagias fiatal lélekkel kormányra 
lépve, első teendői közé sorozta a kath. egyház zaklattatásai-
nak széles birodalmában véget vetni, az ő igazait ünnepé-
lyes okmánynyal, mint fejedelem fejedelemmel kötött szer-
ződésben elismerni, ezt a birodalom törvényei közé igtatni. 
Mik voltak azon zaklattatások, melyeknek fölséges Urunk s 
királyunk véget vetett, elég csak azokra gondolni is, melyek 
a concordatum után a concordatum betűje és szelleme ellen 
1855 után sok helyütt történnek ; mert a hivatalvilágnak van-
nak hagyomános szokásai, melyek a fejedelem legmagasabb, 
legmagasztosabb szándékait is néha saját színéből kivetkőz-
tetik. Hazánkban is elég vol t , mitől a concordatum meg-
mentett ; emlékezzünk csak a ,Resolutiones regiae ecclesi-
astico-politicae' vastag gyűjteményére, s meglátjuk, mennyi 
maradott a canoni jogból, mely hazai törvényeink előtt tisz-
teletben állott, s miként értelmeztetett az. ami megmaradóit. 
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Emlékezzünk még magyar kath. és prot. férfiainkra, miket 
beszéltek a megyei és az országgyűléseken , ide iktatnék 
neveiket, ide még szavaikat is, de megvetést saját jogaink 
és igazaink iránt a mult időkből előidézni nincs kedvünk, a 
nevek pedig ma ünnepeltetnek, sértetleneknek tartatnak, mi 
j ogga l ? mi jó ra? azt csak az tudja, aki ama neveket sértet-
lennek tart ja , melyekhez egyházi dolgainkban vagy semmi 
dicsőség, vagy igen gyászos emlék van csatolva. Meddig 
ment volna, hova jutandott azon rombolás, melyet a magyar 
törvénykezés a névleg fönálló canoni jog ellen tett volna, 
csak a jó Isten tudja ; részünkről csak sejthetünk, lia a je-
lenből a jövőre koronkint következtetni nem restelünk , ha 
a foganatba vett elvnek fejlődését, elkerüllietlen végleteit 
számba venni el nem mulasztjuk. Szent István alkotmánya 
romboltatott ; nem csudálkozliatunk, hogy ezen alkotmány-
nak lelke fojtatott, alapja kiforgattatott, épületje ledöntetett, 
mig csak 1848-ban egyház-állami viszonyainkra nézve ta-
bula rasát nem kaptunk. Mi csatolja paptestvéreinket az 
1848-hoz, mely sz. István alkotmányának, mely egyházi, 
vallási igazainknak, amint az alapítványok-, az iskolákra azon-
nal nyilatkozott, sírja volt, nem tudjuk, de annyit tudunk fe-
lőle, hogy nélkülünk, ellenünk hozatott. Fölséges urunk, ki-
rályunk ezen rombolásnak megállapodást parancsolt, ezen 
tabula rasának betűt adott ; igazságot adni , a fejedelmek 
joga, kötelessége, dicsősége. Nem hivatkozhatván a magyar 
törvényre, melyet 1848, 1849 eltemetett, melyet 1861 elte-
metettnek nyilatkoztatott; nem akarván a többi tartományok 
bureaucratikus zaklattatásait, mihez kellett fogni 1852-ben, 
ha nem egy újhoz ? azaz concordatumhoz ? Ezt fölséges 
Urunk és királyunknak hálás, hűséges sziveinkkel őrizni, 3 
utódainknak áthagyományozni fogjuk. Nem tartjuk kivált-
ságoknak , mivel Urunk sem akart ilyeseket ; tartjuk elis-
mert igazainknak , amit O is akart tenni. Elágazók hazánk-
ban a concordatum fölötti vélemények, kivált paptestvére-
inknél ; tiszteljük felfogásaikat, hanem ajánljuk a mi felfo-
gásainkat is figyelmükbe. Ne feledjük, hogy 1849 mindent 
eltemetett, egyházi viszonyainkra kivétel nem tétetett , mink 
ad peram et saccum mentünk 1848-i magyar szabadságaink 
alatt a borzalmas vallásos éjeibe. Fölségünk, Urunk, ap. ki-
rályunk minket a hajótörés után egy töredezett deszkada-
rabon talált a habok között 1850-ben. Bár mint vélekedjék 
valaki Bach nagykövet ő nméltóságáról, annyi igaz mégis, 
hogy ő sem iskoláinkat nem adta oda a protestánsoknak ve-
gyeseknek nyilatkoztatva, sem alapitványainkat, miként. . . . 
Ne feledjük a történetet. Most tudjuk., hogyan állunk, 
tudjuk meddig szabad az állami hatalomnak menni ; a gya-
korlati esetek nagyrészt tőlünk függnek , ha a bureaucratia 
hagyományos szivóssága ellen fölséges Urunk szándékai sze-
rint férfiasan küzdünk. A bureaucratia is ügyes a gyűlöle-
tes magyarázatokban, leleményes a kiüresítő értelmezések-
ben, miként a forradalom ; erre vigyázni, s fölséges Urunk 
magas szándékait kiüresittetni nem engedni, ami köteles-
ségünk , ami harezunk. Nagy-Károlynak ,missi domini-
ci'-ivel is voltak összekoczczanások helyenkint, ecclesia 
militans meg nem szününk. Csak elvben a concordatumtól 
idegenkedni, vagy ellene fellépni nem szabad, mert Urunk 
iránt háladatlanság, szentatyánk iránt engedetlenség volna. 
Szentatyánkról legújabban a franczia ,Temps' lapban egy 

prot. irja : ,.Mindig azt gondoltam, hogy a pápa imádságon, 
és szent szemlélődésen kivül mit se tesz ; Romában töltött 
két hónapos tartózkodásom alatt tapasztaltam, hogy a feje-
delem sehol a világon se tesz annyit, mint itt a pápa, úgy-
hogy mondhatom , hogy a pápai kormány egészen sze-
mélyes kormány a pápa személyéhez csatolva, minden leg-
kisebb tetteiben a pápa személyes rendelkezéséből folyva." 
Mit tehát a szentatya tet t , előre és utána is mindig mond-
juk, jól tette, jót t e t t ; ő kötötte a concordatumot, tehát 
fiúi engedelmességgel tiszteljük ; hogy pedig a hivatalvilág 
fölséges Urunk és a szentatyánk szándékai ellen ne cseleked-
jék, azon őrködni a mi kötelességünk. Ha valami nyomna, 
ne feledjük a bizonytalan jognak, és jog bizonytalanságának 
keserveit. Nemcsak magunknak élünk mi, hanem utódaink-
nak is; és lia a szentatyának rendelkezését nem tisztelni 
mernénk, mikor ő terhet látszik szabni reánk, nem hivatkoz-
hatunk az ő rendelkezésére, mikor mások igazságtalanul el-
nyomnak. (Folyt.) 

MOCSONOKI K E R Ü L E T , jun. 21-én. Mult év de-
cember 13-án süvöltő orkán, mint sok helyen, ugy körünk-
ben is okozott szomorú pusztításokat. A nyitra-tornóczi vas-
útállomásra vezető hosszú uton a Csápor község határán ta-
láltató Megváltásunk egyetlen jelképe e romboló széltől da-
rabokra töretett s haszonvehetetlenné tétetett , és ekkép az e 
hossza, uton járók-kelők lelki vigaszuktól látták magukat 
megfosztatva, ezen vigasztalatlansága a nevezett utonjárók-
nak tán hosszabb időkig húzódik, ha az isteni gondviselés 
nem keres egy a szomorúakat vigasztalni ké3z nagy lelket, 
ki erről értesülvén, e romban fekvő keresztet megujittatni 
parancsolá. Főpásztorunk bőkezűségéből szebb szerkezetben 
áll a sz. kereszt, és főpásztori engedelméből pünköst 3-dik 
napján nagyszámú hivők jelenlétében a helybeli plébános 
R . J . ur által meg is áldatott , miután előbb a sz. kereszt 
használatáról oktattatott volna a hit szentfája tövénél lebo-
rult ajtatos sereg. Az egyházi fölavatás végeztével csupa 
háladatosságból buzgó imákat végezénk a néppel, először is 
az Urban boldogult házaspár örök lelki nyugalmaért, ki a 
ledült keresztet emeltette, azután megyénk főpásztoraért. 
Tiz nap múlva , Űrnapján , ismét nagyobb és épületesebb 
ünnepünk volt. Megváltónk szentséges ünnepének hatszáza-
dos évfordulata. Csápor egyházközség a szószékről jóval 
előbb értesittetvén a közeledő hatszázados ünnepély fönségé-
ről, felszólittattak a hívek egyúttal az Oltáriszentség iránti 
háladatosságból folyó évben fényesebben megtartandó Űr-
nap ünnepélyre, a mondott szó ereje győzött, a jó lelkek az 
elejökbe terjesztett szándék alaposságáról meggyőzödvén, 
miután a helybeli lelkipásztor jó példája fölhevítette volna a 
hivek sziveit, a tárgyazott hatszázados évemlékre rögtön 
tétettek adakozások, melyek létrehozák a Bécsből hozatott fe-
hér damaszk zászlót; — a . f ö n s é g e s Űrnapra ünnepélyes 
készületek megtétetvén , e fényes napon a beszéd , mely 
tárgyalá e dicső nap keletkeztét, s Krisztus Jézus Isten-
emberségének valódi jelenlétét a kenyér szine alatt, s a be-
mutatott szeplőtlen áldozat után, a csinos zászló a hivek 
nagy örömére megáldatott, ezen zászló egyik oldalon az an-
gyaloktól imádott Oltáriszentséget, a másik oldalon a falco-
nieri sz. Juliana szüzet ábrázolja, mely jubiláris emlény 
ezentúl a mennyezet előtt hordoztatni rendeltetett , vala-
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hányszor az imádandó Oltáriszentséggel körmenet tartatni 
fog. A megáldás után a legnagyobb rendben, énekek mellett 
megindult a fönséges körmenet, fehérbe öltözött leánykák 
élén diszelgett ezen hatszázados emlény, a kis lények négye 
égő gyertyákat ta r to t t , a többiek zöld füvet és virágokat 
liintének a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, ekkép di-
csőitvén e nagy napot; ugyanezen magas körmenet a nyol-
czad vasárnapján Czabaj fiók-község egyházából kiindulván, 
ismételtetett. — Ezen íiókközség alig látá szerény utezáján 
körül hordoztatni, lángba lobbant az Istenanyja iránti szere-
tete, egy Mária képet szegény filléreikből készíttettek, me-
lyet plébánosunk szűz sz. Juliana ünnepén megáldott. 
Mult évben Mocsonokon is megalakult szűz Mária egylet, 
az ur itt is keltett szűz Anyának igaz tisztelőket, kik meg-
erőtetett áldozattal sietének egyletük kezdetéhez hozzá látni, 
az amúgy is szép templomban emelvén maguknak rózsafüzér 
egyleti ékes oltárt, melynek költséges létrehozásához a kerü-
leti helyettes alesperes s mocsonoki egyházközség plébánosa 
ft , S. J . legelső nyujtá az áldozati hozományt, magára vál-
lalván az u j oltár felszerelési költségeket, az egylet tagjai-
nak hagyván a szép rózsafüzér Mária kép megszerzését. De 
nem is hideg látvány egy Mária tisztelétében dermedt lé-
leknek szemlélni azon áhítatos csoportot, mely naponkint sz. 
mise alatt, de kivált vasárnapokon a letenye bevégeztével 
lélekben és szívben egyesül ez oltár előtt az angyalok király-
néját tisztelni s énekekben magasztalni. Gondoljon ki mint 
akar, van mégis valami titkos erő, mely vonz ez egyletekben, 
melyeket a kath. egyházban szülnek ily buzgó lelkek, és nem 
egy eltévedt lélek megtéréséről nyújt adatot az egyházi tör-
ténelem. — Mielőtt soraimat bezárnám, hallgatással nem 
mellőzhetem kerületünkben évenkint megünnepelni szokott 
junius 16-kát, mint tudva leszen t. olvasó előtt, ez a nap a 
szentséges atyának IX. Piusnak, a közönséges anyaszent-
egyház fejedelmévé s az egész ker. világ királyfőpapjává 
választása napja, melyen, mint látszik, rendesen tartatni szo-
kott kerületi gyűlésre ismét szerény lakába hivá paptársait 
a sz. Péter székéhez, ft . s tudós Palmer Alajos, a szentszék 
iránti hódolatból híveihez, történt felszólitás következté-
ben az utolsó harangszóra megtelt az anyatemplom, a belé-
pők szemei megiitödének az „Immaculata" körül ragyogó 
fényben, mely diszité a főoltárt, a segédszolgálattal végzett 
isteniszolgálat alatt annak sz. oltalma alatt könyörgénk az 
egyházra s ennek dicsőén uralkodó szentséges fejére áldást, 
ki az örök szent Szűz szeplőtlenségét mint hitczekkelyt első 
hirdeté e világnak. A paplakba visszatérvén, a kerületi gyű-
lésre föladott kérdések kidolgozott fejtegetése után a szere-
tett háziúr hosszasan beszélt a romai szentszék századok 
folytán tett jótéteményeiről, részlelgetvén azon áldozáti 
összegeket, melyek juttatnak a szentszék holt kezeiből (?) a 
kereszténységnek különféle szorult viszonyokban. Igen ér-
deklőleg igyekvék a tudós ur bebizonyítani az ó szövetség-
ből az újszövetségi királyi főpap méltóságára történt kinyi-
latkoztatásokkal s előképek bemutatásával a romai sz. Péter 
széke magasztosságát és isteni eredetét ; ekkép a szentatya 
iránti íiui hűségünkben ujolag megerősitetvén, elváltunk 
híveink szivébe ugyanezt becsepegtetendők. D. J. 

MILANO , jun. 18-án. Olvasóink emlékezni fognak a 
lapunkban is emiitett milanói ásatások által előidézett tudo-

mányos vitákra a három keleti bölcs, és szent Protasius , 
Gervasius, végre sz. Ambrus ereklyéiről; utaljuk tehát őket 
az illető számokra, hol különösen az „Argus soiossonnais" 
egy czikke kivonatban volt közölve ; mely szerint s. Gerva-
sius és Protasius ereklyéi Némethonba vitettek Raynold, Fr i -
drik kanczellárja ál tal , és Breisgau városában letétettek, 
honnét később a soissonsi székesegyház kapott némely ré-
szeket. Legújabban doctor Biraghi e tárgyban két levelet, 
egyiket a milanói „Osservatore cattolico", másikat Rossi úr-
hoz intézett, melyeket az utóbbi a „Bulletino di archeologia 
christiana" folyóiratban tett közzé. íme Biraghi válasza: 
Fridrik császár tisztelte, és inegkimélte a templomokat, és a 
szentek sírjait. E templomok , és sírboltok egyébkint is ez 
időtájban Milano várfalain kivül voltak, mint p. o.^sz. Celsus, 
sz. Simplicius, sz. Ambrus temploma, és ismeretes-, miként 
a külvárosok Fridriknek azonnal meghódoltak. Sz. Ambrus 
basilikája p o. semmit sem szenvedett a császári hadsereg-
től. Fridrik virágvasárnapján ide jött , hogy a pálmaszente-
lésen jelen legyen, és a szerzetesek, mint addig, jelenlétében 
is teljesiték szokott tiszteletüket. Végre , midőn a császár 
Legnanonál a lombardi szövetség által megveretvén 1163-ban 
a constanzi békét kötötte, a milauoiaknak zálogát akarván 
adni azon becsülésének, melyet benne vitézségük keltett, ki-
váltságókat adott a városnak, és : „basilicae beati confesso-
ris et Ecclesiae Doctoris Ambrosii, beatorumque martyrum 
Gervasii et Protasii." Szent Gervasius és Protasius ereklyéi 
tehát 1183-ban még a basilikában voltak, tehát 19 évvel 
Raynold kölni utazása után. Senki sem vonja kétségbe, hogy 
Fridrik Raynoldnak hü és jó szolgálatai fejében ereklyéket 
ajándékozott, de minőket? Raynold erre maga válaszol Ver-
celliből 1164 jun. 12-én megyéhez intézett levélben: Ray-
nold — igy ir — Isten kegyelméből kölni érsek a kölni egy-
ház papságának és népnek üdvöt! Jelent jük nektek szeretett 
hiveim , hogy miután búcsút vettünk legfenségesb császá-
runktól Fridriktől, mi hozzátok jövünk, tetézve jóakaratának 
oly értékdús adományával, mihez nem hasonlitható semmi 
sem. Nekünk ajándékozta ugyanis az eddig Milanóban sz. 
Eustorgius templomában nyugvó, és nagy tiszteletben része-
sült szent mágusok testeit. Hozzuk ezenkívül szent Nábor és 
szent Felix ereklyéit . . . Mi az ajándék vivőit Vercelliből 
junius 12-én küldjük , mely napon mi is egész sietséggel 
indulunk Turin , és Cenis hegye felé. Ajánljuk, és kérünk 
titeket a kitűnő ajándék méltó fogadására, és hogy számomra 
szerencsés visszajövetelt eszközöljetek." — Más részről az 
e korszákban összeállított : , Annales Maximi colonienses'-ek-
ben, melyek 1861-ben Pertz által adattak ki, és pedig a 17-ik 
kötetben olvassuk : „Urunk Üdvözitőnk 1164-ik évében sz. 
Jakab apostol ünnepe előtti napon érkezett Kölnbe Raynold, 
hozván magával a nagyértékü királyi ajándékot, azaz : a há-
rom mágus testeit , és a két vértanú Nabor, és Felix erek-
lyéit „qui cum praedictis magis reconditi erant." — Ezen 
két okmányból, melyek hitelessége minden kétségen kivüli, 
kitűnik : 1-ör hogy Raynold nem hozta magával sz. Gerva-
nius. és sz. Protasius testeit, melyekről emlitést sem tesz le-
velében , hanem a három mágusokéit; 2-or hogy Raynold 
nem ment Comón, Lucernen, Baselen keresztül és a Rajnán, 
hanem Vercellin , Turinon, Cenis hegyén, Lyonon, és Ver-
dunon át. Világos hogy a baseli utat választván, nem tölt-



hetet t 44 napot az uton Vercellitől Kölnig, ki saját szava 
után „celerrime" utazott. Ez igy levén , mit tartsunk a 
Breisachnál megállított hajóról, és az e városban letett 
sz. testekről, az olvasó maga Ítélheti meg. Ellenvetik ugyan, 
hogy Breisach sokkal közelebb van Milánóhoz, hogysem az 
utóbbi városnak lakosai elhitethették volna magokkal, hogy 
sz. Gervasius és Protasius testei tőlük elvitettek, ha a tény 
valótlan volt. Ez okoskodás azonban alapnélküli. Milano, 
mond Biraghi, fenhangon ellentmondott, de Braisach süket 
maradt. Fabri „Storia Svevica" megjelenésekor 1595-ben, 
melyben először említtetik sz. Gervasius és Protasius testei-
nek elviteléről szóló legenda, tudósaink mind tiltakoztak. 
Igy Castiglione : „Antiquitates Mediolanenses" müvében; 
Puricelli „Monumenta Basilicae Ambrosianae" ; és Sassi 
könyvtárnok egy külön vastag kötetben, melyet e hamis föl-
tevés czáfolatára irt. Végre Papebroché egy levélben , 
melynek eredetije Milanóban őriztetik, és az „Acta sancto-
rum" pótfüzetében határozottan a milanoiak győzelmét hir-
deté ez ügyben. Nem fejezhetjük be anélkül, hogy egy jól 
értesült, és tekintélyes tanura ne hivatkozzunk, ki körül-
belül egy századdal Fridrik után élt, és Lombardiábani éle-
ményeit irta le az ambrusféle könyvtárban megőrzött kéz-
iratban. ,,St. Eustorgius teste, igy ir alexandriai Bencio, sa-
já t templomában nyugszik, hol mai napig látható azon nagy 
márvány hamveder, mely a mágusok dicsőséges testeit fedte. 
Szent Gervasius és Protasius, sz. Marcellina Ambrus nővére, 
szent Nabor és sz. Felix testei templomaikban nyugosznak." 
Ez lényegében Biraghi ur válasza az „Argus soissonais" 
czikkére. Igy tehát Gervasius és Protasius testei nem vitet-
tek el Milánóból; Breisach, Rouen, Soissons csak csekélyebb 
ereklyerészeket birnak, és minden oda mutat, hogy a neve-
zett szentek földi maradványai még azon porphyr hamveder-
ben nyugosznak, hova a hagyomány szerint Augilbert püs-
pök azokat sz. Ambrus ereklyéi mellé helyezte. Ez utóbbit 
a hagyomány állítja, de a történelem és okmányok nem em-
iitik. A hamvederre nézve , mely a három szent maradvá-
nyait tartalmazná, Biraghi Rossi úrhoz azt irja, hogy nézete 
szerint, az a drága oltár fentartására szükséges némely mun-
kák befejezése előtt nem volna felnyitandó- A milanói régész 
azt tart ja, hogy a hamveder nem más, mint 2-dik Valentia-
nusé, melynek nyomait elvesztették volt. Tudva van egyéb-
kint, hogy sz. Ambrus, Theodosius császárhoz intézett 53-ik 
levelében szól egy Valentianusnak állítandó síremlékről : 
„est hic porphyreticum labrum pulcherrimum, et in usus 
liuiusmodi aptissimum ; sunt tabulae porphyreticae pretio-
sissimae quibus vestiatur operculum." 

IRODALOM. 
(.Vége.) 

Kimutatván a természetfölötti rendnek is nemcsak 
lénytani lehetőségét , hanem valóságát is, egy utóbbi feje-
zetben folyomány gyanánt elősorolja az e rendszerbe ütköző 
tévtanokat , melyek különféle alkalommal az egyháztól kár-
hoztattak, hét osztályba sorozván azokat és felemiitvén 1-ör 
Bajus és Quesnelle, nem különben a pistojai zsinat némely 
tévelyeit, kik a természetfölötti ellen lénytanilag vétkeztek : 
hozzávetvén azonnal az egyház a pápák által kijelentett he-

lyes tanait ; 2-or azokról szólván, kik erőtani (dynamicus) 
szempontból vétkeztek a természetfölötti ellen ; Bajusnak és a 
pistojai gyülekezet némely határozatain kivülPelagiustis ide-
értvén ; 3-or azokat idézvén, kik a teremtett természetre és a 
természetiekre nézve hibáznak; ide tartoznak: a) az emana-
t ianusok,b) priscillianisták, c) origenisták, d) christomachu-
sok, e) humanitáriusok, f) régibb pantheisták, g) manichaeu-
sok , li) ujabb pantheisták, i) rationalisták ; 4-ik sorba he-
lyezvén az előbbi tévelyeknek az erkölcsi és jogi rendben 
szült kárhoztatott következményeit, minthogy lehetetlen lé-
gyen, hogy azoknak , kik a lénytani akár természetes akár 
természetfölötti rendet megzavarják, helyes fogalmuk legyen 
az észtani, szépségtani, erkölcsi és jogi rendről ; ide számit-
tatnak a) a földi kéjekbe merültek, b) communisták, c) a 
mindenható állam ; 5-ik helyen a kétféle rendnek sajátsága 
és természete ellen elkövetett hibák említtetnek, melyekhez 
számitandók a) a theosophusok Eckard értelmében, b) a 
quietisták, Molinos tanítványai, c) azok kik a két nembeli 
rendet egymástól tökéletesen elválasztják , d) és azok, kik 
ezen rendeket összezavarják ; 6-or az előbbi tévelyeknek azon 
kárhoztatott következményei soroltatnak fel, melyeket azok 
a társas és vallási rendben előidéznek. Végre 7-er még több-
féle más hibás nézetek utasíttatnak vissza, melyek majd a) 
hiányosságból (ex defectu) b) majd tulságoskodásból (exces-
sus), majd c) a dolgok és eszmék zavarából, majd d) a kife-
jezések szentségtelen használatából származnak. Záradékul 
az igazságnak főpontjai sommásan állíttatnak össze. 

A rendnek természeti és természetfölötti felosztását 
ekként helyesnek és igaznak bizonyítván , ugy nyilatkozik 
továbbá a szerző, hogy az isteni javaknak és adományoknak 
ezen felosztása megengedi ezen javaknak még élesebb és 
szorosabb megkülönböztetését, mi azáltal eszközöltetik, hogy 
azt amit eddigelé átalában véve két osztályba foglaltunk, 
azt három részre osztva állítjuk az olvasó elé, úgyhogy az 
egyikben a természeti , a másikban a természetkivüli és a 
végsőben a természetfölötti javak foglaltassanak. A termé-
szeti és természetfölötti renden kívül, még egy természeten 
kívülit is állit. Ezen pótlékot minden esetre elfogadandónak 
véleményezi, ha a bebizonyított előbbi két nembeli rendnek 
joga épségében föntartatik ; lia a megkülönböztető tárgy 
elemeztetik , tehát ezen u j felosztásnak észtani igazsága ki-
mutattatik, — Az első pontot illetőleg, hivatkozik az észtan-
nak azon szabályaira, melyek szerint az átalános és legáta-
lánosabb felosztások nem rekesztik ki a tüzetesebb és rész-
letesebb felosztásokat; hivatkozik a felosztások különféle 
nemeire, és a dolgok észlelt természetére. Az alakot tekintve 
nincsen tehát nehézség ezen felosztás ellen. Dehogy az, ami 
az alakra néve lehetséges, tekintve az anyagot is azzá vál-
jék, csak az kívántatik, hogy a felosztott tárgynak legyenek 
szélső és közép részei, melyek aztán egy szempontból meg-
egyezzenek egymással és más szempontból különbözzenek 
egymástól. Már pedig ezt tapasztal juk, hogy lia a kérdéses 
tárgyat kellő vizsgálat és elemezés alávetjük. Az Isten ado-
mányairól vagyon szó, melyek által az eszes természet ala-
kittatik, sokfélekép fejlődik, és különfélekép tökéletesbittetik. 
Ugyanazon eszes természet a szoros értelemben vett termé-
szeti adományok által, azaz : lényegesen szükséges és terem-
tett javak által alakittatik ; é3 a szoros értelemben vett ter-
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mészetfölötti javak által, azaz : az örök Istennek azon ado-
mányai által , melyek nem lényegesek, és melyekkel Isten 
neki nem is tartozik, fölemeltetik. Ezek némileg az isteni 
adományok végső tagjai. De ezek között mint középső rész 
oly adományok is találtatnak , melyek különböző szempont-
ból tekintve vagy az egyik, vagy a másikhoz csatoltathatnak. 
Mert mindenki képzelhet oly javakat, melyek nem tulajdonai 
az élő Istennek , és nem is járulnak a legfőbb és isteni tö-
kélyhez, de a teremtett természetet lényeges jogán és köve-
telésén tul tökéletesbitik. Az ily javak amennyire nem illet-
ményesek (indebita) nem lényegesek , nem elkerülhetlenül 
szükségesek a természetnek megalakítására, és a megalaki-
tottnak létezhetésére és életére , természetfölöttieknek ne-
veztethetnének ; amennyire pedig a természetfölötti adomá-
nyok legfőbb kellékétől megfosztvák, természetieknek vol-
nának nevezendők. Minthogy tehát mind a két rendtől meg-
különböztetve saját minőségükkel birnak, helyesen és méltán 
helyeztetnek saját osztályukba foglalva a nevezett két rend 
közé, és sajátlag természeten kívülieknek nevezendők. 

Ezen adományokhoz soroztainak : az eredeti halhatat-
lanság (potestas non moriendi) és azon jeles önuralom, mely-
nak következtében az ember valamint a tényleges, ugy a 
szokásos vétkes vágytól menten, szivének minden gerjedel-
meit az ész szabályai szerint idomitotta ; — az elmének és 
értelemnek azon kitűnő ereje, mely bölcseséggel és ismere-
tekkel tölté el az ember t , és a természet fölött való uralom. 
Kiki érti, hogy mindez nem képezi az embernek lényegét, és 
hogy az ő természete nem szorul ezekre a végből, hogy lé-
tezzen és a teremtett rendben éljen ; szorosabb értelemben 
véve tehát ezek nem természeti adományok. De természet-
fölöttieknek sem neveztethetnek , mert a természetfölöttiek 
sem nem részei, sem nem következményei a természetnek, 
hanem kívülről jővén, a természetnek határait meghaladják, 
és a természet nyomdokáitól tökéletesen elütnek. 

Ezen u j felosztást alkalmasnak, sőt szükségesnek is 
bizonyitja a szerző , legfőkép a zavarok elháritása tekinteté-
ből ; sőt azt mondja, hogy tekintve magát a dolgot, ezen fel-
osztás nem is u j , hivatkozván a trienti zsinat határozataira, 
melyekben világosan mondatik : 1-ör hogy az eredendő bün 
által a természeti adományok fenmaradása mellett csak a 
természetfölöttiek vesztek el ; 2-or hogy a Megváltó által a 
megigazultaknak csak a természetfölöttiek adatnak vissza ; 
3-or nem adattak vissza némely javak, melyekkel ős-szüleink 
tündököltek. — Ezen felosztást vitázási szempontból is szük-
ségesnek tar t ja . — Végre a „természetkivüli" kifejezésnek 
erejéről értekezik, kimutatván annak alkalmatosságát, és bi-
zonyitván , hogy azt valamint a világi ugy a sz. Íróknál is, 
nem különben az egyházi régibb és a scholastica Íróinál hasz-
náltatva találhatjuk, visszautasítván elvégre néhány teteme-
sebb nehézségeket, melyek főleg a scholasticából elébe gör-
dittethetnének. Egy rövid függelékben bonczkés alá veszi a 
munkában követett e l járását , miáltal röviden ismét azon 
eredményhez jut , hogy az minden tekintetben helyes volt. 

Mindezek után bátran ajánljuk ezen munkát mindazok-
nak, kik ily abstract , száraznak látszó , de a kereszténység 
lényegébe mélyen beható tudományos tanulmányokban gyö-
nyörködnek. Ajánljuk pedig annál bátrabban, minthogy a 
munka a tudós Jézus társasága Ítéletének tűzi próbáját ki-

állotta és a tartományi főnök helybenhagyásával látott nap-
világot. A műnek kiállítása diszes, ára nem túlságos. 

Tömöri-

Szentszék! határozat. 
LAUSANEN. 

ßeatificationis et canonizationis ven. servi Dei P E T R I 
CANISII sacerdotis professi societatis Jesu super dubio : An 
stante virtutum et quatuor miraculorum approbatione tuto 
procedi possit ad solemnem venerabilis servi Dei beatifica-
tionem ? 

Non recedet ab hominum memoria eximii viri no-
nien venerabilis servi Dei Petri Canisii ex praeclarissima 
Loiolea sobole; siquidem a generatione in generationem 
requiretur. Catechesi enim sua populos in fide erudivit; in 
medio magnatorum apparuit, eorumque direxit consilia ; in 
haereticorum versutias introivit, et occulta illorum molimina 
exquirens, ea palam fecit disciplina doctrinae suae. In ter-
ras ^multarum gentium pertransiens infirma confirmando, 
disrupta consolidando , depravata convertendo bona omnia 
in hominibus tentavit. Sublimes Deiparae virginis vir tutes 
et mérita elucidans, vitam habuit aeternam. Sapientiam ita-
que eius collaudabunt multi usque in saeculo et laudem eius 
annunciabit Ecclesia. 

Et sane cum ex Ecclesiae constitutionum praescripto 
disceptatum primo de ejus virtutibus fuerit; placuit Summo 
Pontifici Grregorio XVI. sa me. decretum pronunciare quinto 
Kalendas feb. anni MDCCCXLIV. quo de venerabilis Petri 
virtutibus constare in gradu heroico sancivit. Cumque Deus 
omnipotens Petri vocem in coelis ratam habens servum hunc 
fidelem prodigiorum testimonio cohonestaverit, visum est 
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX. absoluto sacro-
rum rituum Congregationis judicio, quatuor prodigiosas sa-
nationes altero adprobare decreto, quod dedit decimoquinto 
Kalendas majas vertentis anni. 

Post haec nihil aliud eximiohuic famulo Dei ad laudis 
culrnen in Ecclesia promerendum deerat, nisi ut Sanctitas 
Sua ediceret tuto posse ad beatorum honores venerabili 
Petro sanciendos procedi, ac proinde dubium de hac re pro-
positum fuit a reverendissimo Cardinali Constantino Patrizi 
episcopo Portuensi et s. Rufinae , sacrorum rituum Congre-
gationi praefecto, causaeque relatore in generalibus comitiis 
coram eodem Sanctissimo Domino Nostro apud Vaticanas 
aedes habitis decimo octavo Kalendas julii hujus anni. 

Licet vero unanimi tam reverendissimorum Cardina-
lium, quam patrum consultorum id sufFragio probatum fuerit , 
censuit tamen Sanctitas sua ad majora sibi a patre luminum 
auxilia comparanda preces ad hunc usque diem ingeminare, 
qua beatissimi Praecursoris Domini exordia recoluntur, u t 
quemadmodum ille Christi Servatoris ore praedicatus fuit 
lucerna ardens et lucens , ita vir iste apostolicus in hac ob-
scura temporum caligine et foeda morum pravitate super 
Ecclesiae candelabrum positus praeluceret fidelibus doctri-
nae fulgore, et charitatis igne omnium corda ad virtutum 
amorem incenderet. 

Quare eucharistico sacrificio in suo Vaticani palatii 
sacello piissime oblato, postquam in patriarchali archibasilica 
Lateranensi eidem Praecursori dicata, sacro adstante patrum 
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Cardinalium collegio, missae pontificali interfuisset, in pro-
ximo ejusdem archibasilicae sacrario ad se accitis reveren-
dissimo Cardinali Constantino Patrizi episcopo Portuensi et 
s. Ruf înae , sacrae rituum Congregationi praefecto, causae-
que relatore, una cum r. p. Petro Minetti s.'fidei Promotoris 
coadiutore, et me infrascripto secretario, iisdemque adstan-
bus solemniter decrevit : tuto procedi posse 1 ad solemnem 
venerabilis Pet r i Canisii beatificationem. 

Hujusmodi autem decretum publici juris fieri, in sacro-
rum rituum Congregationis acta referri , literasque Aposto-
licas in forma Brevis de beatificationis solemniis in Patriar-
chali basilica Yaticana quandocumque celebrandis expediri 
mandavit octavo Kalendas julii anni MDCCCLXIV. C. Ep. 
Portuen. et S. Rufinae Card. Patrizi S. R . C. Praef. Loco 
-f- Signi D. Bartolini S. R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
Atyáink, főpásztoraink adakozásairól minden héten tu-

dósítanak a lapok. Igy a bibornok herczeg-primás ő magas-
sága a n. tapolcsányi tanodára 150 fr t . ; Kunszt József ér-
sek ő nméltósága a gazdasszonyok egyletének 100 frt . ; Fa r -
kas Imre fehérvári püspök ő méltósága az iváncsai kath, fiók-
egyháznak népiskolára egy házat vásárolt 1200fr ton. 

Evvel összeköttetésben, ntn. püspökeink, ft . káptalanja-
ink, és más, jótékony adakozások folytán az egekben véghet-
len kincseket szerzett paptestvéreink kegyes figyelmébe ajánl-
juk a kitűnő háladatosságu Weiler Róza asszonyt, akiről, ipar-
lovag-e, vagy n e m ? hogyan él, mennyit szerez? nem tudjuk, 
hanem életéből egyedül csak azt a nemes vonást, hogy ő, 
ha neki annyit nem ad valaki, amennyit mint koldus kér, pél-
dául 10 év folytán évenkint 150 frtot , ezen kisebb adomány-
hoz még egyszer annyit hozzá tesz , hogy a követelésnél 
alantibb adományért ' a ,Pesti Napló' ,nyilttér ' czimü ro-
vatában más által körmönfont szövegben nyilvános hálát 
mondjon, amely szöveg hála-e vagy bosszú, a kegyes adakozó 
fogja megitélni. — Hogy a jótéteményekért hálát nem ka-
punk, azért el nem szomorodunk, mivel azt nem is vártuk ; 
de mikor a kérelmező szabja meg, mennyit kell szükségképen 
neki adni, k ü l ö n b e n . . . . ez nem kérelmező, hanem zsaroló, 
ennek nem pénzt, hanem csendőri oktatást kell a d n i a társa-
dalmi rendről. H a némely hazai lapjaink szerkesztőségeinek 
lovagiassága annyi nagy áldozatok után, melyeket főpapja-
ink a haza oltárára, a szenvedő emberiség nyomorának enyhí-
tésére, és a jövő nemzedék javára tesznek, ily körmönfont, és 
nyilt czélzatokkal telt hálanyilatkozatokra lapjaik nemes ha-
sábjait megnyitják, emelik-e vagy lenyomják lapjaik nemes-
ségét, ismét az olvasó itéli. Részünkről Weiler Rózát fölötte 
sajnáljuk, nem riiintha főpapjaink és paptestvéreink könyö-
rületességéből jövőre ki volna zárva, mivel mi nem csak a 
háládatlanoknak, hanem a gunyoros hálaadóknak, a bosszúál-
lóknak is szoktunk adományozni ; de különösen azért, hogy 
(saját felgerjedésére-e, vagy másnak alkalmatlan tanácsára 
te t te e lépést, mindegy,) az adományokra magát nem méltó-
nak bizonyította. Reméljük, hogy tettének igen is kirívó jel-
legét felismeri, megbánja, s érette bocsánatot kérend, ami-
nek megnyeréséről őt előre biztosítjuk. Ne gondolja senki, 
hogy a nagy lélek, kinek alapitványozási rendeletei, és szá-
mos adakozásai eddig is már a második milliomhoz közeled-
nek, ily iparlovagi csín által csak érintethetnék is, mivel ama 
lélek igen magas, eme csintevő pedig igen alacsony, s a csín 
által ép azt bizonyította, hogy a nagy főpap igen jól tet t , 
midőn adakozási kegyességét méltatlanokra pazarolni, s ez-
által a jólelkű szegényeket megrövidíteni nem akarta. 

Vilmos főherczeg, a német lovagrend nagymestere, Ő 
cs. ap. kir. Fölsége meghagyásából köszönő levelet ir a lo-
vagrend főpapjához, melyben 0 Fölsége elismerést nyilvá-
nít a rendi nénék által te t t ápolásért a sebesült herczfiak 
iránt. Ezen levélhez volt adva egy szentségtartó, melyet 
a föl. császár és a császárné a nénék troppaui templomának 
ajándékoztak. 

A turini képviselők , kik a hazát a haza ellen," a népet 
a nép ellen képviselik, miként az II Dirit to lap irta, a kiadá-
sokból kitörültek 3000 lírát, mely földmivelési czélokra volt a 
sz. Benedek rendű szerzeteseknek a szerzeteket gyilkoló tu-
rini minisztertől szánva , mivel , miként Stampa, a kormány 
lapja írja : ,a jó szerzetesek ellenünk vannak, a rosz szerze-

'tesek (passaglianusok) pedig nekünk csak galibát csinál-
n a k ' ; azalatt I. Miksa, bajor király a müncheni érseknek 
40,000 fr tot küldött sz. Benedek rendű uj apátság alapítá-
sára, és pedig azért, mivel e „rendnek az egyház, a tudomány, 
és a társadalom iránt véglietlen érdemei vannak." 

A romai Arcadia tudós társulat a Megváltót tar t ja párt-
fogójának, s a karácsonyt, s nagypénteket testületben ün-
nepli. Legelső házat adott e társulatnak V. János portugalli 
király, XII . Leo, XYL Gergely nagy kegyességeket tet tek 
e társulattal, legújabban Somai kanonok adományából nagy 
diszteremet kapott , mely jun. 5-én ünnepélyesen megnyit-
ta tot t . Curci jezsuita atya tartott jeles felolvasást Krisztus 
Jézus istenségéről; a beszédnek pontjai ezek valának : Krisz-
tus Jézus istensége az emberi természetnek a legnagyobb 
kincse, lenemesebb érzelme, a művészetnek legmagaszto-
sabb eszméje, a reménynek legédesebb tárgya. 

Napoléon császár jun . 9-én egy u j alkotású lélekvesz-
tőn ladikázván a fontaínebleaui tavon a sulyegyent elvesztve 
a sekélyes , sáros vizbe beesett. Az Is ten int, hogy a kath. 
és forradalmi, az ég és a pokol érdekei közötti hosszú egyen-
súlyozás a legkisebb biczenés után végre is hanyatlás lesz 
és pedig — a sárba. A szentatya Dániellel mondja : posu-
erunt me in lacu inferiori ; hivein kivül nincs ki kezet nyúj t -
son neki, mivél a palotából nyugodtan néznek ; ugy nézet t 
I Napoléon is a Fontainebleauba zárt VII . Piusra , tör tént 
egy biczenés Beresina mellett, s VII Pius t rónjára ment, a 
nagy császár pedig Elbába, később Helenába. Ha I Napo-
léont az Isten a vizek közé vetet te , jun. 9-én intett , hogy H L 
Napoléont a sárba vetheti . 

Midőn ,Blound és társa ' párisi bankárház közzétette, 
hogy az u j pápai kölcsönre a magányosoktól teendő aláírást 
elfogadja, azon a napon, miként a ,Journal de Genève'-nek 
irják, egy ismeretlen jö t t a bankárhivatalba, s egy milliomért 
kért pápai kölcsönpapirt. — Az Uni tà cattolica szerkesztő-
sége pedig 10,000 frankért vásárolt ily papirt . 

Figyelmeztetés. 

Magyar egyházirodalmi iskolánk ez évi „Munká la t a" , 
Manahan Ambrus „A kath. egyház diadala az első száza-
dokban" czimü müve, megjelenése után néhány napra ugy 
elkelt, hogy midőn a lapok ennek a sajtó alóli kikerülését 
hirdették, egyszersmind tudatták, hogy már nem kapható. 
Ennek daczára a megrendelések egymást érik. A kath. kö-
zönségnek e nem reménylett pár t fogásaér t hálás köszönetet 
mondunk, s egyszersmind bátrak vagyunk ú j ra felkérni, 
hogy megrendelésével tovább is forduljon hozzánk. Elhatá-
roztuk ugyanis a müvet másodszor sajtó alá bocsátani, ha 
a megrendelések annyira szaporodnak, hogy irodalmi egyle-
tünk tetemes károsulása nélkül az u j kiadáshoz hozzá fog-
hatunk. — A magyar egyházirodalmi iskola ez évi tagjai . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasör sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1864. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-' 
ten a szerkesztőnél (Lipdt-
uteza 19. sz ) s Kozma Va-
zul-féle nyomdai irodában, 

(halpiacz és aldunasor 
sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, julius 16-án. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : A szentirás és a Protestantismus. (Vé-
ge.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A szentirás és a Protestantismus. 
(Folyt, és vége.) 

Nekünk elég a jelen körülmények közt a prot. 
tanrendszernek ezen alanyi irányát feltételezni, s en-
nek folytán megmutatni, miszerint a történeti tény 
természete, és a józan ész követelte tárgyilagos bizo-
nyítékok melló'ztével a protestáns itészetnek szük-
ségkép a sz. iratok végleges megsemmisítésére kel-
lett jutnia. 

A protestantismus, az igaz egyház biztos rév-
partját elhagyván, az egyház örökségéből magával 
vitte az Isten igéjének kincsét. De ennek nemcsak 
azon tekintélyt és tiszteletet tulajdonita, melylyel 
azelőtt a kath. egyházban birt, hanem ezzel meg nem 
elégedvén, a hit és erkölcs dolgában egyedüli, teljes 
és illetékes bírónak kiáltotta ki. De csakhamar észre-
vevék maguk a prot. tudósok, rendszerük achilles-
sarkát; mert a kath. tudósok nem késtek e kérdéssel 
állani eléjük : „ha a hagyománynak semmi tekinté-
lye és hitele nincs, honnan tudjátok, hogy e vagy 
ama könyv isteni eredetű és valódi ? Ha sz. Ágoston, 
ki az apostolok korához közelebb állott, mint ti, 
megvallja, hogy ő az evangéliumnak sem hinne, ha 
a kath. egyház nem tanúskodnék mellette ; ha ugyan-
ezen bölcsész az Apostolok Cselekedetei könyvének 
valódiságát csak azért ismeri el, mert a kath. egyház 
tekintélye ajánlja: hogyan tudhatjátok ti, hogy az 
evangéliumok Isten igéjét tartalmazzák ; hogy a ke-
reszténység okmányai csakugyan azon szerzők mü-
vei, kiknek a tévely és babonába siilyedt romai 
egyház tulajdonitotta ; hogy ezen sokszor érthetlen 
s ellenmondásokkal telt iratok a Szentlélek sugallata 
által és őrködése mellett jöttek létre?" 

A harcz első szakában a protestáns hittudorok 
kitérő válasz által akartak ezen kérdés alól kibújni. 
Mi, ugy mondák, a régi irók bizonyítványaiból, ki-
ket ti szentatyáknak neveztek, a négy első század-
ban szerkesztett sz. könyvek jegyzékeiből, s az egész 

kereszténység összhangzatából tudjuk, hogy a sz 
iratok gyűjteménye isteni eredetű és valódi. De ezen 
válasz ellen a szabad vizsgálás zászlója alatt harczo-
lók közül sokan tiltakoztak. Hisz ez, igy indokolták 
tiltakozásukat, nem volna más, mint a pápista ha-
gyomány uj alakba öntése; ez. a protestantismus pal-
ladiumával, a szabad vizsgálással ellentétben áll. 
Nem ! még mint történeti és tudományos búvárokat, 
mint koruk itészetét képviselő tanukat sem fogadjuk 
el az ugy nevezett szentatyákat. Hisz ők számtalan 
hibát, szembeszökő tévelyeket, Isten igéjével ellen-
tétes babonákat és előítéleteket jegyeztek föl irataik-
ban. *) Ha annyiszor hibáztak, ki tesz minket bizo-
nyosokká, hogy asz. könyvek jegyzékének szerkesz-
tésében nem hibáztak ? annyival inkább, mivel ma-
guk sem egyeznek meg a sz. iratok fölsorolásában ? 

„De tegyük föl, igy szoriták tovább a 16-ik 
század kath. tudósai a protestantismus atyáit, hogy 
a sz. iratok igaz eredetüsége kétségtelen; mitsem 
nyertetek vele. Mert, hanem bizonyos egyszersmind, 
hogy szerzőik a Szentlélek sugallata által vezérel-
tetve minden tévely és hibától mentek voltak, hogyan 
szolgálhatnak ezen iratok a hit és erkölcs csalhatlan 
zsinórmértéke gyanánt? Már pedig az egyetemes 
egyház tanúbizonysága nélkül asz. iratok sugalma-
zottsága be nem bizonyítható. Lám Luther Márton 
Jakab apostol levelét elveté, mig egyéb követői azt 
a sz. iratok közé igtaták \u 

„Mindez nem nagy baj, felelének akkor Luther 
és Melanchton hivei, mi a sz. iratok isteni eredetét 
szellemi érzékeink által ismerjük meg, ama bizony-

' ) Calvin János ezen határozatlanságnak a fokán állott, 
midőn ellenük meleget és hideget egy lehellettel fu j t : „Azon-
ban, igy ir ő az Institutiones előszavában, minthogy ezen egy-
házi atyákon a sok pompás és bölcs dolgok mellett, miket Ír-
tak, némelyekben az is megesett, ami embereken szokott esni : 
ama jámborok jeles eszük, Ítéletük és lelki ügyességük sze-
rint azoknak csak botlásaikat és tévelyeiket imádják (a ka-
tholikusok.) Mégis éktelen kiabálással rohannak reánk, 
mintha, az atyáknak megvetői és ellenesei volnánk." Prot, 
egyh. s isk. lap. 21 sz. 653—654 lap. 



ságból, melyet a sz. könyvek magukban rejtenek, s 
a Szentlélek ama sugalmából, melyet az igazság után 
sóvárgó hívővel éreztet." ') 

Ezen felelet, ámbár erőtetett, s bal következte-
tésekre vezet, çgy darabig csak palástolta a protes-
tantismus leggyengébb oldalát; azonban csakhamar 
kitűnt ezen alanyi érv tarthatlansága. Csakhamar 
találkoztak, akik semmikép sem érezték a belső ér-
zék hatályát, a szentírás amaz önmelletti tanúskodá-
sát, a Szentléleknek ama sugalmazását ; sőt a ta-
pasztalt benyomás és belső érzékük egyik vagy má-
sik könyvről, melyet eddig igaz eredetűnek tartot-
tak, épen az ellenkezőt éreztette velők. A belső és 
alanyi érvekre alapított itészet lőn az irányadó, 
melynek képviselői mindenütt gonoszat sejtenek, 
mindenütt későbbi toldalékot szaglálnak, s minden 
alkalommal attól félnek, hogy talán a protestánsok, 
midőn az ős egyháztól elszakadtak, nem tisztultak 
meg teljesen a pápista elem káros kovászától, amint 
ez kitűnik Schwegler munkájából, ki a protestánsok 
eddigi fölfogását és méltánylását az ős keresztény-
ségről, minthogy az lényegében katholikus, követ-
kezetlennek mondja. 

Miután továbbá a reformatio már természeténél 
fogva sem akart, de nem is léphetett föl, mint valami 
megállapított és tökéletes egész, mivel tudnillik a 
szabad vizsgálás alaki elvénél fogva nemcsak képes 
a további fejlődésre, hanem szükségképen reá kény-
szeríttetik; a felső itészet szóvivői, miután a symboli-
cus könyveknek elvisellietlen s a reformatio lényegé-
vel ellenkező tekintélyét lerázták, hivatva érezték s 
hitték magukat, hogy a reformatio müvét a tökély 
legfelsőbb fokára emeljék az által, ha történelmi kuta-
tás és részrehajlatlan itészet segitségével a megtisz-
tított ős kereszténységet s ennek egyedül igaz eredetű 
könyveit napfényre hozzák. De mivel ők ezen ok-
mányokat s keletkezésük időszakát saját bensejük 
és hitfelekezetük állapotának tükrében vizsgálták : 
az újszövetségi sz. iratokban is csupán az önmaguk 
közt elharapódzott pártoskodást és ellentéteket ta-
lálták; s az egyes könyveknek kételyből kiindult 
itészeti megbirálása természetesen kételyt és ingado-
zást szült. Eleve némely újszövetségi sz. könyv el-
len csupán csak nehézséget emeltek, később nyíltan 
megtámadták, s végre ki is küszöbölték. Baur és 
társai Tübingában belső okokból mutaták meg az 
Apostolok Cselekedeteinek, sz. János evangeliumá-

' ) Luther, de servo arbitrio. Opp. torn. 111. fol. 182. lïar-
elay Apol. thes. X. 19. Buddei hist, theol. Tort. íl. p. 19. 

nak, sz. Pál, Titus és Timóthoz irt leveleinek hamis ere -
detét; tanártársa Schwegler csak az Apokalypsisnek' 
és sz. Pál a romaiak, korinthusiak és galatákhoz in-
tézett leveleinek kegyelmezett, helyet engedvén ne-
kik az újszövetségi kánonban. Hisz egy-két könyv 
hitelességét el kellett ismerni, mert különben hiány-
zott volna az alap és a kiindulási pont az ős keresz-
ténység vázlatához. Megelégedtek e végre sz. Pál 
nagyobb leveleivel; ezekből még elég keresztény 
szellemet reméltek meríthetni s kiaknázhatni ! s ha 
elveszett is az ős evangelium : Máté és Márk, kik eb-
ből meriték adataikat, némi kárpótlást Ígértek. Ezen 
eredménynél meg akartak állapodni, és az itészeti 
kutatásnak netovábbat parancsolni. De fölkerekedett 
Bauer Brúnó fönidézett munkájában, s nagy bölcsen 
kérdezi, amit előbb-utóbb kellett kérdezni : váljon 
csakugyan Pál apostol szerzője-e azon leveleknek, 
melyeket eddig a felsőbb itészet sérthetleneknek s 
megtámad]íatlanoknak tartott? Es ez veszedelmes 
és gonosz kérdés ! mert ugyanazon érvekkel, melyek-
ből Baur, Schwegler, Zeller az ephesusiak s Titus-
hoz stb. irt leveleket hamis eredetüeknek ítélték, 
könnyen pálczát törhetni a négy „igaz eredetű" levél 
fölött is. Hiába hivatkoznak az „uj tübingiak" 
(Schwegler, s rokonérzelmü tanártársai) e négy nagy 
levélben „kiáradó és Pál apostolt visszatükröző ere-
detiségre" , Bauer Brúnó mitsem érez ebből, csak 
azt találja, hogy tanártársa Baur téves körben mo-
zog. Sőt még ennél többet is talált, hogy t. i. a ko-
rinthusiakhoz irt két, s a romaiakhoz intézett levél 
csak a kereszténység második századában keletke-
zett, s bogy a galatákhoz küldött levél nem egyéb, 
mint ezen három körlevélből toldozott vegyülék. 

Mi maradt tehát a protestantismus égig emelt 
palládiumából, ha az egész újszövetségi okmánytár 
későbbi koholmány és toldozat ? Semmi egyéb mint 
tabula rasa, századunk szánandó jelszava ! 

Es lám a kath. egyház ma is épen ugy, mint. 
három század, s mint másfél évezreddel azelőtt, hí-
ven őrzi és becsben tartja az egész sz. írást; mig a 
reformátorok utódjai, kik szüntelen szemére veték 
neki az Isten igéjének elhanyagolását és clferditését, 
addig húzták, vonták, tépték és marczangolták, hogy 
alig maradt az egészből egy-két rongyos foszlány. 
Es ámbár minden keresztényt oda utasítottak, hogy 
hitvallását a sz. Írásból önmaga szerkeszsze, több 
mint három század lefolyása alatt a legtudósabb fér-
fiak egyetlen egy sz. írási vers értelmének sem tudá-
nak átalános és minden kétely fölött álló tekintélyt biz-
tosítani; mig ellenben a kath. egyház biztos magya-
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rázatót merit mindig élő s uditő forrásából, szilárd öntudata 
s tiszta hagyományának gazdag tárházából. S igy az egész 
háromszázados pörfolyam a kath. egyház részére dönti el 
ama nagy kérdést, hol található föl az igaz kereszténység, 
hol a Krisztus alapitotta üdvintézet? Sőt a Straussok, Re-
nánok s egyéb hit- és sz. irat ostromlók szilajsága ezen kér-
dés végleges elintézését és az egy igaz egyház teljes dia-
dalát csak siettetni fogja. Századok előtt jövendőlék ezt a 
kath. tudósok; napjainkban mindig tisztábban, határozot-
tabban s világosabban megy betű szerint teljesedésbe. 

Dr. S í . . . P... 

ElüYIIÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. jul. 14. (Folyt.) íme tehát ama kiváltságok, me-

lyeket a prot. férfiak gyűlése Bécsben oly ominosus szöveg-
ben emleget! Ők saját alapitványaikat magok kezelili, iskolái-
kat magok vezetik, superintendenseiket, tanáraikat magok ne-
vezik ; a magas kormány csak tudomást akar ezekről, és ez 
nyomás a protestánsokra, ez ellen volt hazánkban a nagy 
mozgalom ; a mi alapitványaink a magas kormány által ke-
zeltetnek, iskoláink, melyeket püspökeink, kath. hiveink ala-
pi t tot tak, a 'magas kormány által vezettetnek, püspökeink, 
kanonokjaink, tanáraink fölséges Urunk ap királyunk által 
neveztetnek; ezt a Bécsben ülésező prot. férfiak kitűnő ki-
váltságoknak nevezik , melyekkel a kath. egyház legújabb 
időben a magas kormány által felruháztatott. Történnék ez 
az ő alapitványaikkal, az ő iskoláikkal, az ő egyházi elöljá-
róikkal, biztosak vagyunk nem kiváltságnak, hanem halál-
nak kiáltanák ezt vallásos felekezetükre. Midőn tehát ku-
szált eszmékkel tömött előterjesztéssel lépnek fel a Bécsben 
ülésezett prot. férfiak, ajánlatos lett volna nekik a vallásos 
békéről a polgári életre nézve el nem felejtkezni. Ily kö-
vetelések vészt hoznak eme békére ; mi soha nem kértük, 
hogy a protestánsok fosztassanak meg valamitől, amit jo-
gosan birnak , s békeháboritók volnánk , ha ezt kérnénk ; 
viszonyosságot kérünk, kiáltunk, követelünk. Egyenjogúak 
akarnak lenni a katholikusokkal ; ha ez komoly szándék, ak-
kor a jogokra és magukra nézve, ne felöltözésről, hanem le-
vetkezésről gondolkozzanak , hogy amit birnak, azt azután 
ne birják, akkor egyenjogúak leendenek velünk. Nyissák 
meg fölséges Urunk, cs. ap. királyunk előtt egyházuk ajta-
ját oly bizodalommal, miként ezt a kath. egyház teszi, akkor 
lesz joguk az egyenjogúság ' szót kimondani ; mig ezt nem 
teszik, mindaddig az ,egyenjogúság' szó ferdén hangzik aj-
kaikon , ferdén áll irataikon, mivel a magas kormány iránt 
már most is kedvezőbb állapotban vannak, mint mi katholiku-
sok. Nagy szó volt az ,egyenjogúság' fölséges Urunk ajkain; 
de ily értelemben, miként a lapokban közlött előterjesztés-
ben áll t , értelemnélküli az Porubskinek, Heynenek ajakán. 
Különben, mikor a kath. egyház és az állam közötti viszonyról 
beszélnek Austriában, tartózkodjanak a fejedelem, fölséges 
Urunk magas személyét a kormánynyal ugyanazonositani ; 
a kath. egyház Magyarországban nem a kormánynyal, mi-
ként ezt felelős minisztériumnak, a fejedelemtől külön testü-
letnek szoktuk venni az alkotmányos országokban, hanem 
csak az apostoli királylyal van ily viszonyban, ily nemes bi-
zalmú kötelékben, szövetségben ; a birodalom más tartomá-
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nyaiban pedig csak az austriai császárral, ki a Romanorum 
Imperatorum utódja, örököse. Hogy a fejedelem szolgák ál-
tal működik, az természetes; de az oltártól csak a fejede-
lemre, az Úrra tekintünk, nem a szolgákra. Felelős minisz-
térium mellett, midőn a fejedelem semmit se tehet, midőn a 
hullámzó kamarai többség kiszabja neki, mit irjon alá, jogi 
viszonyaink azonnal megváltoznának, s akkor tisztán egyházi 
viszonyainkra csak a status quo ante volna az igazán jogi 
állapot, s kiáltanánk Urunk trónjához : Fölséges Urunk, mi 
katholikusok, egyházi viszonyainkra csak mint teljhatalmú 
urunkkal voltunk i g y , nem pedig olyannal, akitől a mi-
niszter minden hatalmat elvett ! Ezután is csak veled 
érintkezünk. Nem a kormány, hanem fölséges Urunk, 
cs. ap. királyunk és a szentatya kötötte a concordatu-
mot. Hol a dolog lényege a személyhez van kötve, a sze-
mélyhez kötve marad az bár mily kormány jöjjön létre. 
Ily ellenmondásokat, ily téves nézeteket, ily, a dologtól el-
ütő fogalmakat tudósokból összeállított gyűlésnél, s ünnepé-
lyes okmányban nem vártunk, s felőle csak megilletődéssel 
szólhatunk. Egyes pontjait ezen legalázatosabb előterjesztés-
nek megezáfolni nem szükséges, miután a kiindulási pont 
egészen téves. Ezen követeléseket a magas kormány saját 
érdemére fogja lehozni. A pontok ezek: 1) óvást tesznek az 
,akatholikus' elnevezés ellen. Ez ártatlan dolog, mink ké-
szek vagyunk mindenkit ugy nevezni, miként kivánja, ha ez 
senkinek praejudiciumot nem csinál. A kath. religion kivül 
a magyar koronán kivüli tartományokban esik az ágostai és 
a helvét vallás van jogilag elismerve, a hivatalos iratokban 
használt ,nemkatholikus' szó jogi körben ép a két vallásfe-
lekezetet legilletékesebben, leggyengédebben jelezte. Ezen 
féltékenység a megnevezésben , ezen buzgalom a régi, és 
saját, és a dolog miiétéhez illő szavak iránt minket is éber-
ségre int, hogy oly szavakat, oly elnevezéseket, melyek tör-
ténetileg sajátjaink, mint sajátjainkat megtartani, és máso-
kat ezektől letiltatni akarjunk. Tudjuk, hogy visszaélés lehet 
a szavakban, kivált a jámbor nép előtt, mely az utógondo-
latokra nem szokott vadászni, veszi a nevet, miként meg-
szokta ; s ha előtte egy névvel két égföldre menő különbségű 
dolgot nevezünk, a nép ezt egynek veszi, példa a ,püspök' 
szó, melyet oly mohón kezdenek alkalmazni, mily mohón ki-
küszöbölték azt eleinte, hogy az Ordo sacerdotii ellen a su-
perintendens szóval tiltakozzanak. — 2) A nehézségek meg-
szüntetése, melyek a prot. községek megalakítását némely 
országokban akadályozzák. Tirolt érti agyülés . E tárgy füg-
gőben van, s a tiroliak az eddig kifejtett erélyük mellett 
gyakorlatilag megoldják. U j községek alakítása hódítás, ter-
jeszkedés, és a protestánsoknál elméletileg annyira gyűlölt 
proselytáskodás. Hogyan kérvényezhetik ezt egy ünnepé-
lyes okmányban, a ,Kath. Blätter aus Tirol' czikkét kellene 
átírnunk , melynek kezdete : ,,ist denn katholisches Eigen-
thum vogelfrei ? Was haben wir schon Alles mit den eman-
eipirten Gleichberechtigten getheilt ! Was ist aus katholi-
schen Ländern, Stiftungen und Verdiensten geworden !" ' ) 
Jól irja az I. Tanuja : „mikor a kormány ellen kell oppo-
nálni, akkor a népre hivatkoznak ; mikor ez a maga akarat-
ját kimondhatja, mely szerencsétlenségre boldogítóinak 
nézetével elllenkezik , akkor a kormáuyhoz folyamodnak." 

1 ; 16 sz. 10 jun 1864. 
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3) A könyvkötők is árulhassanak prot. imakönyveket. Ha 
ezek nem angol gyáru bibliák, nem angol Tractätleinok, nincs 
hazai iró, ki valaha panaszolkodott volna, hogy imakönyvét, 
hacsak nem olyan mint Czelder Mártoné, a magas kormány 
letiltotta volna. Külföldi könyvekre az állam mindig meg-
tart ja a szigorú felvigyázatot, mivel imakönyvek alakjában 
erkölcsrontó, forradalmi könyvek is csempésztettek már be. 
A könyvkötő nem ért ehez, a czimet alig olvassa ; lefog-e a 
magas kormány mondani ezen szigorú felvigyázatról, nem 
tudjuk, de eredményt eme férfiaknak jósolni nem mernénk-
4) Közös temető. Mit keresnek ebben a prot. férfiak, nem 
tudjuk. A kath. temető a katholikusoké, ne kivánkozzanak 
azokkal temetkezni, akikkel nem akartak egy hitet vallani. 
Ha a temetőbe ugy akarnak bevétetni, hogy a temetőnek 
birtoka a katholikusoké legyen, miként eddig, és valóban az, 
nem foghatjuk fel, mily kedvök lehet a zsellérségre, mikor 
ők magok külön temetőtulajdonosok lehetnek. Hizeleghet ne-
künk a körülmény, hogy a protestánsok a mi temetőinkbe fo-
gadtatva jobban megtisztelve találják magokat, mintha saját 
külön temetőjükbe vitetnének : de nekünk magasabb tekin-
teteink vannak, melyek e tiszteletnek érvényesítésétől min-
ket letiltanak. Ha pedig a protestánsok, nemcsak vendég-
szeretetet, hanem birtokjogot kérnek a kath. temetőben, ezt 
a kormány sem adhatja meg, hacsak a birtok szentségét a 
katholikusoknál nem akarná sérteni. Most mi kizárólagos 
birtokosai vagyunk a temetőnek, akkor csak részesei len-
nénk. Porubski tehát minket kifosztani, és a temetőnek fe-
lebirtokára szorítani akar? Kérték-e a katholikusok a kor-
mányt, hogy valamely prot. községet földbirtokától megfősz -
szon, ha ezt jogosan bir ta? Ki tehát a türelmes ? ki a türel-
metlen ? ki agyarkodik más ellen ? Ki háboritja a békét ? Mi-
nekünk temetőnk van, a magas kormány megparancsolta a 
községeknek , hogy a prot. ekklezsiák számára temetkezési 
helyet kötelesek adni ; éljenek eme jogukkal. Keressenek u j 
birtokot, melyhez egy háromsornyi iratkával juthatnak, ne 
kivánkozzanak osztakozni másnak tulajdonában. Erre nézve 
a magas kormány rendeletének szigorú végrehajtása mellett 
maradunk, l ia a protestánsoknál a temető nem bir hitvallá-
sos jelleggel, részükről lehet közös temető a héberekkel, a 
törökkel, az indukkal is ; de nálunk a temető a hitvallásnak 
helye, miként a templom, halottainkat az egyház kiséri, a te-
metőt átalában, a nyughelyet különösen az egyház megáldja, 
a halottnak helyét nem fejfával, nem személyes történeti 
emlékkővel, hanem szentkereszttel jelzi. Ezen hittvallásos 
jellegét temetőinknek azon ima is eléggé mutatja, mely a ha-
lott fölött a sírnál mondatik : „quem vera fides junxit fide-
lium turmis, miseratio tuae pietatis societ angelicis choris." 
A temető előttünk nem profán, hanem szenthely, hol némely 
elkövetett büft a megszentségtelenités gonoszságát ölti ma-
gára, mintha a templomban követtetett volna el. A temető 
előttünk , s canonaink szerint nem községi tulajdon, hanem 
az egyház birtoka , melyet a község isteni és polgári tör-
vény szerint megadni tartozik, hol meg nem adatik, például 
Britanniában, ott a hivek pénzén azt az egyházi hatóság vá-
sárolja. A temető előttünk a templomnak kiegészítő része, 
folytatása, udvara ; régen a templom körül volt, szenteiuk 
csontjai az oltáron vannak, sírboltjaink az oltár a lat t ; egész-
ségi indokból a városokon, falukon kívülre tétetet t át a te-

mető, de nem szűnt meg azért a templomuak része lenni. 
Hogyan követelhetik a prot. férfiak, hogy szent földünket ő 
miattok profán földdé nyilatkoztassuk, hol azután összejö-
hetünk, mint a piaczon , mezőn, és erdőn? IIa pedig a te-
mető elöttök is vallásos hely, minek kívánnak közösséget a 
cultusban, ha nem vagyunk egyek a religioban, a hitben ? 
Külön igen szép békében megélünk: ez a mi forró óhajunk. 
Hogyan követelhetik, hogy hitvallásos jellegű dolgot velők 
megoszszunk? Hogyan követelhetik, hogy a templom udva-
rán egyesüljünk, mikor a templomban nem vagyunk egye-
sülve ? Jöjjenek az oltárhoz, egyesüljünk a hitben, s egye-
sülni fogunk a temetőben is. Ha a protestánsoknál a temető 
nem szenthely, hogyan követelhetik, hogy nekünk se legyen 
szent földünk ? Ok nem akarnak külön temetőt, hogyan kö-
vetelhetik tőlünk, hogy nekünk se legyen, mikor őseinknek 
19 századon mindig külön temetőjük volt ? hogyan kérvé-
nyezhetnek a magas kormány előtt, hogy rajtunk erőszakot 
kövesen-el, nem engedvén meg nekünk külön temetőt ? Ha 
külön hisznek, tessék ezt a sírig folytatni, mi folytatjuk. Ha 
külön hisznek, és mi őket nem zavarjuk, tessék minket se 
zavarni. Ha külön hisznek, külön is temetkezzenek : miért kí-
vánkozni a mi szent helyünkre? miért nem maradni függet-
lenül a magáéban? A jogegyenlőség nem azt követeli, hogy 
a kath. temetőkbe protestánsok temetkezzenek, hanem hogy 
a protestánsok is ugy kapjanak temetkezési helyet, miként 
a katholikusok. Erre joguk van, ezt már nem fölséges Urunk-
tól, nem a magas kormánytól, hanem az egyes községektől 
kell követelniük. A kimondott követelésnek csak ugy van ér-
telme, ha, mint mondtuk, a jogegyenlőség birtokközösség-
nek vétetik. Azt valljuk, ez ellen, míg élünk, tiltakozni fo-
gunk. A legszabadabb elvű alkotmányok, milyen a franczia 
volt XII. év prairial 23-án, (1804. jun. 12. kedd,) a külön te-
metőket megrendelte, nehogy a katholikusok akadályoztas-
sanak a temetőt szent'helynek tartani , mit más felekezetek 
nem tesznek. Ha a polgári törvény ismer és tisztel kath. re-
ligiot, ugy ismerje, ugy tisztelje azt, amint van ; a kath. re-
ligio pedig a temetőt szent helynek, hitvallásos helynek te-
kinti, melyre nézve canonjai vannak, kiket szabad oda te-
metni, kiket kell onnan kizárni, tehát az állami törvénynek 
kötelessége ezen elkülönözést fentártani. Nem is a cultus-
szabadság, nem is a szűkség az, ami a közös temetőt.köve-
teli, hanem szándék, hogy a világon egy szent jellegű hely-
lyel kevesebb legyen. Mikor a protestánsoknak lehet külön 
temetőjük, nem tudni mily szükség viszi őket, hogy a katho-
likusok temetőjébe kivánkozzanak? A jogegyenlőség azt kö-
veteli, vallja mindenki az ő hitét ennek szabályai szerint, te-
hát vallja a katholikus az ő hitét a temetőhelynek vallásos 
jellegében ; nem pedig azt, hogy miután a protestánsoknál 
a temetőhely hitvallásos jelleggel nem bir, tehát ne birhas-
son a katholikusoknál se ily jelleggel ; különben oda men-
nénk, mivel a protestánsok nem hiszik ezt, nem hiszik azt, 
vallásilag nem gyakorolják ezt, nem-gyakorolják azt, tehát a 
katholikusok se hihessék, a katholikusok se gyakorplhassák 
ezt vagy azt. Francziaországbau ezen lehozás már megtéte-
tett : mivel a hitetlenek nem tisztelik a keresztet, a katholi-
kusoknak sem szabad azt a tornyokon tartani ; mivel a de-
moeratáknak nem engedtetik meg a bastillei processio, kö-
vetelik, hogy a katholikusoknak se legyen szabad az urnapi 
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körmenetet megtartani. A prot. férfiak előterjesztése oly útra 
akarja terelni a közjogot, mely a katholikusok cultüsszabad-
ságának elnyomására vezet. A követelés nemcsak sértés el-
lenünk, hanem, legalább elvben elnyomás is, vallásunk gya-
korlatában letiltás. Igy jön a türelem után az egyenjogúság, 
az egyenjogúság után az uralkodás, az uralkodásban az el-
nyomás, az elnyomatásban akiirtás. Ert jük. Elég. Pedig föl-
séges Urunk, es. ap. királyunk nemcsak a protestánsoknak, 
hanem a túlnyomó számú katholikusoknak is fejedelme; mint 
hü alattvalók, a Bécsben ülésező prot. férfiak megbízottja 
Porubski ur meggondolhatta volna, hogy O Fölségének lel-
kismerete iránt a követelések pontozásában gyengédséggel 
tartozik. A már megadott, és régen gyakorlatba vett egyen-
jogúság a vallásos békét czélozza a polgári életben ; ezen 
béke a temetők elkülönítését javasolja, nem pedig közössé-
gét ; meghagyását, tiszteletetét minden vallásos sajátságok-
nak, nem pedig elnyomását; sérthetlenségét minden birtok-
nak, nem pedig közösségét, osztozását. Békében fogunk lenni 
a polgári életben, ha egymást nem nyomjuk ; békében fo-
gunk nyugodni a temetőben is, ha egymásnak helyére nem 
iparkodunk. Mi jönne a közös temetőből ? Az, mi Pesten tör-
tént a temetőn lakó szerzetesekkel, kik ellen az is felhoza-
tott, hogy az prot. temető is, ők pedig tiltakoznak a temető-
nek ily kath. jellege ellen. A Bécsben ülésező prot. urak 
kényszeritenek minket gondolni, hogy ők a vallásos egyen-
jogúság szavában az egyenjogúságról, a vallásos béke szó-
ban a vallásos békéről egészen megfelejtkeztek, mert előter-
jesztésüknek anyaga az egyenjogúságot rontja, a vallásos 
békét háboritja, minket hitünknek e ponton teendő bevallá-
sában akadályoz. Nincs példa nélkül, hogy a közös temető-
ben csupa pajzánságból a kath. sírok keresztjeit tördösték : 
ez kihágás, ez vallásos sértés, ezt büntetni kell, válaszolnák 
a prot. lelkek ; igen, sértés, kihágás, most, mikor a közös te-
metők csak furtim raptim bejöttek némely községekben ; de 
nem sértés , nem kihágás , lia a temetők közössége elvben 
kimondatik, hanem természetes következtetés, hogy miután 
a közös temető profán hely, annak keresztekkel vallásos jelle-
get adni, azt kath. typussal felruházni nem szabad. Az előter-
jesztés vallásos békét, vallásos szabadságot czéloz, s mind-
kettőt lehetetleniti. Az a kérdés a 4-ik pontban kimondott 
követelésre : van-e még a katholikusoknak a birodalomban 
joguk religiojukat vallani, és e szerint cselekedni? Nekünk 
külön temető kell, ezt 18 százada gyakoroltuk, canonjaink 
ezt parancsolják; szenthely a temető, hitvallásos hely, a tem-
plomnak egy. része , polgári békét akarunk, hitközösséget 
nem tehetünk. (Folyt.) 

MECHELN , jul. 10. A szabadelvű, vagyis a kőmives 
párt és a képviselők nyiltan katholikus része között szaka-
dásig mentek a dolgok. A külföld figyel ezen egykor boldog, 
most pedig annyira hányatott országra. A két pártnak ro-
konérzelmü bivei meleg részvéttel fognak nézni ezen, eddig 
külsőleg törvényes harczra. Kétségkívül a parlamentaris-
musnak,'ha mégis lehetnek, sehol nem voltak annyi áldásai, 
de egyszersmind lehető rosz gyümölcsei se , mint nálunk. 
Sok félreértések, kivált napjainkban a forradalmi és kőmives 
sajtóból sok hamis vádak küldetnek szét a világban, a katho-
likusoknak érdekükben van, hogy a belga rokonnevü társa-
iknak ügyét és helyzetét igazán ismerjék. Innen és e czélra 

van az én tudósításom. Mig a kath. rész volt a kormányon, 
mindenkinek vallásos és politikai meggyőződését annyira tisz-
telte, hogy a kőmives párt, habár tüzet-békát ordit azon rész-
re, de törvénytelenséget, alkotmányellenes tettet soha nem 
emiitett. Amiről az ellenség nem vádol, mikor másokról ha-
misan is vádolt, jele annak, hogy erről teljesen nem vádolhat. 
Mennyire kimélte a kath. rész, midőn a kormányon volt, 1857 
előtt a kőmives pártnak véleményeit, mennyire engedte ter-
jedni , csak abból is elegendően kitetszik, hogy a kőmives 
párt annyira kinőhette magát, miszerint 1857-től máig a kor-
mányon maradhatott, kamarai többséget bírhatott. A Z O D idő 
alatt a Parlamentarismus minden lehető áldásait kifejtette, 
mert akkor a kormányférfiak őszintén szerették az alkot-
mányt, határai között maradtak, mindenben tiszta szándékkal 
jártak el, élhetett tehát, és szabadságait élvezhette mindenki, 
igazságosan senki se panaszolkodhatott. De más világ jöt t 
1857 után. Már a kezdete is ezen kőmiveses kormánynak 
alkotmányellenes volt, miután nem tudván többségre ver-
gődni a képviselő kamarában, utczai lázadáshoz fogott. De 
Decker kormánya 33 szótöbbséggel birt ; a kormányrészén 
tehát volt 93 képviselő, kőmives nem volt csak 15. Mégis 
megbuktatta a kormányt 1857-ben. Hogyan ? A gyárvárosok 
munkásait saját költségén a fővárosba hozatta, a kormányt 
alkotmányellenes czélzatokról aljas módon gyanúsította, ha-
bár, miben lett volna ezen alkotmányellenesség, sem akkor, 
se később meg nem mondta, a tömeget feltüzelte, a nemzeti 
palota elé gyűjtötte, szájába ,le a zárdákkal' szólamot adta, 
torlaszokon kiáltotta ki a De Decker kormányának buktát. 
A király De Decker és Vilain XIV lemondását elfogadta. 
Frère, Rogier, a mai miniszterek az 1857-i mozgalomnak ve-
zetői voltak. A király, gyengeségből-e, vagy pedig kisérlet 
gyanánt Frère , Rogiert a kormányra meghívta. A kamara 
feloszlattatott, a választásokat a kőmives kormány vezette, a 
katholikusok nem levén ily csinre elkészülve, többet is biztak 
magokba, semmint kelletett és lehetett, a kőmives kormány 
a választásoktól többséget nyert. 0 tudta, mily fictio ezen 
többség, és mily módon jutott hozzá, azért minden törekvé-
seit oda irányozta, hogy saját hatalmát örökitse, hogy a ka-
tholikusok felkerekedését örökre lehetetlenné tegye ; a pol-
gármestereket maga embereiből nevezte, ezek által a városi 
tanácsokat újra szervezte; persze, hogy a hatalom az ő ke-
zében levén, ezeket tehette. De a kath. rész is készült, a né-
pet a dolog állásáról felvilágositani iparkodott. Talán nem 
sikerült volna a népet felvilágositani, mivel a nép a minisz-
terekről nem tud gonoszságot föltételezni, de felvilágosította 
a népet mindenről maga a kormány az ő törvénytelen és 
erőszakos intézkedéseivel. A kamara kőmivesekből állván a 
minisztereknek szolgai módon engedelmeskedett, hiszen az 
ő kőmives bőre volt a vásáron, tehát a miniszterekkel- egy 
gyékényen árult. Jöt tek a katholikusok elnyomatására a ren-
deletek. A hatalom elvakitotta a kőmiveseket, a düh pedig 
törvénytelenségre ragadta, főczél volt, a kath. részt teljesen 
megsemmisíteni, a kőmiveseknek a hatalmat örökre biztosí-
tani. Nem az volt a szabály a törvényjavaslatoknál, mi van 
a hazának üdvére , hanem mi szolgál a kőmivesség erősíté-
sére, a katholikusok elnyomására. Egy katholikus se volt hi-
vatalban , egy se volt polgármester, még mezei őr sem. A 
temetőkbe az istentagadókat erőszakkal temetették a polgár-



mesterek , megrontván a temetők vallásos jellegét. A nép 
vallásos tisztelettel van holtjainak maradványai iránt, a kő-
mivesség nem engedte meg , hogy a nép a temetőhelyet 
szentnek tekinthesse , tarthassa, s kényszeritette őt, hogy 
temetőit, tehát szent helyeit az istentagadók és más vallásnak 
odahelyezése által annyiszor-mennyiszer megszentségtele-
nitve lássa. Második volt a templomi pénzek laicus kezelése, 
és az egyházi hatóság kezeiből a világi hatósághozi áttétele. 
Tehát a vallásos alapítványok is vallásos jellegüktől meg-
fosztattak. Harmadik volt a teendő ajtatos alapítványok füg-
gővététele a miniszter beleegyezésétől. Ebben a személyes 
szabadság sértetett a végrendeleteknél. Ebben sokszor a mi-
niszter minden valóságos indok nélkül megtagadta a beegye-
zést, és apium legatum a község szabad rendelkezésére esett. 
Negyedik a löveni kath. egyetem bursáinak, vagyis a tanu-
lók segélyezésére tett ős alapítványok elkobozása. Ezek a fő 
cselekvények, melyek a katholikusokat felvilágosították, ide 
nem számítva a falusi választók boszantását, a kath. képvise-
lőknek pártérdekből történt visszautasítását, perkereseteket, 
václakat, rágalmakat stb. ; s innen történt, hogy szakonkint, 
időnkint minden évben kath. képviselő küldetett a kamarába. 
Tett a kormány minden telhetőt, csakhogy az ő candidatu-
sát megválasztathassa , mind dugába dőlt, a nép nem akart 
kőmives kormányt. Folyamodott a miniszter Persignyféle 
dragonádokhoz is , a kath. nép meg nem ijedt, a miniszter 
csábításaira nem tágított, hiu ígéreteinek hitelt nem adott. 
Igy történt, hogy ma a kormány csak egy szótöbbséget bír, 
ezt is ha pártjából senki se be teg , és ha a miniszterek is 
magukra szavaznak. Ily állapotot a parlamenti kormány tör-
ténetében nem találunk, hogy a hét miniszter maga magá-
nak bizalmat szavazzon. Bizalmat a rabló is szavaz magának, 
ebez sok nem kell, ehez csak szemérmetlenség szükséges. 
Ily egy szótöbbség mellett Ort.s képviselő a kormány beegye-
zésével indítványt tett, hogy némely városok népsége tete-
mesen megszaporodott, tehát több képviselőket küldjön. Ezt 
a katholikus rész azonnal pártügynek felismerte , s kérte, 
hagyjon fel a kormány ezen törvényjavaslattal. Nem hagyott 
fel. Mit tehetett a kath. rész annyi boszantások, zaklatások, 
méltatlanságok után, minthogy a kamarából, hol többé nem 
talál tiszteletet, tömegesen kivonuljon, s ezáltal megmutassa 
a királynak , meg a hazának, hogy a kamara többé nem a 
haza jólétének, hanem egy párt uralkodásának a helye, hol 
nem a közjóra, hanem csak pártérdekre hozatnak törvények, 
hol a polgár az ő vallásos és politikai meggyőződéseivel be-
csületben többé nem maradhat. Ketté szakították a kőmive-
sek az országot, tettek belőle üldöző és üldözött részt, az 
üldözött résznek képviselői a sok veszteség után becsület- és 
önérzetüket nem vesztették el. Rendkivüli bajok ellen hő-
sies orvosság kell. Nehogy azonban a közügyek szenvedje-
nek, a kath. rész megígérte, hogy a közmunkai pénzeket 
megvoksolja , csak a miniszteriális részt és a törvényjavas-
latokat nem fogja megvoksolni. Ezt nevezik a kőmivesek 
anarchiának, forradalomnak ; ők , kik torlaszokat csináltak, 
kik 33 szótöbbséggel bíró, kath. férfiakból álló kormányt 1857-
ben utczai lázadással megbuktattak , a nyugodt kedélyeket 
forradalmároknak, a miniszteri önkénynek vakon és nemtele-
nül hódolni nem akarókat anarchistáknak nevezik. Itt állunk 
a polgári háború reggelén, az annexiok küszöbén, csakhogy 

ezeket a kőmivesek fogják kezdeni, miként Frère a kamará-
ban kimondta : ,a katholikusok a kormányon polgárháborút 
hoznak a hazára', azaz : mi készebbek vagyunk polgárhábo-
rút kezdeni, semmint a katholikusokat a kormányon meg-
tűrni, mi, kőmivesek, habár kisebbségben vagyunk, mi nem 
tudunk engedelmeskedni, hanem csak hatalmaskodni. Bizo-
nyításul ezen ismertetéseinkre adjuk a kath. férfiak szónok-
latait jul. 1-én. Dumortier: ,,A jobboldal több izben végle-
tig menő mérsékletéről bizonyítékot adott. Mikor jun. 18-
án bizalmatlanságot szavazott, a kormány csak egy szava-
zattal nyert többséget, a jobboldal megakaszthatta volna a 
törvényhozás menetét, nem tette. De egy váratlan eset kény-
szeríti , hogy szándékait nyíltan kimondja. Tegnap egy ka-
marai tag (Orts), ki már sokszor a miniszterektől kapta su-
gallatait, a kamara létének megváltoztatására törvényjavas-
latot adott be. Mi tiltakoztunk ellene , de a javaslat az osz-
tályokon sebesen á tment , mintha minket most, midőn már 
szétoszlandók vagyunk, mikor barátjaink nagy része már el-
távozott, ily nagy horderejű dologban meglepni akarnának. 
Mi nem félünk a képviselők számának nagyobbitásától, ha-
nem ennek az 1856 jun. 2-án hozott törvény 1-ső czikkelye 
szerint, a nép összeirás után kell történni. Ez pedig most 
nem történt ; tehát a beadott törvényjavaslatnak semmi 
alapja nincs. Az 1856-i törvény alkotmányunk egyik főtör-
vénye, ez most megsértetik. A javaslat csak egy pártnak em-
bereit akarja szaporítani a kamarában. A javaslatnak alkot-
mányos életünkben nincs párja, nincs előzménye. Egy szó-
val ez pártérdek, nem hazai érdek. Ily helyzetben tehát, ma-
gam és barátaim nevében kérdem a miniszter urat, mily ál-
láspontot akar e javaslatban elfoglalni? Csatlakozik-e hozzá, 
vagy pedig tőle idegen marad? A jobboldal határozott és 
tiszta választ kér, mert ettől függ az ő viselete. Frère mi-
niszter válaszul adá, hogy a javaslatot egészben magáévá 
teszi. „Köszönöm a határozott választ, igy szólt Dumortier, 
most már tudjuk, miként állunk. Orts ur maga bevallja, hogy 
saját pártjának nézeteit mindenek fölött, tehát a haza fölött 
is becsüli, s hogy egyedül pártérdekből tette a javaslatot. 
Én kijelentem, hogy a jobboldal ily körülmények között nem 
vehet részt a tanácskozásokban. E javaslatról a trónbeszéd-
ben semmi említés nem történt, erre senki sincs készen, so-
kan távol vannak, a törvényhozás végére érkezett, ily hely-
zetet a jobboldal el nem fogadhat, nem akarván sem orron 
vezettetni, sem meglepetések által áldozatul esni. Tanács-
kozzanak, de csak maguk fognak tanácskozhatni, mink visz-
szahuzódunk, azonban , ha a közmunkákról szóló pénzek 
lesznek napi renden, bejövünk, mert a közigazgatási folya-
mot nem akarjuk megakasztani. Önök készítették eme hely-
zetet, a felelőség önök fejére fog visszaesni, mi sem orron 
vezettetni, sem meglepetések által áldozatul esni nem aka-
runk. A haza Ítélni fog." Ez után Nothomb ur szólott : „A 
kath. rész ki van híva. (Tagadás, zúgás.) Micsoda ? nincs 
kihíva ? Nem mondta-e most a miniszter, hogy ha a jobbol-
dal kivonul, a közigazgatási pénzeket nem fogja napi rendre 
hozni ? Ahelyett, hogy minket megnyugtatna, Rogier min-
ket ingerelt. A kormány kimondta, hogy a javaslatot egészen 
magáévá teszi ; Orts pedig saját javaslatáról bevallotta, hogy 
ez pártérdekből vagyon téve ; a kormány tehát nem a hazá-
nak, hanem egyes pártnak szolgál. Ez felforgatás. (Fórra-



dalmárok vagytok !) Igen ! különös forradalmárok, kik tite-
ket az alkotmány 51-ik czikkelyére és az 1856-iki jun. 2-i 
törvényre szorítani akarunk. Az a forradalom, midőn annyi 
éveken át egy tekintélyes rész ellen, mely kétségkívül a ha-
zának fele , minden igazságtalanságot elkövetünk, ellene 
minden szenvedélyt fölizgatunk, minden előítéleteket folya-
matba hozunk. Ezt tik tettétek 1857 óta. Tik egy alkalmat 
se mulasztottatok el, hogy ellenünk mindenféle hatalmasko-
dást elkövessetek, minden rágalmat szórjatok. Hét éve már, 
hogy minket boszanttok, zaklattok, kínoztok, minden módou 
elnyomtok, és ezt, minden jog ellen, az alkotmány minden 
pontjai ellen, íme ! ki a forradalmár? Tik vagytok az, kik a 
kormányt viszitik. Ti a szót ellenünk röpítitek. Legyen. Meg 
nem ijedünk tőle. Ami egész forradalmunk abban van, hogy 
minden szabad módon ellenetek az alkotmányt megmentsük. 
Tik veszélyes hajlón vagytok, nektek megállapodni kell, kü-
lönben veszve van a haza. Azért, mint hű hazafiak nektek 
kimondjuk , hogy a ti jelenlétetek a kormányon oly tény, 
melynek én nem tudok nevet adni, melyet majdnem forra-
dalminak, majdnem fejetlenségnek neveznék. Egy pártnak 
van kormánya, de a hazának nincs. (Zúgás, kiáltás.) Mit? 
Még ordittok? Nem a haza ellen vagytok-e a kormányon? 
Van-e szavazati többségiek a hazában ? Van a kamarában 
egy szavazati többségiek, de ugy, hogy a miniszterek ma-
gok magokra szavaznak oly tárgyban , mikor az a kérdés 
fordul meg, bizik-e a haza a kormányba, vagy nem ? E kér-
désre a haza felelhet illetékesen ; és íme ! nem a haza felel, 
hanem a miniszter. Ti a hazát, az alkotmányt minden jelle-
méből, minden erejéből kifosztjátok. Ez a hazánk veszélye. 
S mégis mi legyünk forradalmárok ! Mi nyílt homlokkal ál-
lunk a haza előtt, kezünkben az alkotmány, és ennek 1856-i 
sarkalatos törvénye. Tehetitek-e tik ezt? Hány pontot mu-
tathattok fel az alkotmányból, melyet tisztelnétek? Most is 
a nyílt törvény ellen, hirtelen, suttomban, meglepéssel egy 
javaslatot hoztok, melyhez törvényhozásunkban nincs előz-
mény, hogy ezt pártérdekre egy szavazati többséggel meg-
állapítsátok. A hazafiság türelmet parancsol, nektek nincs 
türelmetek, mihelyt valamely törvény titeket korlátol, ezt 
meghamisítjátok, megrontjátok, ledöntitek, tik nem retten-
tek meg semmi törvényes akadály előtt, nektek szabad fo-
lyás kell gőgös szándékaitok érvényesítésére. Ez a ti eljá-
rástok. Sokáig sikerült, de a visszaélések tetőpontra jutot-
tak, a pohár kicsordult, a mérték leesett. Mi czélra volt az 
1856-i törvény, mely minden tizedik évben népösszeirást 
parancsol, és minden tiz évben a választási kerületek és 
képviselők számát újra megtétetni rendeli ? Hogy legyen 
állandóság, rend; hogy a haza, nem pedig egy pártvéleménv 
üljön itt a kamarában. Mit tesztek t ik? Nem akartok várni 
két évig, míg a tiz év lefolyik, ez sok néktek, mivel a hata-
lom olvad kezeitekben, tik erőszakkal kormányon maradni, 
tik hazánkba a hosszú parlamenteket behozni akarjátok. 
Tik nem tudtok élni, és meghalni nincs kedvetek ; tik nem 
tudtok többségben lenni, s kisebbségben maradni nincs elég 
lelki erőtök. Előttetek nincs alkotmány, nincs törvény, tik 
pártérdeknek, nem pedig a hazának szolgáltok. Tik megbuk-
tok, ile nem általunk, hanem saját kihágásaitok által. En tet-
teiteket ítélem, ítélni fogja a haza is. Mi láttuk, mit tesztek, 
mérsékletben maradtunk; mit adtatok tik nekünk ezen mér-

sékletnek cserébe ? Suttomban készített, meglepetéssel be-
hozott, hirtelenül tárgyalt és pártérdekre szolgáló törvényt. 
Mi már mindenből kifogytunk ; nem használtak intelmeink, 
tiltakozásaink, tárgyalásaink, czáfolataink, tik erőszakosko-
dásaitokkal föl nem hagytatok. Előttetek a hazának nincs 
érdeke, tik, miként tetteitek bizonyítják, miként mai nap 
szavaitok vallják, tik csak pártérdekből indultok. E terem, e 
törvényhozás nem pártérdekeknek, hanem a haza jólétének 
kifejtésére van rendelve. Ma a pohár csordultig megtelt, 
nekünk nincs módunk az alkotmányt ellenetek megvédeni, 
erőszakoskodásaitokat megállítani, elnyomásaitok ellen ma-
gunkat megoltalmazni ; mi nem akarunk meglepetni, nem 
akarunk megcsalatni, nem akarunk elnyomatni, nem akarunk 
áldozatra vitetni. Mit fogunk tehát t enn i? Azt, amit ily hely-
zetben, mikor egy résznek mérsékletét a másik rész csak 
merészebb erőszakoskodásra használja föl, a becsületes pol-
gár tehet, a kamarába többé be nem lépni." truillery s Frère 
az először mutatott dühösség után vitorlát cserélt, s a haza 
nevében kérte a jobboldalt, álljon el határozatjától, Dumor-
tier újra felkiált :. „Miről van itt szó ? Egy forradalmi tör-
vényjavaslatról , melyet egy szavazati többséggel akartok 
törvénynyé emelni. Mi tehát legyünk a rosz polgárok, mi 
sértettük évről-évre az alkotmányt ? Mi csak egyet tehetünk, 
hogy a zsarnokság elve ellen szegüljünk. Igen, a ti javasla-
totok zsarnokság, világos zsarnokság. A törvény azt mondja, 
hogy a képviselők száma csak előleges népösszeirás után 
szaporittathatik. Történt-e ez ? Nem, mert a törvény azt is 
mondja, hogy ily összeirás csak minden tizedik évben tör-
ténhetik. Mondjátok, hogy a népszám szaporodott. Mire ala-
pitjátok tik ezen állitástokat ? Saját állitástokra. Támaszkod-
jatok a törvényre, nem pedig kényetekre. Többször mond-
tátok már, hogy itt vagy ott a népszám növekedett. Az össze-
irás titeket megczáfolt. Mintha most is sejdítenétek, hogy 
az összeirás meg fog titeket czáfolni, összeirás nélkül akar-
játok a képviselők számát szaporitani, akarván, hogy a haza 
higyjen egyszerű állitástoknak. Az alkotmányt senkinek se 
szabad erejétől megfosztani. Mi nem ellenezzük a képviselők 
számának szaporítását, de akar juk, hogy ez alkotmányos 
uton és a törvény szabályai szerint történjék. Ep ez, amit 
tik nem akartok. Mi lesz a hazában, mi lesz állandó, ha aka-
dály nélkül igy fogtok tehetni ? Szolgáljatok a hazának, 
nem pártérdekeiteknek; tiszteljétek törvényeit , pártczél-
jaitokra ne rontsátok , ne hamisítsátok ezeket. A jobboldal 
nem mozdul, határozatjától el nem áll ; lássák önök, kik azt 
gondolták, hogy velünk mindent tehetnek, most nélkülünk 
semmit se tehetnek. Mondjanak le a beadott törvényjavas-
latról, mutassák meg, hogy készek a hazában kisebbségben 
is lenni, és minden visszatér. Ha nem — a felelőség önö-
kön " Szólt még Cooman ur antwerpi képviselő : „Mit re-
géltek tik nevetve ? Egy szavazati többségben vagytok, s 
hatalmatukon nevetni tudtok ? Javaslatot hoztok a szőnyegre, 
én javaslom, tiszteljétek a törvényt. Én kívánom, hogy min-
den polgár legyen e körben képviselve, de legyen a törvény 
is tisztelve ; a törvény letapodásával senki sincs képviselve. 
Ti nem u j képviselőket, hanem roskadozó pártotok szaporí-
tását czélozzátok. Csak tegnap jutott eszetekbe, hogy 
250,000 belga nincs képviselve? Igen, mert öt nap előtt lát-
tátok, hogy az alap roskad veletek. Nem képviselőket akar-
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tok tik, hanem magatokat erősíteni. A' hatalmat, mely keze-
tekbe adatott a nemzet által, pártczélokra fordítjátok. Ez a 
ti szabadulástok utolsó deszkája, azért kapaszkodtok belé 
annyira. Ez kétségbeeséstek műtéte. Orts kimondta, hogy az 
ő javaslata párt javaslat , pártjavaslatokra nem adjuk szavun-
kat, a nemzet törvényhozó teremében párt javaslatokat jelen-
létünkkel nem akarunk megtisztelni. Ti minket most is mél-
tánytalanul vàdoltçk. Mi nem szegülünk annak ellene, hogy 
a képviselet ne szaporitassék, mikor a népszám szaporodott ; 
hanem ellene szegülünk annak, hogy ez az alkotmány meg-
sértésével és a törvénynek tapodásával történjék. Ti pedig 
nem a nemzeti képviseletet, hanem saját soraitokat akarjá-
tok kiegészíteni. A jobboldal nem enged, nemtág i t . Tik tet-
tétek a kihívást, tik tegyétek az első lépést a békülésre. Ez 
az én utolsó szavam." ' ) A lárma miatt többé szólni nem le-
hetet t . Dalaet ur megerőte te t thangon csak annyit mondot t : 
,,ily baloldal mellett nekünk nincs helyünk a törv.ényhozás 
teremében, egyedüli kötelességünk becsületünket megmen-
teni ." — Ezen vonásokból Ítélje meg az olvasó a belga Par-
lamentarismus gyümölcseit , midőn a kőmivesek vannak a 
kormányon. Áldott volt, békés volt Belgium , alkotmányát, 
és ennek áldásait csudálta mindenki, de ez csak addig volt, 
mig kath. férfiak voltak a kormányon , kik az alkotmányt és 
mindenkinek szabadságait tisztelték. 1857 a forduló pont 
A kőmivesek utczai lázadással buktatták meg a kormányt ; 
ha ily sérelmet tehettek, mikor a hatalom nem volt kezükben, 
elképzelheti az olvasó, mennyit tehettek az alkotmány ellen, 
mikor hatalomra jutottak. Kath. férűaink szónoklatát a kül-
földi lapok nem közlik, a sok rágalmak ellen fogadja ezen 
tudósításomat egy kath. ország becsületének érdekében. 

VEGYESEK. 
A szentatya sz. Pé t e r és Pál napján a vaticani tem-

plom előcsarnokában Constantin szobra előtt a szokásos 
óvást és tiltakozást megtette azok ellen, kik a szentszék jo-
gait megsértet ték, s elégtételt tenni vonakodnak, s hivatko-
zott a mult években mondott allocutiora ; végre e szavakkal 
zárta be t i l takozását: „futurum tarnen coijfidimus, ut miseri-
cors Deus, in cujus manu sunt omnium potestates, meliorem, 
quam ab eo suppliciter exposcimus, et ab omnibus Christi 
fidelibus enixis precibus et in humilitate cordis expostulari 

' ) Ily törvényjavaslatról irja a ,Pest i iVapló'-nak igen tisztelt 
sze rkesz tő je (154 sz . ) : „Külső leg semmi ár ta t lanabb nem l ehe te t t , mint 
épen ezen indítvány ; de Belgium specialis viszonyai közt nem volt sem 
egészen ( tehát némi részben mégis volt) tapinta tos , sein egészen loya-
l i s . " Hol a javaslat tevő mondja : ,pár té rdekeimet mindenek fölött be-
csü löm' , 1). K. Z. ur méltán mondja, hogy ez nem loyalis ; de a tapintat-
lanság felfedezése mellet t kel let t volna a báró urnák még az 1856 jun . 
2 -k i tö rvényre , az alkotmány 49 és 54-ik cz ikkelyére , és azon tényre , 
hogy 33 év alatt csak kétszer tör tént a képviselők ily szapor í tása , s min-
dig törvényszerű módon, s ta t is l ikns adatok alapján, nem pedig egy kép-
viselőnek állítására. A báró ur elég méltányos, de ha az Indépendance 
Beigen kivül még Dumór t i e r , Áne than , Malou szónoklatai t olvasná, so-
rok között i czélzatokknl felhagyva a belga ügyekről egészen más v e -
zércz ikket írna. A conserval ivek nem voltak elsők az indiseretioban, ha -
nem ősz in tékazalkotmányosságban, mikor a kőmivesek által kö rü lvona-
lozott választói" kerü le tek ú j ra teendő körvonalozását a ki rá lynak előre 
megmondták. A kőmivesek ilyent 1857-ben nem ígér tek , de megte t tek . 

mandamus, temporum conditionem inducat, errantes revocet 
in viam salutis, omnesque in divinae veritatis lumine ambu-
lare concédât : a tque ita cesset luctuosa rerum subversio, 
qua justi t iae et Ecclesiae causa tantopere labefactatur ." — 
Másnap a sz. Pálnak templomában misét hallgatott , s az u j 
katonai laktanyát megnézte. 

A német katholikusok 16-ik gyűlése sept. 12—14-én 
Würzburgban fog megtartatni. 

Azon tisztek közül, kik a kopenhágai kórodából a ham-
burgiba hozattak, Demming és Jasmund a kath. kórodába a 
szeretetnénék gonviselése alá jutot t , s mindkettő protestáns. 
Már Kopenhágában kívánkozott Francziaországba vitetni, 
hogy ezeknek ápolását elnyerje ; de megtudván, hogy Ham-
burgban is vannak szeretetnénék, ide jött. A kőmives kóroda 
Hamburgban csak közlegényeket ápol , mert a tisztek vá-
lasztási joggal birván, mind a kath. kórodába vitetni akarnak. 

A porosz királyné azon hat kath. tábori papnak, kik 
april 18-án a düppeli sánezok bevételekor saját zászlóaly-
jaikat egy tapodtat sem hagyták el, egyenkint aranyszálak-
kaí kivarrott stólát ajándékozott, melyek közül mindenikén 
elrejtve ,april 18' állott. Ki hitte volna, hogy ezen udvari höl-
gyek stolákat fognak himezni? A kir. herczeg. és tábornok pe-
dig saját arczképétSimon tábort papnak ezen sajátkezű aláirat-
tal küldé: „ D e m katholischen Divisions-Geistlichen Herrn 
Simon, in Anerkennung der uns gegebenen Beispiele der 
Pf l icht t reue und des Heldenmuthes. Düppel 18 april 1864." 

Brasiliában legközelébb két püspök végezte be földi 
pályafutását . Marquez Perdigao János olindai püspök. Szü-
letett Portugalliában 1779 mart. 4-én, püspökké neveztetett 
XVI. Gergely pápa által 1831 febr. 18-án. — A második 
püspök Marianna Péter , II . Péter császárnak egykori neve-
lője, és halálaig igen t isztel t , szeretett embere. Mikor az 
Oltáriszentséget vitték a püspökhöz, a császár maga kisérte 
ezt, s másfél óráig térdelve imádkozott a betegnek ágyánál. 

Olivier, democratából e tavaszon lett imperialista, ju-
nius végén ügyvédi czélból Turinba ment ; az olasz forra-
dalmárok a franczia képviselőnek tiszteletére ebédet adtak ; 
Brofferio keservesen panaszkodott , hogy a franczia őrsereg 
Romában Itáliának sorsát akadályozza; Olivier pohárkö-
szöntéssel válaszolt, válasza másfél óráig tartot t , s a hosszú 
válasznak ez volt az ér te lme: ,Romába soha nem mentek.' 

Francziaországban aláírások gyűj te tnek a halálbünte-
tés megszüntetése mellett. Különös , hogy az aláírók mind 
democraták , proletárok, kéjenczek stb. Törüljék el a halál-
büntetést a gonoszokra, majd ők nyaktilót emelnek a becsü-
letes polgárokra; most ne legyen védelme a békés polgárnak 
a magános rabló ellen , majd nem lesz védelme a hatalomra 
ju to t t democraták ellen. 

A bécsi kath. legényegylet folyamodott a városi köz-
ségtanácshoz, az ő házukra eső adójárulék elengedéseért. Ily 
kérvények nem rendkívüliek , a t . cz. tanács naponta kap 
ilyeneket, s a legényegylet kérvénye a legnyomósabb okok-
kal volt támogatva. Mit te t t azonban, s mit válaszolt a ta-
nács ? Különösnek ta lá l ta , hogy egy házbirtokos ilyenért 
mer folyamodni ; másodszor pedig különösebbnek találja e 
folyamodást , mivel a legényegylet exclusiv irányt követ-
Mit ért a tanács az ,exclusiv' szó alatt, sejt jük, sőt kézzel 
tapintjuk ; a kath. város tanácsának nem tetszik, hogy vala-
mely egylet exclusiv irányt követ. De mily egylet van a vi-
lágon , mely nem egy irányt követ, nem egy jelleget visel ? 
A kereskedői, az ipar, a sörgyárosok , stb egylete, nem ex-
clusiv irányu-e ? Csak a kőmivesség látszanék cosmopolita 
irányúnak, de ez is exclusiv : gyűlölet arra, ami katholikus. 
A községtanácsosok iránya igen exclusiv , mivel exeludál. 
Mintha csak a Lloydok és a Kikeriki dicséretét exclusive ke-
resnék ezen tanácsos urak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9- sz. a.) Pes ten , 1864. 
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TARTALOM : A haldoklók feloldozásáról. — Egyházi 
tudósítások. — Könyvészet. — Vegyesek. 

A haldoklók feloldozásáról. 
„Qualem te invenerit Deus cum vo -

cat , talcm pari ter et j ud i ca t . " 
S. Cypr ianus de mort . 

Nem vitatkozni, hanem az igazságot gyakorlati 
utón feleleveniteni, ez a következő sorok egyedüli 
czélja. De mi őszinték és rövidek akarunk lenni. 
Szándékunk legelőbb is a haldoklók feloldozásának 
fontosságát bemutatni. 

A halálróli megemlékezés visszatetsző hatással 
bir az ember egész valójára. — Természetszerűleg 
mi félünk a haláltól, melyet isteni Üdvözítőnk nél-
kül nem is értenénk, azért vonakodunk vele idő előtt 
egyátalán megismerkedni. — Amilyen a szemünk, 
olyan szeretne lenni szivünk is; a szem gyarlósága 
miatt a távollevő tárgyakat kisebbitve mutatja; szi-
vünk készakarva távozik, csakhogy a valóság rém-
alakja eltűnésével a félelemtől szabaduljon. — Papi 
létünkre az Urnák nagy jótéteményében részesül-
tünk, hogy alkalmat adott e hitegetésektől szabadul-
hatni, és e földi élet legvégsőbb keserveit titokban 
remegő kebellel gyakran szemlélhetni. 

Mióta áldozári hivatásunk kedves mezején Isten 
kegyelméből munkálkodunk, a betegek ápolása, és 
tulajdonképen mondva a haldoklók szentségekkeli 
ellátása, lelkipásztorkodásunk tág körében minél 
gyakrabban előfordult, annál nagyobb érdeket, an-
nál élénkebb figyelmet gerjesztett fel keblünkben. 
Mert noha sz. Ágoston emlékezetre méltó szavai sze-
rint: „Poenitentia, quae ab infirmo petitur infirma 
est, quae autem a moriente petitur, timeo, ne et 
ipsa moriatur" I), a végső perczekbeni penitenczia-
tartás, valamint ritka tünemény a nagy bűnösök ha-
lálánál, ugy mindig csak relativ értékkel bir ; mégis 
tudjuk, miként az egyház szolgáinak elegendő alkal-
muk volt tapasztalni e téren is az Isten véghetetlen 
könyöríiletének bőségét és malasztjának olykor va-

lóban csudálatos munkálkodását még maga a beálló 
kimúlás komoly órájában is. „Misericordiae Dei> 
mondja n. sz. Leo, nec mensuras possumus ponere, 
nec tempóra definire, apud quem nullás patitur mo-
ras vera conversio" mivel mint Coelestin pápa a 
látnók 9) szavai után állítja, „vera ad Deum conver-
sio mente potius est aestimanda quam tempore, pro-
pheta hoc taliter asserente : cum con versus ingemue-
ris tunc salvus eris.a Á szentek életéből, és az 
anyaszentegyház történetéből a tanuk egész felhőit 
hozhatnánk itt fel arra, hogy a halálos ágyon a nagy 
bűnösök megtérése, habár mint mondánk, aránylag 
véve ritka, de akkor mindig őszintébb szokott lenni, 
mint az ellentétes megátalkodás konoksága. Evvel 
tékát nem akarunk sz. Ágoston jeles mondata elle-
nében *) állítani, mintha a halálos betegségében sin-
lődő, és a malaszt ellen ttisakodó bűnöst oly könnyű 
szerrel, mindig vagy legalább rendesen is lehetne 
megtéríteni ; mert hisz sok a megrögzött, sok a hi-
tetlenségben elsülyedt keményszívű beteg, kik közt 
nem egy hitét megtagadja, reményét elveti, és sze-
retetre méltó Istenét megveti, és mint egy sz. atya 
magát valahol kifejezi: „sicut Felix audiensPaulum 
de judicio disputantem tremuit et cor lapideum reti-
nuita, és olyannak lelke a betegágybóla pokol fene-
kére önként rohan ; mindazonáltal mindig igaz ma-
rad, miszerint a bűnös lélek soha sem szokott ké-
szebb lenni a megelőző malaszt elfogadására, mint 
midőn az annyira szeretett árnyékvilágtöl magát 
megcsalatva és elhagyatva látni kényszerül, midőn 
a setét halál és jövendő örökkévalóság aggasztó 
gondolata őt ábránd álmaiból felverni képes. Sokszor 
nem is ajánlkozik kedvezőbb alkalom az eltévedt 
vagy már elvesztett lelket Istenével kiengesztel-
ni, mint e kérlelhetlen távozás szivetrenditő órája. 

Serm. 57. de temp. 

' ) Epist. 91. ad Theod. 
*) Is. 30. 15. 
3) Epist. ad eppos. Vienn. et Narb. 
4) Maga sz. Ágoston is mondja : „In actione poeniten-

tiae, non tarn consideranda est mensura temporis, quam do-
loris." Enchir. c. 65. 
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A lelkipásztorra nézve tehát ily esetben mi sem le-
het lelkismeretesebb kötelesség, mint haldokló hí-
veinek a sok szenvedett hajótörés után a legvégső 
menekülés utolsó eszközét minden késedelem nélkül, 
ső't önként is nyújtani, és őket Isten szeretetébe 
örökre visszahelyezni. „Supremum est, ut postquam 
e ruina omnium rerum sola anima potest liberari, 
haec liberetur." 1) Nem csak zokon vehetnők a hal-
doklók iránti részvétlenséget, vagy a provisiojukban 
tanusitott akármily közönyösséget, 2) hanem méltó-
lag sajnálkoznánk az ily áldozár fölött, legyen bár 
félelem ;<) vagy egyéb kedvtelenség 4) ürügye ha-
nyagolná el lelkipásztorkodásának ezen többnyire 
jól gyümölcsöző ágát. A haldoklók lelkiállapotának 
múltja, jelenje, jövője mind oly körülmény, mely ha 
a szeretet és hivatás parancsszavával latba vettetik, 
nem tudjuk, váljon nem egyensulyozzák-e magu-
kat, midőn egy ember, boldog vagy boldogtalan 
örökkévalósága kérdésben forog. Mert habár tehetet-
lenek vagyunk a hervadó test egészségét helyre-
állítani ; de mi annál több : „datum est nobis mini-
sterium reconciliationis" 5), az örök vésznek indult 
drága lelket Lázárkint a bűnök sírjából uj életre fel-
támaszthatjuk, és igy, lia nem is tündökölnek raj-
tunk az apostolok csudái, mégis ékesíthetnek min-
ket azoknak erényei, in quaerenda salute animarum, 
quod est divinorum divinissimum. 

De kérdezzük már : mi az egyház főczélja, mi-
dőn szolgáit lekötelezi haldokló gyermekeinek gond-
ját viselni? miben áll a betegek ellátásának lényege? 
Minden tétovázás nélkül azt feleljük: az egész pro-
visionak6) főczélja az Istenneli kibékülés, a meg-
igazulás. Tehát nem pusztán vigasztalni, a meggyó-
gyulhatás folytonos, és azért mindig áltató remé-

1) Palásthy Theol. morum II. 2. 191. 
2) Például miniszter és lámpa nélkül a viaticumot vinni ! 

Mit szólna erre borr. sz. Károly, az Instructiones de visit, 
et cura inf, jeles szerzője ? ! Honunkban hála Istennek, a 
megszentségtelenitéstől nem kell tartani. A népes városok-
ban sem hegyek, sem pogányok közt nem élünk ; ne enged-
jük tehát, hogy a leglölségesebb Oltáriszentség szine alatt 
jelen Üdvözítőnk, mintegy külföldi áldozár magát kifejezte : 
„tolvajkint a házakba beosonjon." Tiltják ezt kivétel nélkül 
a megyei rituálék és egyh. zsinataink szabályai. 

3) Lig. sz. Alfonz igy gondolkodott : ,,Me vivere non est 
necesse ; sed necesse est, ut munerimeo satisfaciam." H. A. 

4) ,,Deleetet mentem magnitúdó praemiorum, sed non 
deterreat certamen laborum." S. Gregor, hom. 37. in Evang. 

5) 2 ad Cor. c. 5. v. 18. 
®) Az egyház ,cura inílrmorum' szólamot használ, mely-

nek a provisio csak egyik főrésze , és melynek a provisio 
után is maradnak teendői. 

nyére buzdítani, a hiu földi javak múlandóságát, a 
szenvedések rövidségét, a vallásos érzelmek felmele-
gítését mesteri ügyességgel széttaglalni : hanem in-
kább töredelmes és lehetőképen tökéletes peniten-
cziára a haldoklókat inditani, s őket a bűnnek lánczai-
tól feloldani, ez a kath. lelkipásztornak legelső s leg-
főbb feladata, midőn a beteget keresztény halálra 
előkészíteni akarja. „Hoc in primis suadebit, mondja 
borr. sz. Károly, ut de peccatis confiteatur: idque ma-
xime studebit, ut ad generálom de tota vita anteacta 
confessionem ill um inducat." 1) I. Ezen penitenczia-
tartás szentségére, vagyis a feloldozás méltó elnye-
résére nézetünk szerint a legnagyobb súlyt kell fek-
tetni a halálos ágyon, mert a bűnök bocsánatja ily 
veszélyes helyzetben elkerülhetetlenül szükséges oly 
annyira, hogy maga a legfőbb Oltáriszentség és az 
utolsókenet felvételét sem állithatnánk jobban sür-
getendőnek? 2) Hisz ki ne tudná, miszerint épen az 
emiitett feloldozás méltó vagy méltatlan elnyerésétől 
feltételesen függnek a rákövetkező áldozásnak ma-
laszthatásai, nemkülönben az utolsókenet gyümöl-
csei is ? Mindenek előtt tehát rajta kell lennünk, hogy 
betegeink gyónásukat, amikor csak lehet, 3) minden 
áron, a rendkivüli eseteket kivéve, jól végezzék, in-
téseink, oktatásunk, bánásmódunk, imáink és min-
den igyekezetünk a mondott helyzetbenegyedül oda 
czélozzanak, hogy híveink a feloldozás malasztkin-
cseivel ellátva lépjék át az örök élet küszöbét. Tehát 
a kiengesztelés és ennek megőrzése. 

Már pedig a tapasztalás tanítja, hogy a haldok-
lók közönségesen a gyónástól legjobban félnek, és 
azt, mi rájok nézve legszükségesebb, tudnillik mi-
nekelőtte Isten ítélő széke elé kerülnének, ezen meg-
kérlelhetlen birójukkal kibékülni, fájdalmaikat túl-
ságos ürügyül használván, nem épen a legpontosabb 
szigorral végezni kivánják. Szokott ez történni a kétes 
és gyengehitü lelkeknél, kik noha veszedelmüket be is 

' ) Instr. de vis. et cura inf. De confessione. 
a) Felfogásunk megalapitására felemiitjük Angolor-

szágban, nevezetesen a westminsteri megyében divó szo-
kást, hol a haldoklóhoz hivatott lelkész viaticum nélkül meg-
jelenik, hogy a beteget mindenekelőtt gyóntassa, s azután 
csak (ha a betegség veszedelmes rohama a tüsténti áldozta-
tást és kenetést magával nem hozza) az Ur testének áhita-
tos vételére stb — ugy mint a Sacr. vivor. készittetik 
elő. — L. , ,Versehgänge." E helyi szokásnak más okai is le-
hetnek ; de némileg mégis mellettünk szól, hogy tudnillik a 
haldoklónál a megigazulás a főszükség ; a malaszt öregbitése 
második rendben állnak. 

3) Integra sit, simplex, humilis, parere parata. Ezen 
tulajdonságok a jó gyónáshoz nélkülözhetlenek. 
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látják, ellátásuk ügyében csupán a gyónástól irtóznak, mialatt 
az Oltáriszentség és az utolsókenet felvételét nem annyira 
átalják, talán pusztán emberi tekintetekből vezéreltetve, ne-
hogy környezetük vagy az utóvilág előtt vallásosságukra 
nézve rosz emlékezetben maradjanak. J) Sőt mi több, olya-
nokra is akad a lelkész, kik, mint már emliténk, visszavetik 
maguktól egyetlen menekülésük horgonyát, és ezt még ak-
kor is, midőn a vezeklő zsoltárossal kiálthatnának ; 2) intra-
verunt aquae usque ad animam meam. 3) Ily esetben az igaz-
ság követeli, miszerint amilyen volt gyónasuk, olyan legyen 
feloldoztatásuk is ; ha semmis volt az előbbi, tagadtassék az 
utóbbival minden egyéb malaszteszköz, melyet nagy türelmű 
Istenüktől elfogadni vonakodnak. Mert ha a haldokló gyón-
hatna, és mégis gyóni vonakodik, ha konokságában egye-
dül gyóntatója előtt elnémul, ha betegsége nagyobb foko-
zata előtt még a bánat jeleit sem adja, ámbátor azt tehetné, 
vagy épen holmi durva, hitetlen kifakadásokkal illeti gyón-
tatóját, szóval, ha a bűnbocsánat szentségét gőgösen és ép 
eszmélettel megveti ; akkor az ilyen egyén még a halálos 
ágyon sem méltó, hogy feloldoztassák. A nevezett kemény 
eljáráshoz ugyan positiv jelenségek kivántatnak ; de van an-
nak hittani oka is. „Si moribundus nullo signo dolorem suum 
vei ipse, vei per alios sacerdoti testatus fuit, aut petiit ab-
solvi, sacerdos eum absolvere non potest; cum enim deficit 
pars materialis (tudnillik hamár nem is a conf. formaliter 
intégra, legalább a ,signa doloris') essentialia, minister non 
potest absolvendo conficere sacramentum." 

Mindezek tudvalevő dolgok, ismerjük a következménye-
ket is, és felhozásukkal tárgyunktól eltérni látszatunk. De 
mi csak azért hoztuk fel e szomorú eshetőséget, hogy annál 
nyomatékosabban kérdezhessük : lesz-e haszna a bűnösnek, 
ha a szentségek feltételeinek meg nem felelvén az Ur szent 
testét és az utolsókenetet kivánni vagy fölvenni meri ? 
Avagy — mitől Isten mentsen — ha még maga a gyóntató 
a hatalmas „placebo Domino" miatt amazokat neki kiszol-
gálni kész volna? Ezt ugyan kiki tetézett szentségtörésnek 
ismerné. Miből következik, hogy haldoklók provisiojánál a 
teendők közt a legfőbb : a feloldozás helyes kiszolgáltatása. 
(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 18-án. (Folyt.) 5) A fegyintézetekben le-

gyenek prot. lelkészek is. Legyen, csakhogy ezen esetre a 
kellő rendelkezés is megtörténjék,, hogy kath. fegyenczeink 
külföldről becsempészett Tractätleinokkal, prot. bibliákkal, 
agendákkal ne háborgattassanak. — 6) ,A prot. ünnepnapok 
a kath. ünnepekkel egy sorba állittassanak ; hol valamely val-
lásfelekezet többségben van, ezen vallásfelekezetbeliek ün-
nepi napja a megszentségtelenitéstől megóvassék.' Petimus, 

' ) Belgiumban nem vagyunk ; nálunk m í g a hitet lenek is a gyász-
jelentésekben avval kérkedni szere tnek , hogy ,,uiit allen h S t e r b s a c r a -
menten v e r s e h e n " — pedig dehogy igás : mikor papot h i t tak , a halott 
már deszkán feküdt. Nem volna-e jó egy kis ellenőrizet ? 

2) Salvum me fac Deus : quoniam (ec t . ) 
3) Vs. 68. v. 2. 
*) Theol. Wirceburgenses . Tom. 5 de ministro 8 . poen. 259. 

(Ajánlható jeles mű ; ki jöt t Par isban, Ju l ien , Lanier et comp. 1853. A. 
,Sacr . Poén. ' czikket i r t a Munier Udalrik atya S. J . ) 

damusque vicissim. A prot, férfiaknak erre nézve egyes köz-
ségi bírákhoz, kerületi szolgabirákhoz, városi kapitányok-
hoz, egyszóval a csendőrséghez kell folyamodni, hogy a kath. 
ünnepek, miután a katholikusok az egész birodalomban túl-
nyomó többséget képeznek, az egész birodalomban a meg-
szentségtelenitéstől megóvassanak. Folyamodtak-e a szolga-
birákhoz, tettek-e panaszt a cs. kir. csendőrség ellen, erről 
sem ők nem szólnak, sem a prot. lapok nem szóltak ; ugy 
látszik azonban, hogy ebbeli orvoslásért a legfölsőbb helyre 
folyamodnak. Nem tudjuk különben, a vasárnapokon, kará-
csony, húsvét, pünköstön kivül, melyek a katholikusok ün-
nepeivel összeesnek, mily ünnepeik vannak a két prot. val-
lásuaknak; a naptárban eddig egy sem volt kijelezve, ha-
csak azután nem lesz prot. canonisatio vagy beatificatio. A 
szentek tiszteletét elvetették, nem hiszszük, hogy ezt ezután 
behoznák : igy tehát, Urunk, Jézus Krisztus élettitkainak 
főbb ünnepeire a protestánsokkal ugyanazon napra meg-
egyezünk, csak oda munkálkodjék a prot. gyűlés, hogy felei 
ezen ünnepek et megüljék, mi ezt hiveinknek szakadatlanul hir-
detjük, orvoslásokért, megszentségtelenitésekért majd együtt 
fogunk lépéseket tenni. Ha pedig polgári ünnepeket, emlék-
napokat kívánnak behozni, nekünk is vannak ily polgári ün-
nepélyes napjaink, például a Sz. István társulat nagygyű-
lése, vannak vallásilag is nagy napjaink, például a tartomá-
nyi, a megyei szent zsinatok, vagy községekkint, hol a püs-
pök bérmál, bizony azon községre egyházilag vallásos nagy 
nap az, készek-e a protestánsok, hol kisebbségben vannak, 
ezeket munkaszünnetttel megülni ? Mi nem követeljük, mi 
ezen napokon a protestánsok üzleteit akadályozni nem fog-
juk, sőt saját hiveinknek is, kik a bérmáláshoz épen nem tar-
toznak, mondjuk, hogy ily napon a templomba jönni csak sa-
ját ajtatosságuktól hivatnak , nem pedig egyházi törvény-
től; de ha a prot polgári ünnepélyes napokat akarják általunk 
megületni, például a Calvin napját, melyet Genfben, Debre-
czenben is csak polgárilag megültek, és ki tudja, fogják-e még 
egyszer valaha megülni, miután most is annyi ellenmondá-
sok tétettek ellene, akkor azon gondolatra kényszerítenek, 
hogy kölcsön fejében mi is kívánjuk az ily nagy napjaink 
megülését. Azonban mindez csak felvilágosítási példázat ré-
szünkről, de ha a bécsi prot. gyűlés gondolatját eltaláltuk, 
hogy a polgári ünnepek megtartását értik, erre csak azt je-
gyezzük meg, hogy polgári ügyben megszentségtelenitésről 
szó se lehet, mivel ami nem szent, azt megszentségtele-
níteni nem lehet. Az ünnep különben juris publici tárgy, mi 
se hozhatnánk be magunktól uj ünnepeket, miután a búcsu-
napokat is vasárnapra szoktuk áttenni, csakhogy senkit a 
munkától vissza ne tartsunk. — A 7) pont a prot. iskolák-
tól az állam beavatkozásának korlátozását kéri ; a 8) az isra-
elitáknak a prot. iskolákba járhatását. Legyen meg : de a 9, 
a 10, a l l , a 12, 14 pontok minden igazságot, minden mél-
tányosságot meghaladnak, úgyhogy valóban kérdezhetjük : 
„Ist denn katholisches Eigenthum vogelfrei?" Mit kér a 
prot. gyűlés? A fundus studioriumnak megosztását a prot. 
iskolákra ; evangelikus cateclieták alkalmazását a kath. is-
kolákban ; a kath. egyház köteleztetését a nemkath. iskolák 
szükségeinek fedezésére ; a bécsi evangelicus hittani kar-
nak bekebelezését a bécsi egyetembe. A 13-ik pontra, 

hogy a prot. iskolákra kath. papok fel ne ügyeljenek, egé-
6* 



szen egyetértünk, mivel a felügyelőnek kötelessége az isko-
lának javát előmozdítani, a tanintézetet virágzóvá tenni, ez 
a kath. papnak lelkismeretével ellenkezik. Nem kivánjuk, 
hogy a prot. iskolák ne virágozzanak, csak e czélra tényle-
ges közreműködést tőlünk ne kívánjanak, mert akkor abulia 
cruciata, bulla caenae jut eszünkbe, egyházunknak pedig 
engedelmes fiai akarunk maradni. A prot. iskolákban kath. 
tanok nem adatnak elő, mi pedig csak a kath. tant tartjuk 
igaznak ; midőn tehát az iskolafelügyelő a prot. iskolák vi-
rágzásán munkálkodik, a kath. tannal ellenkező tanok ter-
jedésén, a fiatal elméknek ezen nemkath. tanokban, szerin-
tünk tévelyekben megállapodásán fáradozik ; hogyan teheti 
ezt papi hivatásával szemben, azt mi nem tudjuk. Nem se-
gít ezen a jámbor észrevétel, hogy a kath. pap ebben csak 
az államnak hivatalnoka, mely nem itél a kath. és prot. tan 
között; mert a hivatalos működés tény, a tény mindig a lel-
kismeret törvénye alá esik ; lia a pap mint pap bir lelkisme-
rettel, mint államhivatalnok nem ölti le azt, az államnak lel-
kismeretes, nem pedig lelkismeretlen hivatalnokokra van 
szüksége. Dicsérje tehát a kath. tanitótezen kath. pap, mint 
iskola felügyelő, hogy a kath. ifjakat kath. szellemben ügye-
sen, sikeresen tanította, dicsérje a prot. tanítót, hogy a prot. 
ifjakat prot. szellemben oktatta ; dicsérje azt, mert a pápá-
kat Krisztus helytartójának mondta, kinek elménkben, s aka-
ratunkban engedelmességgel tartozunk; dicsérje ezt, hogy 
a pápákat a gyermekek előtt antichristusnak bemutatta, ki-
nek megvetéssel, átokkal tartozunk; gondoskodjék ot t ,hogy 
legyen kath. szellem, gondoskodjék itt, hogy legyen prot. 
szellem ; aki ezeket lelkében megegyezteti mi sajnáljuk, de 
vele egyet nem érthetünk, mivel atévelynek terjedését, ter-
jesztését, mikor hatalmunkban nincs megakadályoztatni, tűr-
hetjük, de annak terjedésére, terjesztésére közre nem működ-
hetünk, sem egyes cselekedet, annál kevesbé állandó hiva-
talos küldetés által. Soha, soha jobb dolgot nem kívánhatnak 
prot. feleink, semmint ha követelik, hogy iskoláikban kath. 
pap mint felügyelő ne ténykedjék, és viszont. De ezt értjük 
nemcsak a felügyelőre, hanem a városi községtanácsokra is. 
Sok anomalia van még, mely a polgári életből ki nem szakit-
tathatott, de rendeztetnie kell, s hogy mielőbb rendeztes-
sék, s az anomalia megszűnjék, mindent meg kell kisérte-
nünk, például, a vegyes felekezetű községekben a kath. plé-
bános választása. Legyen ez bizonyiték, hogy valahányszor a 
protestánsok a kormánytól olyast kérnek, ami minket nem ká-
rosit, kérelmüket szabad folyásban engedjük. De a 9—12 pon-
tok egyenesen ellenünk, és kifosztatásunkra, igazaink, javaink, 
jogainknak romlására kérvényeznek. Pedig mi még élünk, 
s mint jogos egyház tovább is élni akarunk. Prot, feleink 
300 éves történetében nem első kisérlet ez, de annyi enge-
dések, annyi áldozatok után nyugalmat, biztosságot nem 
lelve, végre mondjuk: elég. I t t már nem engedményekről, 
de saját életünkről van a kérdés. Háromszáz éves történe-
tünk az ily megtámadtatásaink története volt. Akik egykor 
csak azt kérelmezték, hogy a katholikusok között békében 
lakhassanak ; akik egykor csak azt kérelmezték, hogy kath. 
községekben, hol számuk megszaporodott, saját templomaik-
ban énekelhessenek, tehát kezünkből csak a kisujjat kérték ; 
azok későbben egyenjogúságot követeltek mindenben. Ez is 
megadatott, de ez már nem a kéznek kisujja volt, hanem az 

egész kéz, az egész kar, megmaradt még a másik kéz, a má-
sik kar. Az egyenjogúság a mi kath. férfiaink pártfogása, és 
nagyszive által megadatott, építettek, tanitottak , sürögtek, 
forogtak, alapitványoztak, gyűjtöttek, intézeteket emeltek, 
senki nem akadályozta őket, a kezelésben, a vezetésben senki 
nem háborgatta, sem polgár alulról, sema kormány felülről, 
mink vittük a magunkét, ők a magokét; de mégis, mivel mi 
régiebbek, és többen vagyunk, intézményeink magasabbak, 
szélesebbek. Ez nem volt jó a protestáns felekezetűek sze-
mében, intézményeink megosztását először rebesgették, hogy 
biz ' jó volna oda prot. tanitókat is bevinni, hiszen a történet, 
a logica, stb. nem catechismus, kivált Ivánka Samuel urnái 
a zenészei, és Zombory Giedőnél az útleírás, miként láttuk ; 
másodszor ohajtozgatták, harmadszor kérvényezték, negyed-
szer a polgári és vallási béke elveszésének veszedelme alatt 
sürget ték; ez már nem legalázatosabb előterjesztés, ez, ha 
nem is szövegben, de eszmében fenyegetés. A sok siker uj 
sikerre buzdit ; ha lehet mindent elnyerni, minek elégedné-
nek meg kevesebbel? Napoléon berezeg ép ezt mondta a 
turini conspiratioról : ha Victor bírhatja egész Italiát, okta-
lanul cselekednék, ha felével megelégszik. Csak a nyert si-
kerek értelmezhetik Porub*kinek, s a prot. gyűlés bizottmá-
nyának ebbeli merészségét. Ha a kassai megyei zsinat kér-
vényezné es. ap. királyunk Fölségétől, hogy a pataki colle-
gium pénzalapjából Sáros-Patakon egy jól berendezett kath. 
néptanoda, ebez jól felszerelt kath. középtanoda állittassék, 
mely e városban egykoron virágzott, mikor még a boldo-
gító reformatio Patakon a kuruezok vad betörései előtt oly 
hatalmas nem volt, s mely e helyütt ma égető szükség ; mit 
mondana a collegium testülete? mit báró Vay Miklós főgond-
nok ? mit a tiszai superintendentia ? Ha ezt még Eperjesen, 
Lőcsén , Debreczenben , Pápán , Kecskeméten, Sopronban 
megkisértenők ; ha minden prot. tanodákba kath. tanárok ki-
neveztetését, és a prot. tanodák pénzalapjából teendő fizet-
tetését követeinők, mit mondana az egész magyar prot. ket-
tős felekezet? Előre látjuk az egyházi gyűléseket, előre hall-
juk az itt mondandó szónoklatokat, előre tudjuk az európai 
forradalmi sajtónak hullámzásait, úgyhogy Honololulu, Ka-
meamea fejedelmek is, Tumbuctu és Sandwitsch szigetén a 
gyermekek is sopánkodnának, mily igazságtalanok, mily ül-
dözők, mily barbárok ezen austriai, vagy ezen magyar ka-
tholikusok ! Italiában egy szolgáló lelkismereti kötelességé-
nek tartotta, hogy egy haldokló zsidó fiút megkereszteljen, 
Mortara volt a neve, mily özön, mily zápor volt a világon ! 
Ilyen a Bécsben ülésező prot. férfiaknak a legalázatosabb 
előterjesztése a magas kormányhoz: ,nekünk van teljes sza-
badságunk, van egyenlő jogunk, vallásunkat gyakorolhat-
juk szabadon, vallásunk semmi hivatalra nézve nem akadály, 
sőt magunk között bizony bevalljuk, hogy Magyarországon 
1848 előtt 2,3-át a hivatalokból mi tartottuk, hát még 1848-
ban? 1849-ben? 1861-ben? de a katholikusoknak vannak 
pénzalapitványaik a zárdák javaiból, templomkészleteiből, 
melyeket kuruezaink, talpasaink, fegyveres parasztjaink 150 
év előtt fel nem dúlhattak, le nem rombolhattak, puszta-
földdé, sale conspergentes, nem tehettek, mint Sáros-Pata-
kon a jezsuiták házát, iskoláját, nyomdáját, stb. vannak ezen 
javakból, melyeket az isteni gondviselés apáink kezeitől, 
vezéreink pénzszomjától csudálatosan megmentett, vannak 



ezekből készített pénzalapjaik, ebben mi osztozni akarunk ; 
a katholikusoknak vannak egyetemeik, nagy iskoláik, mink 
ezt velők közösen birni akarjuk ; nekünk ugyan vannak col-
legiumaink, van Pesten, Bécsben egyetemünk is, ezt meg-
tartjuk, amint van, kizárólagos joggal saját számunkra, ide 
egy katholikust se eresztünk még rajztanárnak se , mint 
nem régen Debreczenben történt, de a kath. iskolák felét el-
foglaljuk. Semmink se volt, és annyira mentünk ; ez feljogo-
sít, hogy többet követeljünk, ha ez sikerül, ha most felét a 
kath. pénzalapból, a kath. iskolákból megnyerjük, gyerme-
keink a történeti fejlődést majd megértik. Ha a felét meg-
nyerjük, midőn kint vagyunk, könnyű lesz a másik felét meg-
hóditani, ha már bent leszünk. Mi tanultunk apáinktól, gyer-
mekeink, unokáink tanuljanak tőlünk. Gondolta a világ, hogy 
a türelemmel, melyet apáink kérvényeztek, béke lesz, ma 
látja ; gondolta a világ, hogy az egyenjogúsággal a vallásos 
felek között béke lesz, olvassa előterjesztésünket, az egyen-
jogúság előttünk birtokosztás ; gondolja a világ, hogy a bir-
tokosztás békét fog hozni, kérdezze a multat. Mi mondjuk : 
nem lesz a birodalomban vallásos béke, ha a kath. pénzalap 
és iskolák felét nekünk nem adják ; unokáink fogják mon-
dani : nem lesz vallásos béke, ha a kath. pénzalapok és is-
kolák másik felét is ide nem adják. Nem lesz vallásos béke, 
mert mi nem nyugoszunk, nem lesz vallásos béke, mert mig 
katholikus lesz e földön, ellene mindig fogunk kivánni, min-
dig követelni valamit ; lesz béke, lesz nyugalom, ha katho-
likus nem lesz, mert már akkor nem leend, kitől valamit kí-
vánnánk, ki ellen a király előtt kérvényeznénk.' Ez a böl-
csészeti menete a Bécsben készített legalázatosabb előter-
jesztésnek. A siker ittassá tesz, véghetlen volt a mult idők-
ben kifejtett törekvések sikere, nem csuda az ily követelés, 
ez lélektanilag elkerülhetetlen volt. Ha többet kérnének, ha 
a kath. egyház türettetését követelnék, már ez se döbben-
tene meg ; itt vagyunk már, hogy mi legyőzöttek siralmas 
helyzetünkben még a keserű gúnynak poharát is ürítsük. 
Testvéri engedékenységeink , liazalias alkalmazkodásaink 
érdemlett bére ez. Spanyolország, Italia, Tirol, és dél-Ame-
rika ezen előterjesztésből vehet oktatást. Ennyit csak a győz-
tes hóditó követelhet, ily feltételek alatt csak a büszke vas-
kar irhát békét. Az egykoron kizárólagos birtokosok helyt 
adjanak most más kizárólagos birtokosnak. Nem jön itt 
kérdésbe a százados ős jog, nem a fejedelem állása, nem a 
haza, nem a birodalom érdeke, nem az alkotmányban kimon-
dott szabadság, nem a közjó, itt hóditó beszél, ki csak 

magától fogad tanácsot. Az állam kimondta, a hogy a vallá-
sos felekezeteket saját birtokaikban védeni fogja ; Porubski 
kérvényez, hogy a kormány az alkotmány eme pontját meg-
sértse. Az állam kimondta, hogy a vallásos ügyekbe nem 
elegyedik, hogy ezen kivül akar maradni; Porubski föl áll, ß 
kérvényez, hogy az állam a kath. intézvényeket támadja meg, 
kath. jellegétől foszsza meg, a protestánsok között oszsza 
meg. Az állam kimondta, hogy a végrendelkezőnek akaratját 
fen fogja tartani, mihelyt állami czélokba nem ütközik ; Po-
rubski föláll, a kormányt ezen alaptörvény tapodására kész-
teti. A magyar protestánsok jogosan mondják : az államnak 
nincs hatalma a debreczeni collegiumot kath. collegiummá 
tenni, amire semmi cs. kormány soha nem gondolt, gondolni 
se fog, de a Bécsben ülésezett prot. urak mondják : az állam-

nak van hatalma a kath. egyetemet prot. egyetemmé, vagy-
is vallásnélküli egyetemmé tenni. Amely jogot az államnak 
a protestánsok saját iskoláikra, javaikra méltán megtagad-
nak, azon jogot a katholikus iskolákra, alapítványokra az ál-
lamnak megadnak. Az állam védője a mi iskoláinknak, nem 
pedig ura, nem tulajdonosa. Az állam velünk született ; a 
kath. egyház nevelte nagygyá, hazánkat ez alapította, mű-
velte, nemzetünket a kiirtástól, a haláltól a kath. egyház, a 
szentszék fentartotta, az egyház és állam testvér volt, a kettő 
a legbizalmasabb viszonyban állott, mint két testvér egy fö-
dél alatt, egy atyai birtokon. Innen van, hogy iskoláink, 
alapitványaink az állam által kezeltettek , kezeltetnek. A 
kath. egyház bizalmasan átengedte, hogy az állam, a fejede-
lem is szolgáljon az Istennek ; engedte , nem hogy ezeket a 
kath. egyház ellen forditsa , hanem hogy az állam czéljait e 
körben is előmozdítsa. A protestánsok elzárkóztak, az állam, 
a fejedelem iránt vallási ügyeikben bizalommal nem voltak. 
Innen a tévedés , és a tévedésen alapult követelés : csak a 
protestánsok birtokosok, a katholikusok birtok nélkül van-
nak, mivel mit birni látszanak, nem övék, hanem az államé. 
Ezt mondta hazánkban . . . . Kicsoda? — Még él. (Folyt.) 

SZABADKA , jun. 15-kén. Kegyelmes főpásztorunk 
Kunszt József őexc j a mult hó 30-án kezdé meg apostoli 
körútját, s ezúttal érseki megyéje legnépesebb plébániáját, 
Szabadkát szerencséltette magas látogatásával. Először Jan-
kováczon szolgáltatta ki híveinek a bérmálás szentségét, 
azután Mély-kúton; honnét folyó hó 1-én esti 6 órakor vá-
rosunkba megérkezett. A tisztán katholikus szellemű város 
előre intézkedett, hogy kedves nagy vendégét méltóságához 
illőleg fogadja. A város területi határán Flath Endre polgár-
mester ő nsga, a tek. magistratus, ft. Bagó Gergely kerületi 
esperest ur pedig a papság élén várták ő excját, s megér-
kezésekor hódolatteljesen üdvözlék ; a város alá érvén, ismét 
egy vegyes küldöttség által fogadtatott ; innen számos disz-
fogat s az előllovagló városi főhadnagy s több lovasok nyo-
mán, a főutczán jobbra balra fölállított elemi iskolai s gymna-
siumi ifjúság és egész körmenetet képző roppant néptömeg 
hosszú sorai közt, harsány éljenzések mellett, a diadalkapun 
át a tágas plébániai lakba vonult ; itt helybeli prépost-plé-
bános Probojcsevits János fini hódolattal fogadá, mit ő excja 
nyájas atyai hangon megköszönni s egyszersmind kegyesen 
kijelenteni méltóztatott : mily kellemes benyomást tesz atyai 
keblére, midőn oly szép számmal látja maga köré gyülekezni 
papfiait, mint Szabadkán. Erre következett a fényes menet 
az Isten házába, hol ő excja imáját elvégezvén, ismét a plé-
bániai lakba visszatért, és daczára a beállott esti szürkület-
nek, a katonai , polgári, tanári s egyéb tisztelgő testülete-
ket egymásután fogadta. A tisztelgések hosszú sorát vagy 
30-ra menő hófehérbe öltözött leánykák, kedves megjelenése 
fejezé be ; kiket kegyesen fogadván ő excja, atyai szavaival 
serkenté a leánykákat Isten, édes jó szülőik valamint fölebb-
valóik szeretetére ; különösen pedig szivökre kö té , hogy 
mindig engedelmesek s szófogadók legyenek, azután imáikba 
ajánlá magát, s kegyesen megigéré hogy szintén meg fog 
emlékezni róluk imáiban. Végre városunkban állomásozó hg. 
Lichtenstein dzsidás ezred zenekara művészi darabokat ját-
szott ő excja tiszteletére , mely figyelem a katonai hatóság 
részéről általános dicséretben részesült. — 0 nagyméltósága 



másnap junius 2-án főt. Autunovits J ános , Benedek Elek 
plébános,^helybeli prépost-plébános és több vidéki és hely-
beli papok kíséretében a kereszt s kibontott csinos zászlók 
elölvitele mellett reggeli 7 órakor a szentegyházba menvén, 
előbb fényes papi segédlet mellett szent misét mondott, az-
után pedig szószékre lépett föl, és hirdeté a szeretet kettős 
parancsolatját , hogy t. i. szeressük az Istent mindenek fö-
löt t ,— felebarátunkat pedig mint önnönmagunkat az Istenért. 
Hol hűlni kezd a szeretet, ott gyengülni kezd a hit is ; azért 
mindenek előtt gondosan éleszsze kiki szivében a szerete-
tet, hogy megőrizhesse, megtarthassa keblében az élő hitet, 
mely nélkül nincs üdvösség. Szent beszéd után azonnal kez-
dődött a bérmálás szentségének szokásos szertartás közti ki-
szolgáltatása ; 2700-nál többet kent föl aznap kegyelmes 
főpásztorunk az Ur Jézus bajnokaivá. — J u n i u s 3-án a Min-
denhatónak bemutatott legszentebb áldozat után föntisztelt 
kanonok ur tartott illyr nyelven beszédet, és ismét 5000-
nél többen erősittettek meg a hitben. — Junius 4-én még 
2000-en;vették a Szentlélek erősitő malasztját ; s igy 3 nap 
alatt 9700 s egynehány hivet bérmált meg kegyelmes fő-
pásztorunk. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. — 
Mielőtt körünkből távoznék, apostoli körútját folytatandó : 
atyai szeretetének maradandó emlékeül 300 frt kegyeskedett 
hagyni a szabadkai, — s 100 frt a topolyai házi szegények 
közötti kiosztás végett ; pertransiit benefaciendo. Isten fi-
zesse meg! a szegények imafohászai kisérjék mindenhova a 
nagylelkű főpap lépteit, áldásdús te t te i t ! ! — Nagyon fáj-
lalta ő excja, hogy az idő rövidsége miatt az elemi s gymna-
sialis iskolákat meg nem látogathatá. Azonban elmenetele 
napján magas kívánatára mindkét nembeli ifjúság délutáni 
4 órára templomba rendeltetett, és catechesis tartatott . Az 
ifjak, valamint a leánykák közöl többen jeles feleleteket ad-
tak ; nem hökkent meg egyikök sem a tiszteletet parancsoló 
méltóságos arcz látásától, sőt inkább mindenik gyermeki 
öröm s bizalommal szegzé szemeit a kegyes főpásztorra mint 
édes atyjára, mintha csak mindegyik tudná mit, és mennyit 
áldozott már a nagyszivü érsek az ifjúság keresztény nevel-
tetésének előmozdítására. A catechesis bevégeztetvén, még 
egyszer főpásztori áldását adá, miután a templomból vissza-
jövet, egy jó szorgalmú 8-ik osztálybeli tanuló rövid szónok-
lattal iidvözlé ő excját, köszönetet mondván az ifjúság ne-
vében azon megbecsülhetlen lelki jókért, melyekben, szentelt 
kezei által vévén a megerősítés szentségét, ezúttal részesülni 
szerencsések valának. Szónoklatának zárszavaiban igen jól 
hangzott a háromszoros éltetés ; éljen sokáig — úgymond — 
a nagyméltóságú érsek u r ! éljen kegyelmes főpásztorunk! 
éljen lelkünk orvosa ! ! ! Éljen ! — Délután % 6-ra a búcsu-
tisztelgésre megjelent városi tisztviselők , valamint a nagy 
számmal egybegyűlt néptömeg harsány üdvkiáltásai közt tá-
vozott körünkből főpásztorunk. — Junius 5-kén Kelebián 
megpihenvén, még aznap délutáni órákban ezrek üdvkivá-
natai kíséretében Kunbajára utazott. M—y. 

PARIS, Máriahó 14-én. A „Rosier de Marie' újság ez 
idei folyamának 9. számában e csuda eseményt olvassuk : 
„Gonzaga sz. Alajos, a Jézus-társulat növendékének közben-
járására egy fiatal leány visszanyeri egészségét, és a szent-
nek buzdítására zárdába lép." Ezen fölirás alatt .Cruz' spa-
nyol újságban a következő esemény van leirva : Umbria tar-

tományban a Noroiától Casciáig vezető ut közepe táján két 
falu fekszik egymás mellett, névszerint : Avendita és Colline 
d' Avendita. Egy borzasztó betegség, melyet az orvosok 
hártya-torokgyíknak (angine membrasseuse) neveznek, oly 
annyira pusztított e két helyen kilencz hónap óta, hogy hu-
szonötén és pedig űatal korukban estek áldozataul.1) Ezen 
az egész lakosságot rémülésbe ejtő betegség egy fiatal, kö-
rülbelül húsz éves leányt is utóiért 1863-ik évi april 13-án ; 
a leány neve de Carolis Róza. A baj oly borzasztó sebesség-
gel fejlődött , hogy a harmadik nap esteli óráiban a beteget 
a haldoklók szentségeivel kellett ellátni. April 18-án este a 
Casciából Colline d' Advenditába érkezett orvos kijelenté, 
hogy a betegen emberileg segíteni többé nem lehe t , és a 
városba visszatértével azoknak, kik a beteg állapotáról kér-
dezősködének , azt adá válaszul, hogy ha szándékuk szerint 
őt másnap meglátogatandják , kétségkívül vagy halva vagy 
végvonaglásban fogják találni ; és ő igazat mondott : ugyanis 
még azon este a nap lenyugta előtt a szegény betegnek to 
rokbaja oly nagy fokra hágo t t , hogy az orvos áltai rendelt 
gyógyszereket bevenni többé képes nem vala. Fájdalmai 
egész testét ellepték, a torok és az ezzel kapcsolatban levő 
részek gyulladása oly borzasztó jellegetöltött , hogy őt sem 
megfordítani, sem az ágyruhával betakarni, sőt torkának tá-
ját, jóllehet azt gyógykenőcs takarta, még csak megérinteni 
sem lehetett ; attól kellett ugyanis tartani, hogy a roppant 
fájdalom miatt meghal. Az orvosságok mind sikerteleneknek 
bizonyulván be, a betegre az utolsókenet szentsége adatott 
fel. A fiatal leány, ki a szent Alajosról nevezett congrega-
tióban részt vett és angyali ártatlanságú pártfogója iránt 
gyengéd szeretettel viseltetett , mintegy 10 óra felé éjjel a 
körülállókat inkább jelek által, mint szóval arra kérte, adnák 
neki szent Alajosnak keretbe foglalt és ágya fölött függő ké-
pét. Amint a képet kezeibe adták , ő azt azonnal kebléhez 
szorította, és egy negyed órán át karjaival átkulcsolva tar-
totta anélkül, hogy lankadtságót vagy fájdalmat érzett volna. 
Mellette állt ekkor nagybátyja don Felix de Carolis, don 
Ricci Izidor, egy szomszéd falunak plébánosa és Emili An-
gela betegápolónő ; mindhárman szemeiket a betegre füg-
gesztve szorult kebellel várták e föllángolt ahitat eredmé-
nyét. A beteg azt mondja nekik : „Szent Alajos mosolyog 
reám." Erre csakhamar nagybátyjához fordulván igy szól 
hozzá: „ M e n j , kérlek, vacsorálj és nyugodjál le; a szent 
ugyanis azt mondotta nekem, hogy kevéssel éjfél után meg 
fogok gyógyulni és hogy zárdába kell lépnem ; nieggyógyu-
lásomról önmagam vagy más valaki által fogsz értesülni." 
Mindnyájan azt hi t ték, hogy a beteg magán kivül beszél. 
Mindazáltal nagybátyja ellentmondani nem akarván , neki 
mindezekre igennel válaszolt, és vigasztalta, hogy sz. Alajos 
őt a mennyországban csakhamar minden bajtól megmentendi. 
Ezután a képet, melyet hevesen szorított mellére, kivették 
kezeiből, nehogy ez által halálát siettesse és egy vánkosra 
félretették. — Azonban a beteg mindinkább roszul lett, és 
halála oly közel lenni látszott, hogy nagybátyja látván éjfél-
tájban rettentő fájdalmait, igy szólt hozzá: „Róza, te javulás 
helyett sokkal roszabbul vagy ; de ne csüggedj el : szent 
Alajos számodra sokkal nagyobb kegyelmet fog azáltal ki-

' ) E szám roppant nagynak fog föltűnni , lia azt megfonto l juk , 
hogy a két falu összes lakóinak száma a 303-at nem haladjameg. 
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eszközölni, hogy téged magával mennyországba fog fel-
vinni." Erre a beteg azt feleli : ,,Csak még egy kis béketű-
rést ; rövid idő alatt , mint neked mondám , meggyógyulva 
leszek." Ekkor nagybátyja sz. Philoménának képét nyúj t ja 
neki, és arra buzdítja őt, hogy magát e szentnek pártfogá-
sába ajánlja, kinek esedezésére az Ur Isten már sok csudát 
mivelt. E szavakra a beteg válaszolja : „Ne legyünk más 
szenteknek terhére; én ugyanis bizonyos vagyok arról, hogy 
sz. Alajos engem meg fog hallgatni." — Ezután a nagybátya 
kissé pihenni akarván, egy szomszéd szobába vonult, és Róza 
nemsokára vonaglani kezdett. Kevéssel éjfél után egészen 
elvesztette érzékeinek használatát, és minthogy életjelt csakis 
gyenge lélekzése által adot t , don Ricci Izidor elkezdé az 
inkább halotthoz, mint vonaglóhoz hasonlitó leányka fölött 
mondani a haldoklók imáit. Miután a szokásos imákat Emili 
Angélával együt t elvégezte, e szavakhoz jött : „Proficiscere 
anima Christiana ;" azonban e perczben a lankadtság vagy a 
fájdalom miatt, lélekzete egészen fönakad, úgyhogy a szo-
bából egy pillanatra távozni kényszerül. És ime, ekkor a be-
teg szobájában csudálatos változás tör ténik: Róza magához 
jön és egyszerre fölegyenesedik. Angela kifut, hogy don Izi-
dort visszahíja; ez azonnal a szobába v i ssza té rés Rózát 
előbbi szinét és szemeinek élénkségét visszanyerve az ágyon 
ülő helyzetben találja, ki is szívélyesen mosolyogva erős és 
csengő hangon mondja a belépőnek : ,,Látja-e most, hogy 
én meggyógyul tam?" Az öröm kitörő hangjaira alig lihegve 
ront be a nagybátyja, hogy lássa mi történt, és a fiatal leány 
azt mondja neki : ,,Nem mondtam, hogy szent Alajos nekem 
e kegyelmet ki fogja eszközölni? íme a kenőcs elválik és Ön-
magától esik le mellemről." Eközben hogy megmutassa, mi-
szerint semmi fájdalma sincs, kezeivel élénken verdeste azon 
helyeket, melyekre előbb legtöbbet szenvedett. A liázbeliek 
csakhamar mind összefutottak, és bámulatukban mind egy-
szerre kezdték ostromolni kérdéseikkel a jó Rózát, hogy mi-
ként gyógyult meg. Róza örömmel mondotta el nekik, hogy 
torkából valamit elszakadni és gyomrába esni érzett, amire 
egészsége helyre állt. Ezután fölkelt, övéivel az étterembe 
ment és valamit enni meg inni kért. De szülőit félelemmel 
töltötte el a nagy étvágy , melyet tanúsított ; nehogy tehát 
elrontsa magát, nem engedték neki folytatni az evést. Amint 
a következő nap reggelén a casciai orvos kijött, hogy lássa, 
váljon a beteg él-e még vagy meghalt, rendkívüli bámulattal 
telt el, midőn őt egészségesnek és erősnek találta. Az orvos 
kérte őt, hogy még legalább két napig maradjon az ágyban, 
attól tartván , hogy talán borzasztó betegségének valami 
nyoma vagy csirája marad vissza ; de e gondolkodás fölös-
leges vala, mert a fiatal CarolÍ3 Róza mai nap ig tökéletes 
egészségnek örvend , és csak azon egy kívánsága vagyon, 
hogy Gonzaga szent Alajosnak meghagyása szerint zárdába 
menjen. — Ez april 18-án éjfél után, jobban mondva 19-én 
tö r t én t , mely nap a folyó 1863-iki évben vasárnapra esett. 
Ez eseménynek authentikus leirása a rom. collegiumnak épen 
sz. Alajos ünnepén küldetett el, mely is a tanuk sajátkezű 
aláirásával ellátva főbb vonásaiban igy hangzik : ,,De Caro-
lis Róza kisasszony csudálatosan gyógyult meg; jelen voltak 
szülői, az őt ellátó áldozár, a betegnek fivére és nagybátyja , 
mindketten áldozárok, és a betegápolónő. Ehezvan csatolva 
a főesperesnek ( l 'archiprêtre) bizonyítványa, ki a törvényes 

vizsgálattevés czéljából a hely szinére jött , és az egész jelen-
tést msgr. Bachettoni Ráfae l , norciai püspök aláírása zárja 
be ." Manus Domini non est abbreviata ! 

KÖNYVÉSZET. 
Néhány szó a ,La vie de Jésus' czimü könyv 

fölött. Levél T. Mertian atyához az ,Études réli-
gieuses, historiques et littéraires' folyóirat igazgató-
jához Félix J. atyától. Kalocsa 1864. 

Eme munkát magyar irodalmunk, miként a nm. Kunszt 
József érsek úrhoz szóló felajánlás muta t j a , nm. Lonovics 
József püspök , cz. érsek, s hétszemélyestáblai ülnök úrtól 
kapta , aki számos teendői , áldásos életének foglalkozásai 
között nemcsak élő szóval nyúj t ja nagy tudományának kin-
cseit azoknak, kik szerencsések magas személyéhezjközeled-
hetni ; hanem szoros értelemben csak az éjeire szoritott sza-
badóráinak munkáival is a hittani téren a legégetőbb korkér-
désről kedves üdvös olvasmányt nyújt a magyar közönségnek. 
„Midőn minapi gyöngélkedésem alkalmával e derék müvet 
újra olvasám , igy a nm. iró, arra szántam magamat, hogy 
néhány éjjeli órámat, (a nappaliak ritkán állnak szabad ren-
delkezésemre) annak magyarítására szenteljem, magával a 
forditással pedig nagyméltóságodnak kedveskedjem." Méltán 
örvendünk , s örvendenünk kell , hogy magyar irodalmunk 
emez óriási elmeharczban , melyet a titkos összeesküvés, az 
európai kőmivesség oly ügyesen előkészített, egy gyászos 
emlékű könyvben felmutatott, oly harsogva hirdetett , bérbe 
fogadottak által minden nyelvre lefordít tatot t , meglepő, s 
csak nemes ügyre méltó buzgalommal a nép legvégsőbb osz-
tályai közé is tolakodva csempészett, evégre mint a nyerész-
kedés ru2;erejét, mint a nyeglék kíváncsiságát inkább mint 
tudvágyát eszközül vette, — hogy ily elmeharczban az embe-
riség hitéről, műveltségi magasságának alapjáról egy jeles 
müvet magyar nemzetünk az oly nagynevű hazánkfiától, fő-
papjától birhat. Az utókor feljegyzi e nagy harczot a törté-
nelem lapjaira, s itt lesz nemzeti dicsőségünk, hogy miként 
a félhold ellen védte a kereszténységet, ugy most a szellemi 
harczosok soraiba bátran kiállott, küzdendő nem a félhold vad 
csordái, hanem a ker. műveltség kincseivel háladatlanul visz-
szaélő, a pogányságot uj alakban visszaállítani törekvőáltudo-
mányosság ellen. A kereszténység harczaiból amagyar einem 
maradhat; s mondjuk-e fiúi hódolattal, hogy a kereszténység 
nagy eszméinek bevallásából, közléséből a nm. fordító urnák 
neve sem maradhat e l? Örvendünk még e műnek, hogy a ma-
gyar akadémia egyik nagynevű tagjától kaptuk ezt, mely tu-
dós egyletre egy tévedő elme még tévedettebb dicsérettel ár-
nyat vetni oly gyászos volt. Nemzetünket az Isten Asiának mé-
lyeiből Európába hívta, itten a kereszténység, vagyis ami ev-
vel azonos, a műveltség határain megtelepítette, hogy védfala 
és előharczosa legyen ; ily kísérlet tehát, miként az akadé-
miának egyik tagja agg korában tett, hogy a kereszténység 
legelső igazságát megtámadja, s a másutt tet t támadást meg-
tapsolva közénkbe á tül tesse , nemzeti bün, a nemzet hiva-
tása ellen elkövetett merény, mely ellen jó orvosszer, ha 
ugyanazon nemzeti intézet számos tagjaiból, többekre vete t t 
várakozásunk meghiúsulása után, a legnemesebbek egyike 
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felkél, s a nemzet rendeltetésének megfelel. A nemzet egyik 
kisrésze elszakadott a kath. religiotól, sz. István honalapitó 
vallásától, nem találhatta jónak a honalapitó sz. király alkotmá-
nyát se ; rontva azt, a mai siralmas állapotra hozta ezt, midőn 
a felemelkedő nemzetiségeket sem az alkotmány szilárdsága, 
sem a religio egysége többé egyensúlyban meg nem tar t 
ha t j a . A nemzet miként fog bűnhődni e miatt, ha a bold. Szűz 
nem könyörül , az elme meg nem mérheti. A nm. forditó e 
műben egy oly erénynek is adta pé ldá já t , mely mindenkitől 
ismertetik, de mégis a legmélyebb titkot keresi, őrzi ; növeli 
az erényeket , ha szükség, munkára küldi, a világosságot vé-
kára teszi, de maga, m a g a ? gondos háziasszony a házi szen-
télynek rej tekében marad , úgyhogy müveit dicsérhetik, de 
az ő nevét még emlittetni sem engedi. A nm. érsek egy sze-
rény szerzetes atyának müvét fordi tá , egy szerzetest fel-
keres, a szerzetesnek gondolatjait elsajátítja, velők tudomány-
szomjas körünkbe jön, elmondja magyarul, mit itél a franczia 
szerzetes az égő tárgyról, mit szól a jelenről, mint vigasztal, 
miként buzdit, bátorit. Mi megszoktuk ő nagyméltóságátóla 
legközönségesebb, napias tárgyakról kedvesen eredeti néze-
t e k e t , vezérirányokat , az isteni teremtő erőnek jellegével 
biró eszméket hallani, fogadni ; most pedig, nem tudjuk , a 
szerzetes rendnek az egyház által minden időben bevallott 
méltóságát tiszteljük-e eme forditásban , vagy pedig a nm. 
forditót, aki a szerzetes atyának ily hódolatot t anus i t ? Sze-
rencsés Félix, hogy ily tolmácsot talált a magyar nemzetnél. 
A szerzetes atya fölemeltetik, a tolmács magassága épen nem 
hanyatlik, mindkettőnek szerénysége fényesen tündöklik. Mi-
ért épen Fél ix levelét választá anm. érsek ur, a felajánlás-
ban maga mondja : „Fél ix müve minden mélyebb érvelést, 
minden tudományos alakot s módszert gondosan kerülve, egy-
szerű meneténél, sztilje kristálytisztaságánál s szelid hangja 
mellett metsző logicájánál fogva ugy a magasb műveltségű, 
mint a kevesbé tudós olvasót egyaránt kielégíti." Ezen jellem-
zést mi a fordításról mondhatjuk. A felajánlás nm. kalocsai ér-
sekhez van intézve „némi tanuságaül azon tisztéletnek, mely-
lyel Nagyméltóságod magasztos erényei s érdemei iránt visel-
t e t e m , — azon őszinte szeretetnek, mely engem személyéhez 
forrasztva tar t , s azon hálának, melylyel ép ez évben már fél-
századra nyúlt, s részéről még viszontagságaim tüzpróbáját 
is sértetlenül kiállott barátságaért magamat mindvégig adó-
sának vallom. Fogadja tehát ezt, kérem, kedvesen s bánjon 
vele tetszése szerint." A mű Kalocsán nyomatott igen dí-
szes kiállitásban. — Mikor sz. Bonaventura doctor seraphi-
cus assisi ismét seraphicus szent Ferencznek életét irta, 
aquinoi sz. Tamás nem mert a szegény szerzetesnek még 
szegényebb czellájába belépni , s visszahúzódva ezeket 
mondá : ,sinamus sanctum pro sancto laborare' ; midőn két 
érsek, hazánk két nagy fia, egyházunk két főpapja Félix je-
zsuita atyának magyarra forditott müvében személyes barát-
ságuk, magas szeretetük zálogát kölcsönösen váltják, mi is, 
az irodalmi földnek gyenge közmunkásai elhuzódunk, s emez 
egyszerű bemutatás után ' ) egy másik magyarított munkát 
mutatunk be, melynek czime : (Folyt .) 

' } Kapható Kalocsán Malatinszk^nél. 

VEGYESEK. 
A forradalmi lapok tüzet okádnak a pápai kormány el-

len, hogy öt conspiratort hűsre tett. Ha Romában bűntény 
követtetik el, a forradalmi lapok kiáltják : ,ime a papok nem 
tudnak kormányozni, a polgárok élete és vagyona nem véde-
tik' ; ha a bűnösöket megfenyíti , akkor kiáltják : ,ime a papi 
zsarnokság' ; ha kegyelmet osztogat , felröffennek : ,ime a 
bűnnek adott kedvezés' ; ha a piemonti bérenczek belopódz-
kodnak, s Romában egy bombát elpattantanak, orditják : ,ime 
a romai nép gyűlöli a papi kormányt ' ; havaiamely hatalmas-
ság védi a szentszéket, azonnal kiáltják : ,ime csak külsegély-
lyel állhat fen ' , ha senki se védi, kiáltják : ,ime a világ is el-
hagyja. ' Pókok, darázsok, kigyók csak mérget tudnak önteni. 

A löweni világ kath. egyetemben julius elején szokott 
nagy ünnepélyességgel fognak a tudorsági fokok megadatni. 
Negyven fogja ezt kérvényezni. Ezek között Haine Antal 
értekezik: ,de hyperdulia ejusque fundamento ' , mechelni ér-
seki megyei p a p , gróf Robiano-Borsbeeck sz. Domonkos 
rendű pap : ,de jure Ecclesiae in Univers i ta tes studiorum' ; 
Moeren Vander pedig : ,de pr'ocessione Spiritus S. a pâtre 
filioque, contra Macarium Universitatis Petroburgensis Re-
ctorem.' Az aspiransok között vannak az amerikai megyék-
ből is. Az egyetem az egész egyházra szóló érvényes okmányt 
ad a tudoságról. 

A premontrei rendnek a rosnyói kath. nagygymnasium-
nál a magyar i f júság oktatásában és nevelésében fáradozó 
ft . tanárai jul. 7-én egyik fiatal, de munkás tanártársukat 
vesztették ft. Török József Alajosban, aki a fennevezett na-
pon ajtatos halállal mult ki az életből. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! 

Egy bolgár lap igy ir a constantinápolyi patriarchal 
székről : „Sajá tsága ennek, hogy darabokra szakad, amint a 
különféle nemzetek függet lenségre jutnak. Ez az ő eredendő 
büne. Azért lett patriarchai szék, mivel Bizanz lett császári 
székhely, sedes imperatoris sit sedes patriarchae ; miért ne 
legyen meg tehát ugyanez, ahol csak valami imperátor, vagy 
regulus az ő székét fe lü t i? Ochrida, Ternavo, Ipek, Moskva, 
Athene már független patriarchát bir ; miért nem Bukarest ? 
Carlovicz? Imperium sine patriarcha non potest s tare ." 

J u n . 21-én, IX. Pius koronáztatásának évfordulati nap-
ján a reggeli üdvlövések után abibornoki testület a Sixtiná-
ban gyülekezet t , hol Pietro bibornok nagymiséje alatt a 
szentatya trónján helyt foglalva jelen volt. Mise után Mattéi 
bibornokdékán üdvözölte a szentatyát, lábaihoz tevén a tes-
tületnek fiúi hódolatját. Erre a szentatya röviden , s atyai 
szeretettel válaszolt. A nápolyi király és királyné, az özvegy 
királyné, a nápolyi királyi családnak minden tagja i szinte 
hódoltak; ugyszinte a portugalli herczegnő. A diplomatai 
testület fogadtatásra ment a szentatyához, ezután az udvari 
és városi hatóság személyzete. A szentatya , miután Victor 
király szándékát , melyben ez a szentatyát koronájától meg-
fosztani és saját fejére tenni igyekszik, istentelennek, dőré-
nek, és kétségkivül az Isten büntetése alá esőnek nyilvání-
totta, s neki mint a pár tütő Absolonnak megtérést kivánt, 
mindnyájokra áldást adott. A város fényesen ki volt világít-
va ; a pápai katonaság ugy vélte legilletékesebben megün-
nepelni e napo t , hogy a sz. Péter templomában nagymisére 
teljes diszben megjelent. Estve a franczia és a pápai katonai 
zenekar a piaczokon válogatott darabokat játszott. Egy ze-
nekar a Tiberis közepén hajóra szállva játszott. A nép az 
utczákon özönlött. Sz. Anna templomában e nap előtt tri-
duum tartatott , a templom homlokzatán eme fölírat volt ol-
vasható : „Mariae D. N. salutiferae — sodalitium cultorum 
ejus — triduanam supplicat ionem— ad praesidium magnae 
Matris implorandum — pro Pio IX. P . M." — 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1864. 
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TARTALOM : A haldoklók feloldozásáróí. (Folyt.) — 
Az óvári templom. — Egyházi tudósítások. — Könyvészet. — 
Vegyesek. 

A haldoklók feloldozásáróí. 
(Fo ly ta t á s . ) 

II. Ugyanazon végletre vezetendjük at. olvasót, 
lia szemügyre veszszük mint saját, mint, pedig a hal-
dokló érdekét. Sz. Pálnak e szavait: „inter dispensa-
tores hic jam quaeritur, ut fidelis quis inveniatur" *) 
különösen akkor szivlelje meg az áldozár, midőn a 
szóban forgó helyzetben magát találja. Igaz, ne-
künk minden körülmények közt szent kötelességünk, 
hogy az Ur szolgálatjában épen ugy, valamint hi-
veink üdvének előmozdításában igaz hűségünket 
megmutassuk, nehogy az Istentől küldetve az Isten 
ellen működjünk, ha gyöngyeinket, megfontolatlanul 
méltatlanokra vesztegetnők, lia engedékenységünk 
vagy a szentségkiszolgáltatás közbeni elhamarko-
dásunk által az illetők lelki üdvét koczkáztatnók. 
Ide illenek Jozafát Juda királyának mélyértelmü 
szavai, ki, midőn a rég nélkülözött birákat országá-
nak városaiba ismét visszahelyezte, ezen szép intés-
sel fordult hozzájok: „Videte ne quid faciatis; non 
enim hominis exercetis judicium, sed Domini, et 
quodcumque judicaveritis in vos redundabit. Sit ti-
mor Domini vobiscum, et cum diligentia cuncta fa-
cite sic agetis in timoré Domini fideliter et in corde 
perfecto, omnem causam, quae venerit ad vos fratrum 
vestrorum, ostendite eis, ne peccentin Dominum." 2) 
Kérdjük már, hol is volna nagyobb szükségünk a 
„timor Domini, diligentia, fidelitas" erényeire, mint 
épen az e világtól búcsúzók oldala mellett? Hol na-
gyobb lelkismeretesség, mint azon drága perczek-
ben, melyektől az örök élet, vagy az örök halál 
függ? „Nulla satis magna securitas, ubi periclitatur 
aeternitas !" ;i) Ha a bíinös ép egészségében a szent-

ségekhez méltatlanul járul, ha az apostol szerint 
„judicium sibi manducat et, bibit non dijudicans cor-
pus Domini 1) mig él „dum adliuc, qui deliquit in 
saeculo est, dum admitti confessio ejus potest, dum 
satisfactio et remissio facta per sacerdotes apud Do-
minum grata est", 2) még mindig reményünk lehet 
hogy a malaszt közreműködésével és talán forró: 
imáinkkal kieszközölhetjük a nagyirgalmu Isten-
nél, hogy szentségtörési bűnét valaha megsirassa, 
hibáját jóvá tehesse. Már pedig gondoljuk meg, a 
halálos ágyon többnyire legutoljára gyónik az 
ember; bűneitől legutoljára oldoztatik Tel ; az ir-
galmasságnak a halálos ágyon van legutolsó he-
lye: „postquam enim, mondja rom. sz. Kelemen, 

mundo migravimus, non amplius ibi possumus 
confiteri, aut poenitentiam agere", ;i) azután nincs 
többé mentség, „lignum in quocumque loco ceciderit, 
ibi érit" 4); „et horrend um est incidere in manus 
Dei ^viventis." 5) Oh mily rettenetes gondolat az, 
midőn a haldokló ágya mellett állnunk kell, és 
belsőnkben a Szentlélek e szava megszólal: „Et 
animam ejus e manibus vestris requiram !" 6) „Vehit 
mors ad judicium, vehit, quales invenit!" ") és sz. 
Cyprián: „Qualem te invenerit Deus cum vocat, ta-
lem pariter et judical" s) Hogy tehát a felelőség sú-
lyos terhét, melyet oly könnyen vonhatnánk nya-
kunkra, tőlünk lehetőkéjien elhárítsuk, '') és haldokló 
hiveink nagy jövendőjét részünkről biztositsuk, min-
den erőnk és képességünk megfeszítésével, mint fö-
nebb mondtuk, azon kell lennünk, hogy a beteg, ki-
hez hivatunk, nem csak töredelmességre egyszerűen 

' ) I. Cor. 4. v. 2. 
*) II. Parai. 19. v. 6—15. 
3) Mem. V. S. de provisione inf. 

>) I Cor. 11. v. 29. 
2) S. Cypr. de laps. p. 383. ed. Ven. 1728. 
3) Epist. 2. ad Cor. c. 8. 
l ) Ecoles. 11. v. 3. 
à ) Hebr.,10. v. 13. 
«) Gen. 9. v. 5. 
' ) Palásthy II. 2. p. 191. 
8) S. Cypr. de mort. p. 468. ed. cit. 
9) „Fili hominis speculatorem dedi tedomui Israel : et 

audies de ore meo verbum et annunciabis eis ex me. Si di-
7 
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indíttassák, hanem hogy öt gyónásának legalább for-
maliter tökéletes volta mellett a feloldozás malaszt-
jaiban minden kikötés nélkül részesítsük. 

III. Követeli ezt a dolog természete is. Mert a 
papi feloldozás az, mely a gyónásban eszközli, és 
úgyszólván v é g h e z viszi a megigazulást ;1) mibó'l 
következik, hogy amannak hiányában vagy tökélet-
lenségében, különösen halálos esetben menthetlenül 
veszedelemnek tétetik ki a lelkek örök üdve. Erre 
nézve világosan szólott sz. Ágoston, midőn igy ir : 
,,Magnum exitium sequitur eos, qui de hoc saeculo 
exeunt vei non regenerati vei ligati" 2), és Coelestin 
pápa bünül róvja fel az áldozároknak, hogy a bűn-
bánó haldoklóknak valaha megtagadták volna a fel-
oldozást, „mortem aeternam eis addunt, et animas 
interficiunt." 3) Tehát kezünkbe le van téve a hal-
doklók egész örökkévalósága, oly annyira, hogy ha 
fel nem oldoztatnak, olykor el is kárhoznak ; 4) mert 
habár igaz, mit az egyház tanit, hogy sokan közü-
lök Isten véghetetlen irgalma és malasztja kivételes 
hatása folytán tökéletes bánatuk tekintetéből végső 
perczeikben megigazulván üdvözülhetnek: de a ma-
laszt ily rendkívüli elárasztását csak önönmagának 
tartotta fel a jóságának titkaiban megfoghatlan föl-
séges Isten. Arra ugyan reményünk lehet, de szá-
molnunk és még kevesbé bizakodnunk nem szabad, 
mert az Istent kisértenénk. Nem marad tehát egyéb 
hátra, minthogy a trid. zsinat 5) életeimében az attri-
tio (mivel a contritio a betegeknél igen ritka) volun-
tatem peccandi excludens — összekötve a „dilectio 
inchoativa" nemeivel a kiszolgált szentség cselek-
ménye által contritiová változtassék, „non quidem 
formaliter sed aequivalenter, substituendo aliquid 
aequivalens dilectioni, nempe sacramentum, quod 
effectum eumdem praestet." e) 

centé me ad impium : Morte morieris : non annunciaveris ei, 
neque locutus fueris ut avertatur a via sua impia et vivat : 
ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus 
de manu tua requiram. Si autem tu annunciaveris impio, et 
ille non fuerit conversus ab impietate sua et a via sua im-
pia : ipse quidem in iniquitate sua morietur, tu animam 
tuam liberasti." Ezech. c. 3. 17, 18, 19. 

*) Forma dat esse rei. ,,Docet praeterea as synodus,"Sa-
cramenti poeniteutiae formam, in qua praecipue ipsius vis 
sita est, in illis ministri verbis positam esse : ego te absolvo 
a peccatis tuis." etc. Sess. 14. c. III. de partibus S P. 

2) Epist. 180. 
3) Epist. ad eppos Vienn. c. 2. 

Theol. Wirceb. de contr. art. III . p, 151. et 46. 
s ) Sess. 14. c. 3. 
®) Theol. Wirceb. de contr. p. 35. 

Az óvári templom. 

( N ó g r á d v á r m e g y é b e n . ) 

A kiáltó szükség érzete különféle alakban szokott nyi-
latkozni. Legszánandóbb azon szemérmes koldus, aki nem 
önhibája miatt kénytelen a sanyarú kenyeret enni. Csak egy 
pillantást kell vetni az ily rongyokba burkolt alakra, hogy 
megértsük a sziv mély bánatát s könyörületre buzduljunk 
iránta. De van a szükségnek , melyről a világ közmondássá 
avatta a szegénység természetes járulékát , a roszra való 
készséget, ékesen szóló nyelve is. Es ilyenkor a szükség ugy 
jelenik meg az emberek között, mint népszónok, hogy szive-
ket , hajlamokat nyerjen. Nem egyszer a hideg köveket, a 
sírhantokat, az omladozó romokat is megszólaltatja, hogy 
részvétre inditson. Nem is lehqt ez máskép. A szükség mind-
annyiszor magasb érdekre vonatkozik, egyes embereket érint, 
s közvetve az összes társadalom javára irányul. Ha a szük-
ség mint közösen érzett hiány, vagy csapás, egyházi téren 
mutatkozik, megszüntetése kétszeresen életbevágó, annál-
inkább , mivel a tüz is mindig veszélyesebb , mely belül az 
épületben üt ki, ez leggyakrabban mutat föl emberi áldoza-
tokat. Ha az egyház a társadalomnak belső szervezete, ha 
az, ami testben az éltető , elevenítő lélek ; ha az egyház a 
külső társadalomnak föntartó s termékenyítő ereje, úgyhogy 
ennek fogyatkozása vagy végleges kiapadása amannak bizo-
nyos halálát eredményezné : mindenek fölött érdekes, sőt 
üdvös dolog, a fenforgó szükség kérdéseit megvitatni, hogy 
a bajok megorvosoltassanak. 

Ki ne tudná, hogy a szellemi aratásnál, melyről világ 
végéig fog állni az ismeretes isteni jelentés „messis multa" 
egyetlen mentő födél, vagyis szemház a templom ? Ki ne tud-
ná, ha csak valamennyire tarthat is igényt a közműveltség 
megkülönböztetéseire, hogy egy községnek minő biztos me-
nedéke a templom? Jól esik ezt a köztapasztalati szükség 
alkalmából kiindulva, néhány vonással bővebben is lerajzolni. 
Azon nép helyzete, melynek községében nincs templom, min-
dig élénken tükrözi vissza azt a kétségbeejtő állapotot, mely-
ről irva vagyon : ,,Es leült a nép enni , inni ; azután pedig 
fölkelt játszani." Visszatükrözi továbbá ama rettenetes álla-
potot, midőn Izrael népéről olvassuk, hogy az Isten menny-
dörgések és villámlások közt beszélt vele ; s midőn az jónak 
látta vezérének Mózesnek közbenjárását kérni Istennél a 
sokféle büntetések elhárítására. Míg a templom Isten és 
emberek közt nem csak a nép bemutatásának újszövetségi 
sátorát képezi, hanem egyszersmind a legtisztább szeretet, 
bizalom, engedelmesség és kiengesztelés áldozataihoz is ün-
nepélyes , kikerülhetlen helyiségül, s a világ üldözései elől 
egyetlen menedékül kínálkozik. Mi az ember istenitisztelet 
nélkül ? Valóságos Isten nyomorékja, önmagában megha-
sonlott kevélység bálványa, a haragnak legéktelenebb, s 
romlottabb edénye. Még azon túlzó spiritualisták is, kik az 
istenitiszteletet a bensőség semmiségére olvasztották, kény-
telenek mindannyiszor bevallani, hogy a külső, vagyis nyil-
vános istenitisztelet egyik legfőbb életszükségünk, mely 
előli hitetlen menekülésünkre szűk nekünk az egész világ. 
És csak a templomban csillapodnak le egeket ostromló ren-
detlen vágyaink, mint a szomjazónak kinjai az enyhítő for-
rásnál. Ellenállliatlan szépség s meggyőző bölcseség hatal-



mával ragadja meg e gondolatnál egész figyelmünket a 
„nyilvános istenitisztelet és a haza boldogságáról" irt pálya-
munkának minden egyes sora, midőn a többi között ihlettel 
mondja : „Azér t , hogy e tágas és nagyszerű külső körben 
működik a religio , nem szűnik meg tulajdona lenni a lélek-
nek, mert egyesek lelkét kell előbb áthatnia, hogy azok egye-
süljenek ; egyeseket kell előbb boldogitnia, hogy egész népek 
boldoguljanak általa. Azonban bármi erőre kapjon is, bármi 
buzgón munkálódjék is egyeseknél, amennyire csak egyes 
emberekben é l , soha oly egyesítő, oly összeolvasztó erővel 
nem fog bírni, hogy akik ugyanazon religioval birnak, ugyan-
annak külső nyilvánítására közösen s állandóan egyesüljenek 
is, és maguktól egy családot, egy társaságot alakítsanak. Egy 
testté, egy társasággá lett alakulásunk nyilvános összejövete-
lek által valósittatik ; azért a nyilvános összejövetelek fogalma 
az anyaszentegyház fogalmában fekszik már, és lényeges föl-
tételei a külső istenitisztelet, a religio kötelességéből ered-
nek, és arra visszahatnak ismét. Ebből világos, mily hatály-
teljesek már fogalmoknál fogva az emberi társaságra nézve 
a nyilvános istenitiszteletre való összejövetelek, s különösen 
mily szoros kötelességet vonnak maguk után a társaság egyes 
tagjaira nézve. Szüksége van minden egyes, habár legmű-
veltebb embernek is, épen mivel a társaság tagja, arra, hogy 
világi ügyei , gondjai s emberekkel való folytonos viszál-
kodásai között , melyek vele a sírontúli rendeltetést vajmi 
könnyen elfeledtetik, külső érzékiségére ható benyomások 
által is emlékeztessék Istenére, vallási kötelmeire, hogy lel-
kesüljön s példája által ő is lelkesítsen másokat." (Vezerle 
Ignácz) Ily ellenállhatlan igazságok súlya nehezedik a jó 
lélekre, midőn a templomok hiányának számtalan következ-
ményeit magában fájdalmasan el- és meggondolja. 

Hány község van a természetnek egyéb mostohaságai 
között mintegy eltemetve, melynek ha kis temploma, vagy 
kápolnája e hatásával sok ezernyi veszélyt elliáritó szent 
menedéke nem volna : csak azt látná a világ, mint szaporod-
nak a sírok ott, hol nemzet sülyed el . . . . mig annak a kis 
harangnak ércznyelve külső s belső egyetértésre hangolja 
az annyifélekép zaklatott érzelmeket. El lehet mondanunk : 
hogy a nép kétségbeessék, csak be kell zárni a templomot. 
Legújabban már nálunk is vasrostélyos ajtók terveztetnek a 
templomokra, hogy a folytonos szemléleti közlekedés által 
annál üdvösebb hatást gyakoroljanak azok a nép közszelle-
mére, mely a religioban és viszont nyilatkozik.1) Ezek után 
hozzáfoghatok haldokló arám története- s életirásához. 

I. A t e m p l o m e r e d e t e . Ki épitette századok előtt 
az eredeti templomot, s ki alapitotta ? nem bizonyos. „Eccle-
siam in Óvár Romano-catholicam iam 1275 exstitisse docu-
menta litteraria ia parochia Szklabonyensi, cui qua filialis 
usque annum 1787 adnexa erat, superexistentia testantur. 
Illo anno a parochia Szklabonyensi avulsa in localem capel-
laniam erecta, ac proprio curione sacro provisa est.". Igy 

' ) Az óvári u jan épülendő templom tervra jzával épen most fog-
lalkozó nt. T ischler Albin csanálosi plébános u r a szathmári megyében, 
k i nem r ég készité el a szomszéd kékkői ( leendő) templom t e rvé t i s , 
fogadja hálás testvéri üdvözle temet ! Vajha az egyházi építészet l egna-
gyobb előnye s dicsőségére s ikerülne a kath. papság körében egy e lő -
készítő technikai iskolát alapítani, mely szakér tő férfiakat képezne igazi , 
mély vallásos szellemben, s megmentené az egyházat minden ár ta lmas 
külbefolyástól ! (Csak a l i turgia legyen tantárgy, elég. Szerk . ) S. M. 

kezdődik egy főesperesi visitatio 1813-ból, mely egyébkint 
semmi hiteles jogtörténelmi becscsel sem bir. A kékkeői vár 
okmánytárában tett lapozgatásaim eredményeül följegyzem, 
miszerint Óvár neve Alvár — Olowár — Ó-Vár czimek alatt 
már a 13-ik században előfordul; sőt aha tárok , dűlők, he-
gyek, völgyek, patakok, erdők ősi nevei is megjeleltetnek, 
amint legnagyobbrészt még máig is ismeretesek. Egy úgy-
nevezett várhegynek is van nyoma ; de volt-e itt valaha erőd, 
vagy pedig v á r ? egy hazai történetiró sem említi. Hogy a 
régi nevezet — Óvár — alapját mégis csakugyan vár ké-
pezheté , alig lehet kételkedni; miután az úgynevezett vár-
hegy máig is kőtartalmu s a kékkői hírneves ősi várral tisz-
tán kivehető távegyenletben, vagy egyenlő színvonalon áll, 
és régi szokás szerint zászlók, vagy más harczi jelvények 
által szoros közlekedésben lehetett. A templom épitésének 
eredetét nem lehet ily messzire fölvinni, mindamellett hogy 
az időközi mély sülyedések századokról tesznek tanúságot. 
Ugy látszik , hogy eleve csak egy kisszerű kápolna létezett 
Ovárott góth stylben épülve, s ez a mostani templom egyéb 
részeinél sokkal régibb sanctuarium szintén régi modorban 
boltozva. Szakértők csak egy emléket találtak annak bizonyi-
tására, hogy a szentély igen régi lehet, s ez nem más, mint 
a szentély egyik oldalfalába (ad cornu evangelii) vésett fülke 
vagy vakablak a középtájon ajtócskával ellátva , (ha ennek 
eredete a jelentőségteljes korba vihető vissza , mert ellen-
vélemény is maradt fön) hol hajdan a szentségnek kel-
lett tartatnia. Ugyancsak a sanctuariumban egymással szem-
közt két gothikus ablak volt, s az egyik (ad cornu epistolae) 
csak akkor falaztatott be, mikor az ujabbkori sekrestye hoz-
záépittetett. A templom hajója egészen közönséges (paraszt) 
munka stukaturával, ugy a karzat és torony is, melyek közt 
sohasem volt meg a kellő építészeti arány , sem az egyházi 
magasb izlés. A szentély szélessége 2 öl 1 láb ; hosszasága 
2V, öl, magassága 2 öl 4 1. A navis szélessége 3 öl és 2 1. 
hosszassága 6 öl és 2 1., magassága 3 öl. A torony magassága 
ö ' / j öl , szélessége n - b e n 1 öl 1/ i 1. Az 1789-ki egyetlen 
canonica visitatio, melyből e leirás véteték, mondja, hogy : 
„navis Ecclesiae est recentioris structurae", mit első tekin-
tetre észre lehet venni. De hogy minő korkülönbség van a 
régibb és ujabb épületnél, az valóban meg nem határoz-
ható, részint az épitkezési anyag , (mely figyelmet sem ér-
demel) részint pedig a formahiány miatt. Mint fiókegyház 
hajdan megfelelhetett a primitiv igényeknek sekrestye nél-
kül is. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 22-én. (Folyt.) Mit fog a magas kormány 

válaszolni a prot. uraknak ezen előterjesztésre, nem tudjuk ; 
de ki kell mondanunk, hogy ezen előterjesztés születheté-
sének okai csak mi katholikusok vagyunk. Ha a kormány-
nak némely pontokban engedni kell, ennek is sokban mi va-
gyunk okai. A miniszter oda szokott hajolni, ott szokott tá-
maszt keresni, hol a közéletnek sulyja látszik lenni. A ka-
tholikusok, habár számra túlnyomó többségben vannak, suly-
jokat a közéletben fentartani elhanyagolták. Miért nem bol-
dogulhat sok helyütt a katholikus, miért talál annyi aka-
dályt a közéletben, apáink bűne az oka, ki k saját magok 



és magzatjaik jövőjét a prot. szellemnek feláldozták. Ok az 
oka, ha fiaik minden hivatalokból kizáratnak, vagy hacsak 
az együgyűek kegyelemből befogadtatnak. Apáink, fiaik 
bűne az, hogy ellenünk ily előterjesztés tétethetik, a közö-
nyösség bűne, a nem gondolás bűne, a vétkes alkalmazko-
dás bűne, a vallási tekintetek elhanyagolásának bűne a pol-
gári életben. Jó t fog ezen előterjesztés is eszközölni, bár 
nyíltabb lenne a szövege, bár élesebbek a pontjai, az alvók 
éles szurkálással költethetnek csak fel. Méltán írja a tiroli 
lap : ,,Austriának dicsősége nem kath. fejedelmek, nem kath. 
népek által lett-e nagy? Nem föladata-e Austriának minden 
jogi körben igazságosnak lenni? Nem kell-e Austriának, 
mint alkotmányos országnak alapot a túlnyomó kath. több-
ség igazaiban keresni, ezeket tisztelve, védve, elősegítve ? 
Ha ez igaz, akkor semmise lehet távolabb a magas kormány-
tól, mintsem a túlnyomó számú katholikusokat uj sértegeté-
sekkel ingerelni, uj kifosztatásokkal gyengíteni, u j feltolá-
sokkal sérteni, u j hátranyomatásokkal erőtleniteni. Austria 
dicséretes, mert a törvényszerű (legitim) elveket vallja, s 
tartózkodik oly politikától, mely pillanatnyi sikerért a jövőt 
feláldozza. Váljon ezen dicsőségét csak külpolitikájában fog-
ja-e érvényesíteni, bent pedig egy hiú tapsért azon elveket 
feladni ? " Mozogjunk mink, siessünk jogainkat érvényesí-
teni mink, kibontakozva a szabadelvüségnek , csak a tébo-
lyödottakra készített kényszeringéből, kiáltsuk alantra, ki-
áltsuk fölre : ,Austria katholikus fejedelmei alatt, kath. né-
peivel lett dicső, mi sajátunkban zsellérekké válni, türetet-
tekké lenni, sehogy, és soha nem akarunk.' Szóljon ily ne-
mes, ily komoly, ily nyugalmas szót a kath. sajtó, szóljon a 
jogérzetben ily szilárd hangon a polgári, a családi kör : ily 
előterjesztések, milyeneket a bécsi egyházi prot. gy.ülés tett, 
lehetetlenekké válnak ; s ha mégis megtétetnek, a magas 
kormány azokat más színben fogja tekinteni, más lelki han-
gulattal fogadni, más szövegű válaszszal hátiratozni. Patres 
nostri comederuut uvas, dentes íiliorum obstupescunt. A 
bűn volt: a vallásos elvek elsimítása, a közönyösségben fel-
olvasztása, a polgári életből kiküszöbölése, a lelket, és reli-
giot gyilkoló forradalmi elvek elfogadása. Támadás, erő-
szak, fosztogatás a jogi téren forradalmi elv; ezt vallották 
apáink, apáinktól ezt tanulták testvéreink. „Fegyvereinket 
összetörnénk , ahelyett hogy (szellemileg) fegyverkeznénk 
azon csatákra, melyekre a positiv kereszténységért készen 
kell állanunk , igy szólt az ősz baró Grerlache Belgiumban. 
Ezen csatákat a protestáns rationalismus ellen kelL kivív-
nunk, de nem a rationalisticus protestantismussal szövetség-
ben. Ha ezt tennénk, ellenségeinknek nyert csatát ajándé-
koznánk. A ker. kath. részen kikiáltott semlegesség lelke-
sedésétől megfosztaná ama kis, de bátor kath. sereget, a 
rontó tagadásnak seregét pedig szaporítanánk, kiállhatlan-
ságig dölyfös követelésekre buzdítanánk. A feloszlató protes-
tantismus, (értjük az elvet) é3 a közönséges voltairianismus 
soha sem teszi le a kath. hit, a kath. egyház ellen a fegy-
vert A kettő között nincs nyugalom, nincs béke, nincs fegy-
vernyugvás. A mi elleneink jobban tudják, mint saját test-
véreink, hogy a minket elválasztó elvek meszebbre terjed-
nek, mintsem a családi ház, az iskola, a haza, azért fegyver-
nyugvást nem kérnek, nem ajánlanak, nem kérhetnek, nem 
ajánlhatnak. Szemére vetik elleneinknek ; hogy mindent fel-

oszlató elveiket jobban szeretik, semmint a positiv keresz-
ténységet. Igaz az ellenvetés, ők se mondanak ellene, a po-
sitiv kereszténység tételeit magtagadták, de megtartották a 
tagadó elvet, innen az ő nagy erejük, az ő nagy hatályossá-
guk, Mink gyengék vagyunk, mivel az örök jog- s hitelve-
inket mindenek fölött nem becsüljük , mi gyengék vagyunk, 
még ha egyházunk segítségére is sietni komolyan akarunk. 
Ragaszkodnánk csak mi oly szakithatlan szívóssággal a mi 
szent és örökké igaz jog- s hitelveinkhez, mint elleneink az 
ő tévelyeikhez, mi erősek, mi győzhetetlenek, mink elégsé-
gesen felfegyverkezve lennénk a kereszténység szent kin-
cseinek megvédésére." Legyenek ily elvek elméinkben, le-
gyenek ily szavak ajkainkon, legyenek tetteink e szerint, 
s nincs prot. gyűlés, mely fölséges Urunkhoz ily előterjesz-
téssel lépne. Nem szükség itt sok szám, hanem csak nyugodt, 
határozott hangon kimondott^ s a polgári élet körében, ezen 
élet közlönyeiben, tartományi, megyei zsinatainkban, kerü-
leti gyűléseinkben tett jognyilatkozat ; ne gondoljuk, hogy a 
protestánsoknál is mind a három milliom ember azon előter-
jesztésben szólana. Kevés az, aki szól, de az egésznek ne-
vében szól, de ismételve szól, de az állami körülmények 
kedvezései között szól, ez az ereje. A magas kormány nem 
tudja, mi a mi bajunk, nem tudja mi a szükségünk, nem 
tudja mi fáj nekünk, mert, mert hallgatunk. Erezzük, hogy 
fáj, de hogyan tudhassa a magas kormány, mi fáj nekünk, 
ha összesen, részletesen, rendben, felelevenedett jogérzet-
ben mi se tudjuk, mi az tulajdonkepen, ami nekünk fáj . Oly 
beteggel, aki csak annyit tud mondani, hogy mindenem fáj, 
vagy pedig aki csak annyit tud, hogy ő beteg, de nem is-
meri, miben beteg, az orvos nem kezdhet semmit, l iogyan 
tudjuk pedig a részletes bajainkat, hogyan állítsuk ezeket 
diagnosisba, ha látjuk, hogy testvéreink a ,Hon' a .Pesti 
Napló' mezején élvezetet keresnek, ha velők mindenki be-
szélhet, csak testvér nem szólhat, ha fülük, szivük minden-
kinek barátságosan nyitva áll, csak testvéri szónak van el-
zárva? Malum non tantum e Samaria, sed e Judaea quoque; 
hostis a Babylone, hostis a Jerusalem. Munka nélkül, köl-
csönös szóváltás nélkül, közeledés nélkül nem készül a di-
cső jövő. Nekünk szivünk hitével, lelkünk szilárdságával, 
elveink renditlenségével tömött sorban kell állanunk, halad-
nunk, küzdenünk. Ha ily előterjesztés történik, ez sujt min-
ket, s már tudjuk, hogy ez fáj ; de ezen kivül, mi még az, 
ami fáj, már nem tudjuk, mert még nem ütnek. Tegyük fel 
magas kormányunkban a legjobb szándékot, a legkészsége-
sebb akaratot kath. intézvényeink vallásos jellegének meg-
védésére, hiszen a birodalom császárja, a romai szent biro-
dalom örököse, Nagy szent Károlynak, szent Istvánnak 
utódja, Magyarország apostoli királya; de a magas kormány-
nak támogatásra, a korona tanácsosainak jelre van szüksége. 
Erkölcsi kötelességünk eme jelt, hogy élünk, hogy katholi-
kusok , és saját birtokainkban sértetlenül, épségesen ma-
radni akarunk, eme támogatást megadni. Nm. püspökeink 
szava tekintélyes a magas kormány előtt, de nem vészit, sőt 
nyer a püspöki szó a világ előtt, ha hozzá a papság szava is 
hangosan csatlakozik. A miniszternek látni kell, hogy az 
élethelyzetek intézkedést követelnek. A mi vétkünk, ha a 
magas kormány a vallásos viszonyokat csakKuranda, Zisch-
kra stb- szónoklataiból, csak a protestánsok ily előterjeszt-
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venyeiből ismeri ; a tévedésnek vétke nem a minisztert, ha-
nem minket jelez. Oda sietünk, hogy egyház állami ügye-
ink védelmére a kerületi gyűlésekből, sőt népgyülésekből 
fog kelleni felszólalni. Még most nincs erre szükség, de moz-
duljon meg a politikai élet hazánkban, pedig bár mily alak-
ban, bár mily körben, meg kell mozdulnia, a kerületi gyű-
léseknek nagy teendőjük lehet. Nem politikai tárgyak, de 
egyházi tárgyak azok, melyeket nem mink, de károsításunkra 
mások, és pedig, miként a multakból, vagy csak az 1861-i 
clubbisticus készülődésekből jósolni lehet, felkerestek, és a 
szabadelvüség tapsain felbérelt kath. férfiak fogják azt a 
politikai térre vinni. Mit fognak pedig szólhatni a kerületi 
gyűlések, ha ott a Pesti Naplónak, a Honnak liivei vitázni 
fognak ? Oly fájdalmas dolog az, ha a kézisajtón egykettőt 
csavarunk ! csorog a bor — igen de a veres bor. (Folyt.) 

NÓGRÁD , jul. 6-án. A napokban e megye Marczal 
nevű községébe vetődvén, örömmel liallám az ottani plébá-
nos helyes intézkedéseit egyházi magtár alapítása körül. 
Látva, hogy mennyi utánjárásba kerül, míg a szegény ember 
a megyei magtárból valamit kap, arra határozta el magát, 
hogy ötven kila gabonával egyházi magtárnak vetette meg 
alapját, s mint ilyent ő eminentiája mégis erősítette. A mag-
tár-egyesület elnöke a plébános, jegyzője a kántor, tanács-
adók két gazda és két zsellér. Ezek együtt határozzák meg a 
segélyzendőt. Az alapszabályok szerint a káromkodó, része-
ges, istentelen Ínségre jutottak az adománytól elüthetők, ha-
csak javulási szándék jeleivel nem birnak Ilyképen egygyel 
szaporodtak a papi külrehatás eszközei, melylyel az erkölcs-
telenséget, főképen a rút káromkodást sújtani lehet. Ennél-
fogva a plébános Danner János intézkedését, mint követésre 
méltó példát a legnagyobb örömmel emiitjük fel. Ugyan ő, 
miután llény fiókhelysége iskola nélkül szűkölködött, arra 
vitte hiveit, hogy 300 uj forintra vállaljanak terhet, ezen 
alapon szobakápolnát, iskolát és tanitólakot kezdett épiteni. 
Buzgó rábeszélései folytán bőven folynak az adakozások, Is-
ten segélyével jövő iskolai évvel, megkezdetik az istenitisz-
telet és a tanitás. Az adakozók sorában tündöklik Szabó Jó-
zsef esztergomi kanonok ő méltósága, aki valaha Marczalon 
káplánkodván, a marczali egyházat már annyiszor különféle 
tárgyakkal megajándékozta. A hivek látva a többször küldött 
misemondó ruhákat , alapítványt is tettek , hogy egykori 
buzgó lelkipásztorukért, nevenapján mise tartassék. Az ala-
pításban levő iskolára ő méltósága adta kölcsön az emiitett 
300 frtot, ugy azonban, hogy az összeg alapitványul marad-
jon a marczali, csitári és ilényi templomokra. Jótéteménye ek-
képen kettősen kamatoz jót. Ha üdv támadt a házban, melybe 
az Üdvözítő betért : az égi áldások legbiztosabb zálogát 
birja, ki lakot építhet neki. Köszönet azon asszonyságoknak, 
kik az oltár- és ruhakészletek előállításában buzgólkodtak. 

GENF, jun. 24-én. íme eljutottunk azon héthez, melybe 
esik Calvin halálának háromszázéves emléknapja. Minden 
arra muta t , hogy a protestánsok ez alkalommal iparkodni 
fognak a régi calvinismus szikráit feléleszteni. Lapjaink ki-
zárólag Calvinrql beszélnek, habár korántsem egyértelmüleg. 
A „Semaine religieuse" azt mondja, hogy „Genf és Calvin 
két egymástól elválaszthatlan név, és liogy az egyik dicső-
sége a másiké is," azért felszólítja a genfi protestánsokat 
Calvin emléke megülésére. A „Nation Suisse" ellenben meg-

támadja ezen eszmét, mint nemzetellenest, Calvin ármányá-
nak ezen ujabb feltámasztásában a köztársaság uj polgárain 
elkövetett sérelmet lá t , és azt véli, hogy Genfet örvénybe 
juttatják, midőn kantonunk népségében a régi vallási gyűlö-
let szellemét megújítják. Calvin Genfben idegen volt, ő a 
hazai kormány helyébe az idegenek, a bujdosó francziák, a 
kóbor kalandorok zsarnokságát alapitotta meg. Ezt tehát ma 
ünnepelni nemzetellenes bün. A „Journal de Genève" mond-
j a : „Calvin valláspolitikai intézményei jók voltak a maga 
korában , és politikai befolyásuk visszavonhatlanul csak a 
múltba tartozik. Ne tépelődjünk velők ma. Mi túléltük Cal-
vint Megkivánja a szabadság nevében azoktól, kik az emlék-
ünnepet megülendik , hogy ezt békében tegyék, valamint 
salesi szent Ferencz barátjainak is kell, hogy szabadságuk 
legyen a kath. egyház ezen szentje ünnepét megülhetni. Az 
összehasonlítás ugyan nem hizelgő reánk nézve, de minden-
esetre haladás, ha ilyesmit számunkra követelnek, nem illet-
vén többé a „bálványimádók" nevezetével". Egyátalában, 
mint emiitők, korántsem egyhangúak a prot. sajtó közegei. 
Miután az ünnepélyre számos külföldit is várnak, a kereske-
dések is iparkodni fognak Calvin emlékét minden alakban 
megújítani. Minden szegleten olvashatni ily czimü hirdetmé-
nyeket : „Calvin élete, Calvin érmek, Calvin arczképe, Calvin 
fényképe" stb. Ennyi mozgalom között kath. papságunk sem 
akar egészen tétlenül maradni. Kihirdettetett, hogy május 
29-én a templomokban „Te Deum" fog tartatni, hogy Is-
tennek a katholicismus e vidékeni megújí tásáért , szent 
hitünk fentartásaért hálát adjunk. A szentség imádása, és a 
trienti hitvallomás letétele fogja ez ünnepélyt befejezni, mely 
csendes ugyan , de azért még sem eredménytelen és érték-
nélküli tiltakozást képezend. Calvin emléke, mikor testestől 
lelkestől kitagadtatik, és a trienti zsinat hitvallomásának el-
mondása, bevallása Genfben a helyzetek jellemvonása. Elég 
is mai napra, — a semmi és a minden. Végre a consistorium 
kimondotta ítéletét Calvin emlékünnepe felől, és egybehívta 
a protestánsokat Istent dicsérni, ki Genfnek ily nagy refor-
mátort adott. Ma különben a halál évnapjára semmi ünne-
pélynek nem valánk tanúi. Vasárnap a katholikusok elvégez-
ték hálaadó ajtatosságukat a katholikus vallás fentartásaért, 
és ünnepélyesen elmondták a trienti — IV. Pius pápa — hit-
vallomást. Az urnapi körmenet is talan soha sem volt fénye-
sebb, mint ez évben. Az utak zöld galyakkal, füvei behintve, 
az ablakok kidiszitve, diadalivek felállitva. A hivek rendki-
vüli számmal, mintha különösen ma érezték volna jelentősé-
gét ezen .ünnepnek, mely tiltakozás az ellen, ki e legmagasz-
tosabb szentségből a „megemlékezés" egyszerű ünnepét 
csinálta. Elvesztette a szentséget , elvesztette az emléket is. 
A Miasszonyunkról, és S. Germanusról czimzett templo-
maink egy más nem kevésbé örvendetes látványt nyújtottak, 
itt ugyanis e napon 280 ártatlan gyermek végezte első szent 
áldozását. Este pedig a hivek egybegyülekeztek, hogy az 
ismert jelességü hitszónok Mermillod plébános mindig ha-
tásteljes szavain épüljenek s felbuzduljanak. — Azon sok mü-
vek közül, melyek Calvin halálának 300 éves emléknapja 
alkalmából kiadattak, nevezetes egy, melynek czime : Mal-
vin Genfben, ' vagy néhány lap életéből halálának 300 éves 
emléke alkalmából. Szerzője Fleury áldozár, ki e könyvben 
Calvin zsarnoki rendszerének tökéletes képét nyúj t ja . Az 
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ismert szerző müve néhány nap alatt ezer példányban kelt 
el. — Genf többé nem calvinista Roma , hol 60,000 között 
25,000 katholikus vagyon, azon várost nem lehet calvinista 
városnak mondani. 

SAINT-DÉNIS, jun. 27-én. Még a legtöbb szabadelvű 
lapoknak romai levelezői csak avval látszatnak elfoglalva 
lenni , hogy a pápaság különféle intézményeit gyalázzák ; 
azalatt a ,.Le Temps" ezen esetre kivételt képez. Romai le-
velezője katholikusellenes nézeteinek daczára elfogultatla-
nabbul szemléli a dolgokat. Igy ir ő a pápai kormányról : 
,,Soká kellett tanulmányoznom, még eme rendszerről töké-
letes ismeretet szereztem. Elejénte azon átalános tévelyt 
osztottam én is, hogy a pápa oly király, ki hogy ne mond-
jam semmit téve, csak elmélkedő életet folytat, a teendőkre 
nézve pedig az államtitkárra biz mindent. A dolgok valósá-
gával semmi sem ellenkezik inkább, mint ezen vélemény. A 
pápai kormányhoz hasonlítva talán egy kormány sincs Eu-
rópában, hol a fejedelem személye az ügyek intézésébe any-
nyira befolyna. Nincs kérdés, még látszólagosan másodrendű 
is, mely nem közöltetnék ő szentségével, és melyre rézve 
véleményét ki nem fejtené. Az államtitkár minden reggel 
megjelenik, hogy dolgozzék vele, ugy miként egykor Colbert 
14-ik Lajossal , de itt az a különbség, hogy az ellenőrzés 
minden szálait kezében tartja, hogy rendkivüli munkasze-
rető, és naponkint 9 órán át foglalkozik a közügyekkel, hogy 
sem vadászatokra, sem játékokra, sem lovaglásokra nem 
megy, sőt még sétái alkalmával is kihallgatásokat ád, és hogy 
Europa egyik végétől a másikig alig lesz királyi, vagy mi-
niszteri palota, melyben annyit dolgoznának, mint a Vati-
canban. A pápa csak reggeli hattól nyolczig, és délután fél 
kettőtől fél négyig szabad. Oly kevés ideje marad az olva-
sásra, hogy örömei közé tartozik, ha oly napokon, midőn ki-
hallgatások nem adatnak, mi körülbelől háromszor-négyszer 
történik egy hónap alatt, valamely házi főpapjával kertjébe 
vonulhat, hol azután olvasással töltik a drága és kedves per-
czeket. Különös szokása ő szentségének, hogy ha Romában 
időző franczia püspök jön kihallgattatásra, felszólítja, hogy 
olvasson neki francziául. Vesz az asztalán fekvő franczia püs-
pöki körlevelekből egyet, leginkáhb Pie poitiersi püspök le-
veleiből. Hallgat, nagyokat szippant, és mosolyog. Nagyon 
mulattatja őt a francziák latin kiejtése. Ha igy egy két la-
pot elolvastatott, csönget , és az olvasót kétszersülttel és 
egy pohárka portóval megkínálja. Néha — igen ritkán — 
az asztalon olasz, franczia, vagy spanyol lapok is láthatók 
nála. A Vaticánban ezeket rendesen csak Berardi olvassa. 
Antonelli ugy látszik elvből soha se veszi kezeibe. ' ) IX-ik 
Piusnak megvannak saját személyes eszméi, és nézetei, me-
lyek körül, különösen némely főbb tárgyakra vonatkozólag 
értesültem. A politikára nézve ugy vélekedik, hogy bármit 
tegyenek is, mindig egyeduralomra (absolutia) fognak jutni. 
A parlamentarismusról azt tart ja, hogy a kamarák mindig 
egy két lángeszű ember akaratjának hódolnak, kik mivel küz-
delmek és erőködések folytán jutottak befolyásra, nyugtala-
nok és zsarnokoskodók. 2) Azt véli tovább, miként az ujabb 
társadalmaknak a szabadságróli nézetök téves. Rousseaunak 

J ) Mink lát tunk nála néhány olasz lapot, kivált a bolognai-
akat . Sze rk . 

1 ) Hazánkban 1848, és 1861 igazolta. Sze rk . 

az álbölcsnek és szülöttjének a forradalomnak elvei végki-
menetükben az egyént és a családot az államban megsem-
misítik. Igaz hogy a szabadság, az önkormányzat szólamait 
hangoztatják, de mivel az emberek legtöbbjei a szenvedé-
lyeknek rabjai, csakhamar oly féktelenül visszaélnek a sza-
badsággal, csakhamar zsarnokságra, legtöbbször katonaira 
van szükség, ki azután központosít mindent, önakarását 
teszi uralkodóvá s hatalmának közegeit sokasítja. Ellen-
kezőleg , ha arra van g o n d , hogy a szabadságot a kö-
telességek , a val lás , és az egyház tekintélyére alapitsák, 
mely az emberiségnek lényegesen szükséges intézője, akkor 
a politikai életben megvannak az önkényt fe lvet t , és tör-
vényes korlátok, de akkor a zsarnokságnak sincsen többé sze-
repe. Állítják, hogy IX-ik Pius pápától egy alkalommal kér-
dezték volna, mit tart 8-ik Bonifáczról, és más középkori pá-
pákról, kik a népek és fejedelmek között , és fölött birós-
kodtak ? 0 határozottan oda nyilatkozott, hogy ama helyzet 
az eszményihez legközelebb állott. Nem lehet ugyan arról 
gondolkodni, hogy amaz állapotok visszahozattassanak, de 
kívánatos volna, hogy a pápa oly helyzetbe jusson, miként 
mindannyinak irányt adhasson, és a nemzetek között felme-
rülő viszályokat kiegyenlíthesse. Ez volna a megoldásnak 
egyetlen üdvös eszköze." Igy a prot. Temp3. 

EDINBURGH, jun. 25-én. Newman atya az oratoria-
nusok disze a Kingsley tanár által ellene megindított, és e 
lapokban is már megérintett támadásokat ügyesen felhasz-
nálta arra, hogy nem egyedül saját személyét megvédje, ha-
nem több füzetekben megjelenő : „apologia pro vita sua" 
czimü müveinek már első füzetében is a katholikus erkölcs-
tan fönséges elveit megismertesse azokkal, kik eddig csak 
Kingsley úrhoz hasonló szellemű emberek munkáiból szerez-
ték e tárgy körüli ismereteiket. Ki Newman atya tollát, elő-
adási modorát ismeri, tudni fogja, hogy szavai nem téveszt-
hetik el hatásukat. — April 12-én Wiseman bibornokérsek 
ő eminentiája a kensingtoni építészeti museumban előadást 
tartott azon kérdés fölött : „milyenek a multat és jelent 
tekintve azon föltételek , melyek alatt Londonban jó építé-
szet létesíthető?" Egy órával az előadás előtt a terem meg-
telt , különösen építészekkel, több százan helyhez sem 
juthattak. Az értekezés , mely két óránál tovább tartott, a 
lapok egyhangú bizonyitéka szerint a legnagyobb érdekkel 
hallgattatott végig. O eminentiája beleegyezett, hogy beszéde 
nyomtatásban is megjelenjen. — A z államtanács nevelészeti 
osztályának alelnöke Love Róbert urnái nem régen éreztet-
ték hivatalos állásávali visszaélését, különösen amennyire 
ez az elsőrendű iskolák egy kath. felügyelőjére Morei úrra 
vonatkozik. Az összes londoni lapok kárhoztatták Love ur-
nák eljárásátMorelirányában,ki általa igaztalanságról, alatto-
mosságról vádoltatott, és állásáról elmozdittatott. Noha saj-
tónk egy katholikus convertita irányában, milyen Morei ur, 
nem nagy rokonszenvet érez , mégis ezúttal Love alelnö-
köt, ki egyébiránt alárendeltjei irányábani zsarnoki modora 
által rég nevezetes lőn, egyhangúlag kárhoztatta, és a köz-
ségtanács ellene adott szavazata lemondásra kényszeritette.— 
April 14-én a midlessexi grófság tanácsa 70 szavazat több-
ségével 24 ellenében azon határozatot hozta , hogy a gróf-
ságbeli tömlöczökben a valláserkölcsi szükségek kielégíté-
sére eddig is megvolt intézkedések elégségeseknek tekint-
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hetők, és hogy katholikus lelkészi állomás szervezése szük-
ségtelen, és meg nem engedhető. Jegyezzük meg, hogy 630 
katholikus vallású fegyenczekről van szó, kik a megye három 
börtönében tartózkodnak. A 2132 fogoly közül, kik a mult 
évben ama börtönök egyikében vagy másikban tartattak, 
csak vagy 195 látogattatott meg kath. pap által. A bölcs (! ?) 
tanács eme határozata még a ,Times'-t is megzavarta. Még a 
mi gentleman-eink elhatározzák, hogy kath. börtönkáplán 
szükségtelen , papságunk áldozatkészen azt válaszolja : non 
loquendo, sed moriendo. Tisztelendő Wilson Tamás Liver-
poolban hagymázban halt meg, melyet az ottani dologház-
ban (workhouses) kapot t , és ő már a harmadik kath. pap 2 
év ala t t , ki e ragályos betegségben áldozatul esett. Alig 
két hónapja még, hogy emez államintézet őrei maguk elé 
idéztették , és kiűzetéssel fenyegették, mivel élete végper-
czeiben egy öregasszonyt meg mert keresztelni. Meghalt 
27 éves korában. A liverpooli püspök Gros számos papse-
gédlete mellett kisérte nyughelyére a papi szeretet e fia-
tal vértanuját , a liverpooli u j kath. temetőbe , hol az utóbbi 
évek nagy halandósága folytán már számos áldozár van el-
temetve. — A szentek kezdenek visszatérni Angliába. April 
9-én Hermann atya Londonba visszahozta szent Stok Simon 
legnagyobb ereklyéjét Bordeauxból, hol a szent férfiú élte 
101 -ik évében elhunyt 1265 év május 16-án. A szekrény, 
mely a szentnek csontmaradványait tartalmazza és a borde-
auxi székesegyházban van letéve, april 2-án nyittatott meg 
a bibornokérsek helyettese, három carmelrendü áldozár, és 
néhány világi jelenlétében. Egy szárcsont kivétetett, hogy 
visszaadassék Angliának. Az emiitett szekrény utolsó izben 
1816-ban nyittatott meg szent Albert egykori jeruzsálemi 
patriarcha ünnepe alkalmából. A nyert eréklyét Wiseman 
bibornok maga fogja letenni u j helyére a kensingtoni carme-
liták kápolnájába. — Hastingsban szigetünk déli részén 
Leeds herczegnő, ki szegény kath. árvák részére házat épít-
tetett , most azt bőviteni készül, úgyhogy legalább 100 ka-
tholikus gyermeket befogadhasson , és az intézetet xaveri 
szent Ferencz testvéreire fogja bizni. — April 10-én Acton 
Burnelben a benczések szent Gergelyről czimzett downsidei 
perjelségének 50 éves jubileumát ülték meg. Sir Smyth Fri-
gyes, kinek családja a Francziaországból azon időben beköl-
tözött szerzeteseket kegyesen fogadta, most Acton-Burnelbe 
hivta meg ama szerzetes családnak még élő 14 tagjait, és a 
vallási szertartások után, melyen Browon shrewsburyi püs-
pök is jelen volt, a nap emlékére a park legmagasabb helyén 
egy fát ültetett ; összegyűjtötte az egész helység lakóit is, 
hogy szent Benedek fiainak köztüki megjelenését mélyen 
vésse emiékökbe. 

KÖNYVÉSZET. 
(Folyt . ) 

Félix atya 1864-ik évi nagyböjti értekezletei, 
francziából forditotta Lakatos G-yörgy egri főmegyei 
áldozár, finöveldei aligazgató és képezdei tanár. 
Egerben, 1864. Ára 1 frt. 

Lehet mondani, hogy eZ évben a világhirü szónok je-
zsuita atya minden előbbi értekezleteit fölülmulta. Nemcsak 
a gondolatok meglepősége, a logicának éle, az érvek sulyja 

az, mi ezen értekezéseket oly diadalmasokká tette Parisban ; 
hanem azon itészet ismerete, melynek titkát a németországi 
prot. tudósokból a francziák között a gyászos nevű iró meg-
honosítani iparkodott, s amit a nt. forditó ur már gyakorlott 
ügyességgel hazai nyelvünkre áttenni buzgólkodott. Az ér-
tekezések tartalma következő : 1) Az u j kritika a tudomány 
és a kereszténység előtt : 2) az Isten-Krisztus Jézus országa 
és a keresztényellenes kritika ; 3) Krisztus Jézus mint refor-
mátor és a keresztényellenes kritika ; 4) a csuda és az u j kri-
tika ; 5) Krisztus Jézus csudái és a keresztényellenes kritika ; 
6) az u j kritika Krisztusa a történelem és haladás előtt. — 
Tudomásra hozza a nt. forditó azt i s , hogy Félix atyának 
1856-ban mondott értekezéseit is kész magyarra forditani, s 
evvel az értekezések egész folyamát megkezdeni, ha leg-
alább 400 aláiró fog annak megrendelésével jelenkezni. E vég-
ből nemcsak a most fordított 1864-i értekezéseket, hanem a 
forditandókat is ajánlja a t. cz. magyar közönségnek, mind-
kettő egyenkint 12—13 ívre 1 frt . ; és igy Félix atya érte-
kezéseinek egész folyamát szakonkint bírhatjuk. Mi üdvözöl-
jük ez üdvös vállalatot, emlékezvén az értekezésekből merí-
tett élvezetre, s bizton emeljük olvasóink kegyes figyelmét 
ezen munkára, mely az egész világon minden kifogás nélküli 
dicséretet aratott. 

Alcantarai sz. Péter élete. Stelzig Ignácz Alfons 
után németből magyaritá a sz. István királyról ne-
vezett esztergomi ősrégi papnevelde magyar egyház-
irodalmi iskolája. Pest, 1864. 

Üdvös és dicséretes, midőn a fiatal erők, mig a hittu-
dományok mezején szorgalmas méhek gyanánt gyűjtik a 
rendszeres hittudomány ismereteit, azalatt magányos buz-
galomból az irodalmi téren is tesznek kísérleteket. A tudo-
mány úgyis szóval és írással terjesztetik, ma pedig szükséges 
az egyik, szükséges a másik is. Az esztergomi papnövendé-
kek felsőbb utmutatás mellett igen üdvös munkát ültettek 
át irodalmunkba, mely épen az ő neveidei hivatásukkal leg-
szebben összehangzik. Ezen szentnek példájában látják, mi 
a lelki megujulás, mennyire könnyű és kedves ez az Isten 
szent malasztja által. Alcantarai sz. Péter korának egyik 
fénycsillaga, hazájának mentője, a 16-ik századi vallásos rom-
lásnak, mely Francziaországot meglepte, és hosszú harczokba 
sodorta, Spanyolországban sz. Teréziával egyik gátja, s ez 
által hazájának áldásos jótevője volt. Boldog ország, mely-
nek ily fiakat küld az Isten, kik a veszély idején szellemök 
hatalmával erőt lehelnek az aggályok között kínzott lelkek-
be ; jel ez, hogy az Isten a nemzetet, a hazát áldani akarja. 
Buzduljon e szentnek példáján mindnyájunknak szive, buz-
duljon a fiatal nemzedék, mely épen nem örvendetes helyzete-
ket fog kapni örökségbe , melynek tehát hősies lélekkel kell 
Israel harczaira készülni. 

Egy másik, hasonlóan fiatal erőktől magyarra át tet t 
munka küldetett be hozzánk e czim alatt : 

Dolarice, családi kép a jelenkorból, irta Hahn-
Hahn Ida grófnő, forditák a győri nagyobb papne-
velde szent Imre-egyletének tagjai. Győrött, 1864. 
Két kötet. 

Nem szükség a választást helyeselni, miután ezen 
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grófnő már más jeles munkáival a kath. családoknak mily 
kedves, ép oly épületes olvasmányokat készített. A nőnem 
irói minémüségében is megtart ja az ő sajátságos adományát 
az Istentől, hogy szívből szívhez, kedélyből kedélyhez tud 
szólani. Ez az ő hivatása, ez erényeinek a t i tka; téved, ha a 
családi körből kilépve a politikába, vagy a bölcsészetbe át-
csap, inert Staël, vagy Sand György lesz belőle. Tévesztet t 
hivatás soha nem hoz áldást. Mi üdvözöljük a űatal erőket 
az irodalom mezején, a kezdethez kitartást kívánva, óhajtva, 
várva. Mindezen irodalmi gyakorlatoknak, melyek a papne-
veldékben a ft . elöljárók bölcs vezetése alatt megengedtet-
nek, a foglalkozási egyéni hasznon kivül azon rendeltetése 
is van, hogy ismerjék a tollforgatásnak ti tkát, kezdjék gon-
dolatjaikat sorba szedni, ezeknek külső alakot adni. A kez-
demények után tehát ezen fiatalságot az irodaimra várjuk. 
Lehetnek ugyan áldásos szolgái az egyháznak, legyenek is a 
papi működés minden nemeiben, de mit semmi papi műkö-
dés nem akadályozhat, mit minden papi működés megenged, 
legyenek az irodalomnak is bajnokai. 

A szent Is tván társulattól legújabban következő köny-
veket kaptunk : ,A szent István társulat XV. közgyűlésének 
jegyzőkönyve 1864-re. Pest , 1864'' — ,A rabszolgakeres-
kedő vagyis ész sziv nélkül. Jellemrajzok Éjszak-Amerika 
déli államaiból Arnbach Ede után az éret tebb i f júság számára 
magyaritá Rázel József. ' — ,Balmes, a gyakorlati ész. Arany-
könyvecske mindenki számára. Pest , 1864 . '—Mind a három 
könyvecske tagilletménybe fog a tagoknak megküldetni, s 
olvasásuk, kivált ezen utolsó, mindenkinél, magasnál, alan-
tinál, tudósnál és nemtudósnál élvezetet s lelki épülést fog 
szülni, 

VEGYESEK. 
Az olasz forradalmi pártok személyes veszekedéseiből 

a világ egy titkos tervezetet tanult , mely IX. Pius halála 
esetére készen volt. A forradalmi lapok ezt minden pirulás 
nélkül beszélik, a pápai csendőrség tevékenysége pedig ta-
núskodik felőle. Amint a szentatya halálát ütötték a liiriia-
rangon, a turini kormány bérelt és Romába küldött ügynö-
kei Romában lázadást, vagy legalább utczai zavargást vol-
tak csinálandók. A nápolyi határon állott 1500 garibaldianus', 
hogy Romába, vagy legalább az útba eső városokba betör-
jön. A pápai csendőrség ezt előre tudta, a neveket előre is-
merte. Négy bérelt küldönczöt kiutasitott, papirokat lefog-
lalt, melyek bizonyítják, hogy ők a turini kormánytól e ezélra 
100,000 frank költséget kaptak. — Ki az tehát, ki másnak 
területére brigantikat küld ? Ki az, ki a brigantikat pénzzel, 
fegyver re l , utasítással, útlevéllel e l lá t ja? Antonelli? Me-
r o d e ? N e m ? Ez Minghett i . Peruzzi. Hol a briganti 
csordák felszereléséről szó van, ott Victor király kormányára 
kell gondolni. 

Minghett i pénzügyéraz államkönyvnek azon rovatába, 
melyen a követelések, vagy is, miként mondani szokták, az 
activák állanak, azon egy millió ducati-t is beirta, melyet 
I I . Ferdinand nápolyi király 1860-nak elején a szentatyának 
kölcsönözött. Az olasz kath. lapok mondták : Minghett inek 
homloka porczellánból van, szégyelni nem tud. Valóban egy 
rabló sem jöt t még azon merészségre, hogy akit megrablott, 
annak activ adósságait is három év múlva követelje. A ka-
mara nevetve kiáltott : ,menjen Romába, s űzettesse ki, ez 

jó alkalom, hogy Romába menjen. ' Saracco képviselő pedig: 
,Tegyük fel, hogy Minghett i Piusnak koronáját elvenné, 
még a stólát is leszakítaná nyakáról, mondván : ad vissza az 
egy milliom ducatit . ' Ilyenek az esküszegők, a pártütők. 

Magyar lapjaink mohón hozzák a belga kamarákról a 
tudósításokat, hogy a magyar olvasó közönséget hirtelen le-
fogják, nehogy valami módon később igazi színben láthassa 
az ügyeket , mivel kath. pártról van ott a s zó ; tehát hirtelen 
a hirlapolvasókat elfogultakká kell tenni. A kőmives Indé-
pendance a kútfő ; Frère zsarnok vad beszéde az eszköz-
lendő elfogultság hálója. Frère szemérevetet te a kath. jobb-
oldalnak. hogy az alkotmányos életben hallatlan példa gya-
nánt kilép a kamarából, hogy semmi törvényt se lehessen 
hozni. Pedig e példa nem hallatlan. Frère maga megtet te 
1856 máj. 22-én Deveaux, Rogier, Bronkart Previnaire kép-
viselő társaival, habár a vitatárgy közérdekű, hazai ügy volt 
t. i. a kettős sinü vasút. Ezt az ismert irányú pesti lapok 
nem közlik, hogy Frère ép azt tette, amiről a kath. pártot 
vádolja. Sokszor e lapok sokat, máskor pedig semmit se tud-
nak ; az ő ismereteik 1856-ig nem terjednek, mert a Dunán 
a Pontusba lefolytak. 

A franczia lapok, mint különös eseményt említik, hogy 
egy angol nő Rotschild bankárhivatalába belépvén , kér-
dezte , mely állampapirok a legbiztosabbak, hogy minden 
örökségét ezekbe fektesse ? A hivatal főnöke válaszolt : 
,,a pápai kölcsön legbiztosabb, mivel a szentszék nem mond-
hat bukást ." Az angol nő nem várta, hogy ezt másodszor 
mondják, hanem vásárolt. Boyer Augusz, egy röpiratot irt, 
melynek záradéka : ,a császárság adósság,' Rotschild ban-
kárhivatalának főnöke mondta : ,a pápaság biztosság, a pá-
paság fizetés.' 

Lebreton Fridrik, airani plébános egy ügyes kivonatot 
készitett aquinoi sz. Tamás ,Summa theologiae' müvéből, s 
ebből egy példányt a szentatyának felküldött. A szentatya 
Mereurelli titoknoka által megköszönte az ajándékot, mely 
levélben a többi között mondatik : „Dum rationalium omnium 
principiorium perturbatio earn invexit in philosophicas di-
sciplinas confusionem ac licentiam, unde nova quotidie erum-
punt opinionum monstra, religioni non minus exitialia, quam 
ipsi humanae societati. Optandum sane, ut pristina tandem 
honoris sedi reddatur sana illa philosophia, quae ab Eccle-
siae patribus exacta ad catholicae religionis dogmata et re-
velationis subsidio illustrata atque aucta tamdiu informave-
rat animos, scholasque exornaverat. In ejus (s. Thomae) ope-
rum lectione et intellectu aptissimum malo remedium quae-
rendum esse putamus." Ami az egyházzal szövetkezik, még 
ha halandó is, halhatatlanná válik. 

A német kath. hittudósok mult évben Münchenbe ki-
tűzött gyűlése el fog maradni. Maga Doellinger teszi ezt 
közzé. Ez a müncheni érsekhez küldött breve iránti engel-
delmesség ; alig is ment volna oda valaki. Hannebergnek a 
szentatya, midőn a tudós bencze Romában volt, atyai meg-
rovást adott a mult évben történtek miatt. 

Crétineau-Joly Consalvi bibornok emlékirataihoz a töb-
biek között eme megjegyzést teszi : „A titkos társulatok a 
Legatiokban fészket készítettek, a megelégedetlenség mag-
tárá t felállították, a lázadást , árulást mesterséggé emelték. 
Az olaszok gyermekek, kiknek szakála van. VII Pius egye-
temes amnestiát adott, a forradalmárok elsők voltak, kik leg-
buzgóbban törekedtek a hivatalok u tán ." Különös azonosság 
minden forradalom után , hogy az árulást tovább szőhessék. 
Consalvi az ily hivatalkérelmezőknek válaszul adá : „uraim ! 
bocsássanak meg, a pápa fátyolt vetett az árulásokra , hogy 
ezeket ne büntesse, ne kívánják tehát, hogy még megjutal-
mazza is." (Mémoires, T. I. p. 36.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1864. 
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A haldoklók feloldozásáról. 
(Vége.) 

IV. De a haldoklók feloldozásának fontossága 
még jobban kitűnik az anyaszentegyház szelleméből, 
mely a szentségek kiszolgáltatásánál átalában ma is 
irányul szolgál. — Anyai aggodalom, és határt nem 
ismerő könyörület haldokló gyermekei irányában 
jellemzi az anyaszentegyházat, valahányszor csak e 
pontra nézve nyilatkoznia alkalom adatott. Birunk 
már legrégibb időkből történeti adatokkal, melyek 
tárgyunk felvilágosításához uj érveket nyújtanak. — 
Ki nem ismerné az afrikai egyház megkérlelhet-
len szigorát, melylyel, mint tudjuk, az elesettek 
iránt még haláluk óráján is olykor viseltetett ? 
Es mégis ugyanazon sz. Cyprián, a mondott 
egyház szellemének képviselője Demetrián ellen 
mondja: „In isto adhuc mundo manenti poenitentia 
nulla sera est. Patet ad indulgentiam Dei aditus. Tu 
sub ipso licet exitu et vitae temporalis occasu pro 
delictis roges Deum, confessione implores : venia con-
fitenti datur et ad immortalitatem sub ipsa morte 
transitur." 1) Az I. arlesi zsinat tárgyunkhoz ezeket 
tartalmazza ; „De his, qui ad exitum veniunt, etiam 
lex antiqua regularisque servabitur, ita ut si quis 
egreditur e corpore, ultimo et maxime necessario via-
tico minime pivetur." 2) Hogy pedig „viaticum" szó 
alatt az absolutio sacramentalis értendő, kiviláglik 
ugyanazon canon következő rendeletéből, mely sze-
rint az eucharistia kiszolgáltatása, mint különös 
kegy, a püspök szabad akaratjára bizatik. Idézett 
helyből egyszersmind tanuljuk, hogy a haldoklónak 
a feloldozás, „maximé necessarium viaticum"-nak 
tartatott, és azt neki (etc.) meg nem tagadni, már 
314-ben „lex antiqua regularisque" volt. Még kitü-
nőbben irja le az anyaszentegyház haldokló füvei-

nek ellátásában rejlő indulatát I. sz. Incze pápa 
Exsuperiushoz irt 3-ik levelében. Itt azokról van szó, 
kik egész életükön áta bujaság bűnében fetrengének, 
haláluk közeledtével pedig Istennel kibékülni kiván-
nak. „Observatio prior, durior, posteriore interve-
niente misericordia inclinatior est; nam consuetudo 
prior tenuit, ut concederetur eis poenitentia, sed 
communio negaretur. Tribuitur ergo cum poeniten-
tia extrema communio, ut homines hujusmodi vei in 
supremis suis poenitentes, miserente Salvatore nostro 
a perpetuo exitio vindicentur." J) Epen ugy intézke-
dett a III. és IV. carthagoi zsinat, nagy sz. Leo és 
más egyéb századok egyházi tekintélyei. Mi e né-
hány bizonyítékokkal megelégszünk, mert lia már 
az egyházi fegyelem szigorának virágzása alatt a 
haldoklókra ily nagy gond fordíttatott, nehogy mint 
sz. Ágoston helyesen mondja, a béke záloga nélkül 
távozzanak a világból, 2) mily különös gyengédséget 
keilend feltennünk ezen — mondhatnánk — szere-
tetben folyton növekedő anyaszentegyház jövendő 
századainak idevágó gyakorlatáról? Anélkül tehát, 
hogy a középkor foliansai, s pánczélmellü szerzőinek 
nyilatkozatai után kapkodnánk, ezen korra nézve 
röviden és nyugodtan mondjuk a jeles Dalgairnsnel: 
„A kétségbeesés veszedelmében — a halál órájá-
ban — még a legkeményebb theologia sem idegen-
kedett az engedékenységtől." 3) 

Nem is azt akartuk előhozott érveinkkel meg-
mutatni, hogy már a legrégibb időkben feloldozás 
adatott a haldoklóknak ; hiszen ki is vonná azt két-
ségbe, hanem inkább oda czéloztunk, hogy miért 
adatott. A felelet könnyű. Miért ruház fel a halál 
órájában például a tridenti szent zsinat kivétel nél-
kül minden áldozárt határtalan bűnbocsánati hatalom-

3) S. Cypr. adv. Dem. c. 25. 
a) Can. 13. 

' ) Epist. ad Exup. c. 2. 
2) „Nec ipsos enim (poenitentes finiendae vitae peri-

culo praeoccupatcs) ex hac vita sine arrha suae pacis exire 
velle debet mater Ecclesia." S. Aug. L. I. de adult, c. 28. 

3) J . B. Dalgairns. Die heil. Communion ihre Philoso-
phie, Theologie und Praxis. 7. Kap. Strenge und Rigoris-
mus p. 262 nagyon érdekes. 
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mal? „Ne quis pereat.al) Ez az indok, melyre a zsi-
nati engedménynek kiváltsága támaszkodik, de egy-
szersmind ez az egyház szelleme is, mely annak éle-
tét átlengi, mely egész földi létének feladata, küldc^ 
tésének egyedüli czélja, „Animarum salvandarum 
causa, mond a conc. Lemovicense, nullum reme-
dium omittere debemus, quod Deus potestati uo-
strae commisit." 2) 

A mennyire tőlünk kitelt, megmutattuk, hogy 
a haldoklók elláttatásának czélja és lényege a bűnös 
megigazulásában központosul, és hogy ezen megiga-
zulásnak egyik főtényezője a feloldozásban kere-
sendő. 

Ideje már, hogy végére érjünk e jelen csekély 
dolgozatunknak. Reméljük, hogy következtetésünk, 
tekintve azt, mit a haldoklók feloldozásának fontos-
ságáról taglalásunk I., IL, III., és IV pontjában, ugy-
,szinte az előrebocsátott és az eszmék tisztázásához 
járuló kis diversioban bizonyítani iparkodtunk, ala-
pos, világos és könnyű leend. 

Állításunk tehát 1-ször: ha a haldokló bűnös 
egész elláttatásának főczélja az Istenneli kibékülés, 
vagyis a feloldozás méltó elnyerése, melytől közön-
ségesen a haldoklónak jövendő örökkévalósága függ : 
ezen feloldozás okvetetlenül mindazon kellékekkel 
bírjon, melyek a bűnök bocsánatához, következőleg 
az Üdvözítő rendelete és az egyház tanitása folytán 
szükségeltetnek ; vagyis : a gyóntatónak kötelessége 
ily veszedelmes körülmények közt a legpontosabb 
lelkismeretességgel mindent elkerülni, mi által a bűn-
bocsánat szentségének malaszthatásai a kiszolgáló 
akármily hibájából kétségbe vonhatók volnának. 

2-szor: mivel a feloldozástól közönségesen függ 
a haldoklóknak üdvössége, miután a náluk a meg-
igazulásához kivánt contritiót csak igen ritkán lel-
hetni fel, az attritio pedig csak a feloldozás liozzá-
járultával felel meg a bűnbocsánat feltételeinek; to-
vábbá, mivel a „sacramenta propter homines" elve 
szerint a valószínűleg közelgő halál órájában, a 
szentség e kiáltó szükségben nélkülözhetlen és ta-
nácsosabb azt kiszolgálni mint megtagadni vagy ké-
tessé tenni; a feloldozást a haldoklóknak rendesen 
absolute adandónak tanítják a moralisták. A gyón-

„Ne hac ipsa occasione (in a. mortis) aliquis pereat, 
pie admodum in Ecclesia Dei custoditum semper f u i t , ut 
nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sa-
cerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis absol-
vere possunt" Sess. 14. c. 7. 

2) Cap. 21. 
3) Sz Lig. után. G-ury. II. 527. ; egy 1839-ben megje-

tatónak tehát, valamint nem szabad kénye-kedve 
szerint bánni, ugy nem is kell rajta nagyon ag-
gódni , váljon haldoklója perfecte dispositus vagy 

Ï
em, ') váljon a satisfactio, mely amúgy is igen cse-
ély legyen, teljesülésbe menend vagy nem: nyu-

godtan adhatja a feloldozást absolute kivétel nélkül 
minden haldoklónak, lia mindjárt nem is gyónhat-
nék többé, csak bánatát akármily módon kifejezte ; 
mert a conditio a bizonytalanság némi jellegét ma-
gában tartalmazván, csak kivételes esetekben enged-
hető meg, tudnillik : midőn kétes a „capacitas peccati" 
(p. 5, 6 éves gyermekeknél, és akkor az extr. unctio 
is igy adatik) midőn kétes a „capacitas absolutio-
nis" (p. a tudatlanoknál a hitben ; a vak, siket-némák-
nál, elmeháborodottaknál, és átalában kiktől a bánat 
jeleit követelni nem lehet;) továbbá, midőn a rögtön 
haldoklónak katholikus vallásáról biztosságunk nin-
csen; midőn a bánat jelei egyszerűen nélkülöztetnek,és 
a jelenben lehetetlenek (p. eszméletlen állapotban, ha-
bár az abün elkövetésében érte volná el a haldoklót.3) 
De a haldoklónak keresztény létére feloldozást nem 
adni csak akkor szabad, midőn azt ő maga nem akarja, 
és mint már emliténk megveti. 4) „Melius est dare 
probabiliter volenti, quam negare : fides recta, et eom-
muniter declarata religio docent, quod in tanto dis-
crimine cum Deo reconciliatus decedere velit, sed 
liane voluntatem aperire ac signa doloris monstrare 
uequeat, quia clausis oculis, obturatis auribus, im-
motus ultimos spirat lialitus." 5) 

Midőn szabad óráink e zsenge gyümölcsét 
őszinte jó indulattal közzététetjük, saját hasznunkra 
a mondottakból emlékfüzérkint azt akarjuk még 
megjegyezni, hogy a haldoklók ellátásában e liár-

lent párisi rituálé ezeket meghagyja : „Siquando dubitatur, 
an adbuc vivat, qui absolvendus est, sacerdos uti potest 
forma conditionali : Si vivis etc. In alio autem quocumque 
casu adhiberi debet sola forma eonsueta, numquam vero con-
ditionalis, etiam propter dubias poenitentis dispositiones, 
quemadmodum in periculoso morbo saepe evenit ." L. Wet-
K. Lexicon ad voc. „Sacramente." 

2) „Poenitens, etsi de unico peccato mortali particu-
lariter doleat eo, quod per hoc incurratur poena aeterna, 
amicitia Dei dissolvatur, injuria inferatur etc. ; virtualiter 
dolet et de ceteris." Fr . Th. W. 

3) A párbajban sebesültek absolutiot kapnak ; de ha a 
seb következtében meghalnak, egyházi temetést nem kap-
nak. L. Conc. Prov. Strig. de Discipl. Tit. IX. c. 6. Lehet 
értük — ha bánatukban feloldoztattak — a sz. mise áldoza-
tát, vagy Requiemet is Istennek bemutatni. 

4) V. ö. Palásthy. I. 1. p. 67. 
5) U. o. p. 68. 
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mat : a szeretetet, a lelkismeretességet és óvatos vigyázatot 
szem elől veszteni nem szabad. 

A subitanea et improvisa morte, libera nos Domine ! 
l'oeck Rezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ù es. aj), kir. Fölsége Szájbéli H e n r i k , esztergoni főmegyei kano-

nokot , iVagy-Szombatlian érseki helyet tes t , f. é. jul. 9-én kelt legfelsőbb 
határozással vovodrai püspök czimmel legkegyelmesebben felruházni 
méltóztatott. 

O es . ap. kir. Fölsége a magas t rón, és a haza i ránt tet t é rdemek 
elisuieréseiil S t e rka -Sn lu tz g. ka th . é r seknek a vaskorona rend e l ső-
rendű keresz t jé t , Fogarassy Mihály kanonok s czim. püspöknek u g y a n -
azon rend másodrendű keresz t jé t legkegyelmesebben adományozni mél-
tóztatott . 

PEST, j u l 25-én. (Vége.) De hagyjuk alant a ponto-
kat, emelkedjünk magasabbra, hogy távolabbra láthassunk. 

Ha az austriai tartományok katholikusai, és mink Ma-
gyaroszágban a 16-ik századi posi t iv , symbolicus vallású 
protestantismussal állanánk szemközt ; ha Europa fölött 300 
romboló évek nem gördültek volna le véres vagy füstölgő 
romokat hagyva nyomaikon, számunkra védelemállás ele-
gendő lenne. H a mi, mint hitczikkely hitezikkelylyel küz-
denénk , a föladat nehézségének csak fele volna meg. De 
nekünk az elméket kell kiszabadítani a tévelyek békóiból, 
nekünk az elméket meghódítani, nekünk az elveket, az esz-
méket vissza kell állítanunk, nekünk az egész szellemi vi-
lágot meg kell ujitanunk. Velünk nem hitczikkely, de a 
merő tagadás, a puszta semmi, mint elv áll szemközt, mely 
hatalomra vergődve ront, s mondja, hogy rendez, hogy szer-
vez, s mit egy országban tesz, ugyanarra a kőmivesség ál-
tal, mely a helyi körülmények szerint democratia, caesaris-
mus , szabadelvüség, mérsékeltség, szabadság, törvényes-
ség, nemzetiség, függet lenség neveit felveszi, zászlóit lobog-
ta t ja , szerte vitetik, alkalmaztatik. A puszta tagadás, ha le-
het mondani az eszmétlenségnek eszméje egy helylyel, egy 
országgal meg nem elégszik, ő világküldetési szerepet vál-
lalt. Ehez járul még földi helyzeteink mostohasága. Nem 
kath. nem ker. állami intézmények alatt élünk, földi intéz-
mények minket nem segítenek, mert mind ellenünk vannak, 
mondhatnánk, ugy vagyunk, mint az első keresztények a po-
gány intézmények a la t t , mondhatjuk sz. Ignáczczal : ,,de 
Syria usque ad Romám pugno ad bestias in mari et in terra, 
nocte dieque ligatus cum decern leopardis, hoc est militi-
bus, qui me custodiunt : quibus et cum benefeceris, pejores 
Hunt. Iniquitas autem eorum mea doctrina es t . " A nemke-
resztényi intézmények kifejlődtek, jogi czimet nyertek, ne-
künk ezekhez kell alkalmazkodnunk, de soha nem szabad el-
veinket felejtenünk. Az állami intézmények már a biroda-
lomban sem ismernek meghatározott igazságot, egy vallás-
felekezet tanait olyanoknak tar t ják mint a másikáét, s ha há-
rom felekezet tanai egyenlősittetnek , miért ne a töröké, az 
indusé i s ? I t t a lejtő a teljes szakadásra. S ha három feleke-
zet tanaihoz nem alkalmazkodhatik az állam, mivel két urnák 
nem szolgálhat, jobb nem alkalmazkodni egyátalán egyhez 
se, s lesz polgári házasság, közös, vagy káténélküli iskola. 
Itt a másik lejtő. Austria ott van, hol Francziaország volt 
1828-ban az egyház-állami viszonyokra. Ezen intézmények-

hez nekünk alkalmazkodnunk kell, mert a hazának polgárai 
vagyunk ; de ha nem tart juk meg magasabb, most ugyan 
tett leg érvénytelen, de jogilag mindig érvényes elveinket, a 
jobb jövőnek eszméjét fel nem adjuk-e ? H a ezek nincsenek 
az é le tben , legyenek az elménkben, ha nem látjuk azokat 
kint testesítve , látnunk kell bent tiszta fényben, különben 
egyes intézeteink védelmében is erőtlenek leszünk, sőt mit 
megvédenünk kellene, önmagunktól feladjuk, vagy a forra-
dalmi értelemben vet t szabadelvüségtől lefogatva, azokért 
szégyenkedni fogunk. Példa. Vádolják magyar törvényhozá-
sunkat, hogy 1525-ben törvényt hozott : haeretici comburan-
tur. Egyik a törvényczikkely létét tagadja , másik legalább a 
papságot annak codiücatiójától távol tartani iparkodik, ha r -
madik mentegetéseket keres, úgyhogy nem a törvény, hanem 
a mentegető személye iránt könyörületre fakadunk. Pedig 
a ker. államnak eszméjéből , hol van biztos igazság, hol 
a király minister in bonum, et vindex in ilium, qui malum 
facit, természetesen folyik ama törvény. Égetés , vagy más-
nemű büntetés éri-e az eretneket, az mindegy, a büntetések 
nemei koronkint vál toznak; nem is az eretnekek égetésében 
áll a ker. társadalom, a ker. á l lam, hanem az eretnekség 
kellő akadályozásában, és az elvben, hogy az eretnekség egy-
házi s polgári bűntény. Es mily nagy bün az eretnekséget 
bűnnek venni, miután Proudhon a jogos birtokot, a forra-
dalmár a legitim királyságot bűnnek veszi! Legalább azon 
szabadsággal bírjanak az ősök, melyet magunknak tulajdo-
nítunk. A huguenották ép ugy nem képzelhettek vallást 
megfelelő állami intézmények nélkül, azért az egyház ellen fel-
lázadva, az állam ellen is fellázadtak, miként a mi forradalmá-
raink és szabadelvüsdieink nem képzelhetnek államot, mely az 
egyházhoz alkalmazkodjék. Az állam megszűnt az egyháztól 
hallani, mi az igazság, megszűnt előtte minden igazság, meg-
szűnt az igazhitiiség, megszűnt az eretnekség, többé nem 
áll, többé nem állhat : haeretici comburantur. A 16-ik szá-
zadi liitujitók positiv vallásúak voltak, ker. állam eszméjét 
nemcsak nem tagadták , hanem a királyságot és a pápasá-
got összekötötték. Ez a teljes szakadásnak az ellentétes téve-
lye. Azért is nálok a haeretici comburantur, haeretici occi-
dantur, haeretici puniantur, haeretici exterminentur, haeri-
tici suffocentur stb. széltében megvolt. Luther a parasztlá-
zadásban, Calvin pedig Servet Mihálynál megmutatta. Persze, 
hogy a protestánsok előtt a haeretici és pápistáé romaui-
stae egy dolog volt, s a szabad vizsgálati elvet kimondva 
ezt csak legégetőbb ellenmondással tehették. Hanem inkább 
akarták a számos ellenmondásokhoz még ezt is csatolni, sem-
mint a ker. társadalom eszméjét feladni. Eme vívmányra 
csak az unokák jöhettek, mikor a hitújí tás ellenmondásait 
fej tegették. Ezen érzett ellenmondás terhe alatt hulltak le a 
katholikusok elleni törvények Bri tanniában, hullnak Daniá-
ban, a prot. Németországban. Soha nem gondolták a prot. 
Németországban, soha nem gondolták a prot. tudósok, hogy 
az inquisitio elleni rágalmaik Europa több országaiban a k a -
tholikusoknak fognak használni, mert talán dicsérték volna 
II . Fülöp királyt. íme, ha a főelveinket szem elől elveszítjük, 
egyes intézményeinket elégségesen meg nem védhet jük. 
Meggyőződésünk: bár meddig fog az emberiség szabadsá-
got keresni, egyedül a kath egyházban találja azt ; bá rmed-
dig fog rend után törekedni , ezt csak a ker. kath. jogtan-
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ban lelheti fel. A világ állami, társadalmi üdve is a kereszt 
lábainál van. Főszavunk : te nagy bűnös, ki keresztséged fe-
hér öltönyét a hithagyás és a forradalmak mocskaiban meg-
fertőztetted ; [te bűnös Magdolna, ki a földi boldogságot 
szenvedélyeid kielégitésében, földi érdekeidben kerested; te 
tékozló fii'i, ki elhagytad atyai házadat, s idegen földön ké-
jelegve élsz; te bűnös, aki elmédet minden tévelynek, szive-
det minden nemtelenségnek , akaratodat minden biinme-
rénynek az Isten földi jegyese iránt megnyitottad, té r j visz-
sza a kereszthez, tér j vissza Megváltódhoz, tér j vissza atyai 
házadba, és társadalmi, állami, polgári, ipari, kereskedési, 
üzleti stb. jóléted azonnal megjön. ,,Quid tibi vis in via 
Aegypti, ut bibas aquam turbidam ? et quid tibi cum via 
Assiriorum, ut bibas aquam fluminis ? Arguet te malitia, et 
aversio tua increpabit te. Soito et vide, quia malum et ama-
rum est reliquisse te Dominum Deum tuum, et non esse ti-
morem mei apud te , dicit Dominus exercituum. A saeculo 
confregisti jugum meum, rupisti vincula mea,et dixisti: non 
serviam. In omni enim colle sublimi, et sub omni ligno fron-
doso tu prostituebaris ineretrix." ' ) Ily helyzetet a protes-
tantismus magáénak vall, — nem vonjuk kérdésbe, csak a 
jövő nyomorait is vegye vállaira. Vissza fog-e térni a ke-
reszthez e nagy bűnös? mikor? Nem tudjuk, de azt tudjuk, 
hogy kiáltásaink nélkül vissza nem tér, quomodo credent, 
in quem non audiverunt? quomodo audiant sine praedicante? 
és hogy a kath. sajtó ebben nagy, igen nagy, fölötte nagy 
szolgálatot tehet, midőn a bármennyire eltévedt nemzetek-
nek az állami és a társadalmi élet igaz útjait szüntelen mu-
togatja, midőn az Isten titkos határozataira, hol a nemzetek 
halála is fel van irva, szüntelen figyelmezteti. „Quomodo con-
íunditur fur, quando deprehenditur, sic confusi sunt domus 
Israel ipsi, et reges, et principes, et sacerdotes, et prophetae 
eorum, dicentes ligno : páter meus es tu ; et lapidi : tu me 
genuisti (a bölcsészet); verterunt ad me tergum et non fa-
ciem (az államtanok); et in tempore afflictionis suae dicent: 
surge libera nos. Ubi sunt dii tui, quos fecisti tibi ? secundum 
numerum quippe civitatum tuarum erant dii tui ," 2 ) a nem-
zetiségekben. Hallgatni fognak-e reánk? és mikor? nem tud-
juk ; de azt tudjuk, hogy ha az igaz, de most már elvetett 
állami, társadalmi elveket meg nem ismeri, nem fog vissza-
térni, és ha ezeket nem hirdetjük, nem fog hallani, nem fog 
hallgatni, és lesz, mi megíratott : dimisit illos secundum de-
sideria cordis ipsorum, ut pergant in adinventionibus 
suis. 3) Amit tesz az állam, a társadalom, az bün, miként Ita-
liában , miként Belgiumban , miként a diplomátiában , és 
mondja, hogy nem bün. „Et dixisti : absque peccato et in-
nocens ego sum. Quam vilis facta es nimis, iterans vias 
tuas ! et ab Aegypto confunderis, sicut confusa es ab As-
sur. Manus tua erit super caput tuum, quoniam obtrivit Do-
minus confidentiam tuam, et nihil iiabebis prosperum in 
ea." 4) Az Istennek gonviseléses politikája ez a földi ügyek-
ben ; a babéit nem akadályozta, hanem a tovább épités, és a 
a helybenmaradás lehetetlenségét az elmékkel felfogatta. 
Az emberek politikája az Isten szándékait nem fogja meg-

J e r . 2 , 18, 19, 20. 
*) J e r . 2, 26, 27 ,28 . 
' ) Ps . 80, 12. 
*) Jer. 2, 35, 36, 37. 

hiusitani. „Voluntas Dei semper invicta es t , non tarnen 
ut adimat liberum arbitrium," mondja sz. Ágoston. ' ) ,,Ab-
sit ut impediatur ab homine omnipontentis, et cuncta prae-
scientis intentio," mondja másutt. J ) A kath. sajtónak tehát 
nagy föladat jutott osztályrészül. Nem egyedüli eszköz ugyan 
ő a társadalom rehabilitatiojára, a catechesis, az iskola, az 
istenfélő anyák, a cultus, a szentbeszédek, a vallásos társu-
latok, a missiok, a szerzetes rendek, az uj egyesületek, a 
papi nevelés, canoni fegyelem, stb. mind eszközök a vég-
hetlen terjedelmű visszatérésre; de mindezek mellett a kath. 
sajtó nemcsak nem fölösleges, sőt mindazon eszközöknek is 
nagy szolgálatot tesz, hogy dúsabb eredményre biztosabban 
mehessenek, és efölött még a maga kötelességét teljesítve a 
társadalmi viharos küzdelmekben. Sokan kevésre becsülik a 
kath. sajtónak küldetését, visszahúzódnak tőle, magára hagy-
ják, sőt akadályozzák. Nem mondjuk, hogy ezt rosz szán-
dékból, hanem egyéni tévedésből teszik, mivel mindent ké-
sőnek, lehetetlennek, vagy pedig ép nem szükségesnek tar-
tanak. Vagy nem látják a veszélyt, vagy túlzottan nagyítják 
képzeletükben ; a kath. sajtót, hazánkban, vagy lehetetlen-
nek, vagy szükségtelennek tekintik. 3) Akiktől buzdítást vár-
hatna, nemismerést arat ; akikért küzd, akik legtöbbet fog-
nak szenvedni, azoktól elhagyatva marad. Egyik nem látja ami 
készülőben van, s gondolja, hogy a kath. sajtó hiú ijesztge-
tésekkel riaszt ; másik ismerve a helyzeteket, ezeknek vál-
tozhatatlanságát hiszi, a kath. sajtót, midőn az elvetett, a 
kigúnyolt ker. elvekért küzd, ábrándokról vádolja. Nekünk 
kétségbeesni, nekünk az elvesztett jót eszmében föladni, ne-
künk a nemkeresztény állami s társadalmi viszonyokban ma-
nentem civitatem látni nem szabad. Ebben szenved sok kath, 
elme, sok kath. lélek, hogy vagy nem látja a veszélyt, mely 
reánk tört, s még tovább reánk törni készül ; vagy pedig az 
állami, a társadalmi visszahelyezésre nézve minden reményt 
elvet, s aki ily reményt táplál, azt ábrándozónak, időn-, he-
lyenkivülinek tekinti. Kik 1842-ben társadalmi diagnosist 
csináltak, ép oly kellemetlenek voltak, mintakik ezt 1864-ben 
teszik. ,Mit jársz ábrándok u t án? te révedezel, te rajongsz, 
téged megsajnál, ha mégis meg nem vet, mindenki.' Ez a 
kath. sajtónak adott válasz, s pedig még jó lélektől. Az apo-
stoloknak ép ezt mondhatták a jólelkű pogányok, s vértanú-
ink történetében olvassuk, hogy ez többször mondatott is a 
keresztényeknek.4) Magában áll-e a Bécsben ülésező prot. 
urak előterjesztése ? Lehetséges lett volna-e ezen előter-
jesztés 200 év előtt Austriában ? 100 évvel Francziaország-
ban ? 10 évvel Italiában ? Nem. Előbb kellett a ker. állami 
tanoknak kitagadtatniok, hogy nincs vallásos igazság, s ál-

' ) De spir . et lit. c. 33. n. 58. T . 10. p. 118. F. ed. Ven. 1733. 
2) Op. imp. 1. 1. n 92. T . 10. p. 826. E . 

3 ) „ L e s circonstances les plus opposées dir igent les coeurs et 
l eu r s inspirent tantôt une folle sécuri té hors du danger , tantôt une 
cra inte r idicule au milieu du pér i l . " Consalvi , Mémoires, T . 1. p. 320. 

*) Azon tudós, jólelkű, s csekélységünket túlbecsülő u r a k , kivált 
a négy közül az egy ik , kit mindenkor hódoló t iszteletünk köve te t t f é -
nyes pályáján, fogadják a megküldöt t figyelmeztetésükért forró és alá-
zatos hálánkat . Látszanak távol állani tő lünk , pedig közelebb ál lanak, 
semmint vélnék. Közölt érveik felvi lágosí tanak, de nem tántor í tanak, 
ső t az ösvényen , melyet tehetségeink csekélysége miatt bizony igen 
fáradságosan t ö r ü n k , nyi tunk, tovább haladni buzdítanak. Sí haec in 
viridi , quid in arido ? Sed potentior inter omnes Dominus. 
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lamilag nem is kell vele törődni , van-e vallásos igazság ; 
előbb kellett annyi sok engedményeknek megtörténni apá-
ink részéről ; előbb kellett a szerencsétlen hiedelemnek 
az engedményezők elméjében helyt fogn i , hogy már 
ez békét hoz , mint mikor az 179l-i törvényczikkely ho-
zatott ; előbb kellett hazánkban 1848-nak , 1861-nek közbe 
j ö n n i , (emiitettük, hogyan állottunk ekkor) ; előbb kellett 
Austriának a 89-i elvekre kifeszitett vitorlákkal evezni, hogy 
a trienti püspök ellen egy főpásztori levélért az állam részé-
ről per t kezdjenek, Renan könyvét pedig akadály nélkül ter-
jesztetni engedjék ; mennyi soknak kellett előbb megtörténni, 
hogy a trienti püspök pásztori levele ellen a birodalmi gyű-
l é s b e n kifakadások tö r t én jenek , melyek Shaftesbury, vagy 
Newdegate lordoknak, Gallenga, Petrucelli, Passagliának is 
dicséretére válnának, Renan könyvének szabad köröztetését 
pedig Magyarországban dicsőségnek kiáltsák, Renant a ma-
gyar academia tündöklő csillagának mondják ; o ! mennyi-
nek, mily soknak kellett megtörténni a világban, Austriában, 
hazánkban , hogy a bécsi prot. hittani intézet, mely a biro-
dalmi egyetemnek minden jogaival bir, önállóságát feladva, 
a bécsi egyetembe bekebeleztetést kérjen, hogy a prot. egy-
házi gyűlés a mi vallásos a lapi tványainkat , mi iskoláinkat 
követelje, mikor a magáéban a kormánynak ép annyi tenged, 
amennyit Lincoln Ábrahámnak. Ha a prot. hittani kar a bé-
csi egyetemnél uralkodást bizonyosan nem várna, feladná-e 
sajá t önállóságát? A visszahelyezésekről tehát soha ketségbe 
ne essünk, sok visszahelyezés volt már a tör ténetben. Az idő-
nek kerekei vissza nem fordulnak ugyan, de ha mink, kiket 
eme kerekek visznek, saját eszméinket, elveinket magunkban 
viszszük, alkalmas időben ezeket az idő kerekei elé tehet jük, 
s napfényre jutandnak. Az alkalmas idő reánk nem a forra-
dalmi idők, ezekkel mások szoktak haszonra élni, reánk az 
alkalmas idő az isteni malaszt által meginditott , az ostorok, 
a csapások alatt, miket az emberiség maga magának készit, 
égbe kiáltó szivek. Ecce me ! salus tua ego sum. Mennyit 
tesz a kath. sajtó, hogy a romboló elvek legalább lassabban 
romboljanak , hogy az emberiségnek az észlelésre ideje le-
gyen ; mennyit tesz, hogy bizonyos pontokig ne te r jed jenek ; 
aki a kath. sajtótól távol áll, aki nem néz, nem hallgat, vagy 
ha néz, a kath. napi sajtót mulattató eszköznek tar t ja , melyet 
fizetünk, hogy magányos óráinkban mulattasson, mint az ős 
nagyok udvari bohóczai , az kétségkívül nem fogja tudni. 
Legnagyobb nehézségünk, hogy ugyszólva magunkkal kell 
küszködnünk. Ha nem élne a kath. sajtó kezelőiben oly nagy 
hi t , ha nem adna egykét nagy lélek vigasztalást, buzditást, 
s ezeknek elseje a szentséges atya, lelki leveret tetésünk a 
tollat letenné. E m b e r , soha nem inkább ember , mint mi-
kor földi buzditás, s magasabbról jöt t irány nélkül áll. Auxi-
lium venit ab Alto ; igaz , igaz , de az elhagyattatás nagy 
kisér te t , nagy teher , mely akadályozza , hogy a lélek az 
auxilium ab Alto minden erejével át ne karolja. Mond-
hat ják nekünk, mondják is : a világ nincs veled, te hasztalan 
erőködöl. te a pusztába kiáltasz, te mult időkről beszélsz, — 
ezt könnyen, ezt felemelt homlokkal fogadjuk, aki a pusztá-
ban kiáltónak szava volt, az Udvözitőre mutatott , s az „ecce 
Agnus Dei, qui tollit peccata mundi" szavakat az egész vi-
lág ismétli, s ismételni fogja ; az igazság nem mult idő, nem 
je len idő, nem jövő idő, hanem minden idő, mert örökös, te-

gyen kifogást a mult idők igazsága ellen, melyet soha m e g 
nem tagadunk , de ne szóljon az igazságnak mult idejéről, 
melylyel nem törődünk ; ha tehát ezt, és hasonlót monda-
nak, nyugodt kedvélyességgel hal lgat juk ; de mikor mond-
ják, mit beszélsz ,mi' = nos ? a papság nincs veled, a ma-
gyar papság velem van , én minden olvasódra ebből ket tőt 
adok, . . . . erre már nincs szavunk, erre hallgatunk, erre 
leesett arczczal távozunk, — szaladunk Ahoz, qui non habui t , 
quo caput rechnet. Ily nagy teher a toll ! Ily göröngyös, 
ily sziklás a sima papir ! Azonban nem azt akarjuk mi, hogy 
mult vagy jelen időről beszélünk-e? hányan vannak, akik 
mint testvért fogadnak? hanem igaz-e, mit mondunk? kath. 
ügy-e hova törünk ? A Megváltó nem mondta : én vagyok a 
korszaki haladás, a sokaság, én vagyok az okos alkalmazkodás, 
hanem : ego sum Veritas ; vincat ergo Veritas. Mi volt, mi van, 
legközelebb mi lesz ? ezekre vigyázunk, ezekből tájékozást ve-
szünk, de tannak, elvnek, czélnak, szineskedési eszköznek, 
tetszési öltönynek el nem fogadjuk. . . . Ne törődjünk, mi le-
hetséges, mi pedig lehetetlen ; semmi nem lehetetlen, maledi-
ctus qui facit hominem brachium suum. Semmi nem lehetet-
len a jóra, nem lehetetlen a roszra. Omnia jam fient fieri quae 
posse negabam. Ki hitte volna, hogy a rajongó Anglia VII . 
P ius megválasztatását lehetővé t e g y e ? Mégis ugy volt. Ki 
hitte volna, hogy P i t t csak a pápa elnöksége alatt szervezett 
coalitiotól üdvöt várjon Eu rópá ra? Még is ugy volt. Ki hi t te 
volna, hogy a franczia köztársaság a romai köztársaságot 
megöl je? Mégis ugy volt. Ki hitte volna, hogy Bonaparte 
Lajos, ki 1831-ben a pápaság ellen fellázadott, a pápát Ro-
mába visszahozza, 15 évig ott megvédje,Mexicoban kath. csá-
szárságot emel jen? Ki hitte vo lna? Sok tör tént , amit senki 
sem hitt volna, lehetetlenségről szó se legyen közöttünk, csak 
az igazságról. Ararim Par thus bibét, et Germania Tigrim. 
És ki tudja az Is tennek titkait ? Nem volt-e pogány világ, s 
mégis lett keresztény v i l ág? Nem volt-e pogány állam, po-
gány társadalom ? s mindkettő megkeresztelkedett. Nem 
volt-e ker. állam, ker. társadalom ? Ma, kivéve a pápai álla-
mokat, Európának eme kis pontját , jobb időkre fentartot t Nio-
b e t , nincs több. Ha Európában kétszer oly nagy változás 
történt, nem történhetik-e még harmadszor ? „A visszahelye-
zések nehézségei, igy ir egy kath. nagy államár, mindig na-
gyok, véghetlenek , s legyőzhetleneknek látszanak az előtt, 
akinek emberi bölcseségen, emberi segélyen kivül más böl-
csesége , más támasza nincs. Hanem azon gondolat, hogy 
Isten a nemzeteket gyógyithatókká teremtette, minden ker. 
államárnak nagy segélyt nyúj t , ha az Istenre támaszkodik. 
Aki a tenger zajlását lecsillapította, lecsillapíthatja az elmék 
izgalmait is, s oly eszméket hozhat azokba, melyeket előbb, 
mint hasznavehetetleneket eldobtak. IIa az Is tenre számí-
tunk, a legválságosabb helyzetekben oly segélyt találunk, 
melyet emberi bölcseség és számítás soha fel nem fedezhe-
tet t volna. Akkor a nehézségek oszlanak . a visszahelyezés 
lehetővé válik , s minden alkalmasan fog megjönni, hogy 
minket segitsen, csak boszut ne forraljunk, csak az Is ten 
igazságának tiszta szándékkal szolgáljunk. Az Is ten akkor 
ismerteti meg a roszat, mikor meg akarja szüntetni. A nyo-
morban elfáradt, a csatákban elvérzett, a belküzdelmekben 
kimerült nemzetek nyugalom után esdenek. Ez jel. A hamis 
elvek, melyeket heves kisebbség v i ta to t t , de gondatlanul 
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nagy sokaság követet t , elvesztik büverejükét ; akik azokat 
vi ta t ták, elvesztik biztosságukat, fogyni látandják bátorsá-
gukat, elveikről magok is kétkedni kezdenek ; akkor a ki-
sebb szám, mely bátran küzdött jó elvekért, de szava a nagy 
lárma miatt nem hallatszott, most, mikor az ellenfélnél 
a lárma apad , tisztán értet ik, s mikor ezelőtt a köztérről 
mintegy leszorítva távol állott , most előtérbe jön, szavát 
mindenki hallani fogja, meghallgatni őt érdemesnek találja ; 
ez ismét egy jel. Néha , mikor az Isten a földszinét meg-
változtatni akarja , támaszt, küld egy lángelmét, aki szel-
lemi hatalmával meghódítja a népeket, s akaratját nekik tör-
vényül kimondja, s nem lesz, aki ennek ellenállhatna. Mikor 
az Isten engedi a nagy foradalmakat kitörni, melyek mindent 
romba döntenek, s a társadalmat alapjáig megingatják, jele 
annak, hogy az emberiséget ily csapások által az igaz elvekre 
visszavezetni akarja, melyeket az elvetett magától. A forra-
dalom az. Isten ostora, egyes nemzetre, ha helyi, az egész 
emberiségre, ha egyetemes. A visszahelyezések ideje a for-
radalom viharai után beállott nyugalom, ha az ostorozott 
bűnösökben van elég fogékonyság a jóra. IIa a szivek még 
meg nem puhultak, ha az elmék még meg nem tisztultak, 
jön más borzasztóbb forradalom, s élesebb ostorral megkí-
sérti az t , amit az első szelidebb ostorral ki nem vihetett. 
Mennyire igaz, mit Maistre irt, az Isten nem szokott semmit 
letörülni, ha nem azért, hogy ujat irjon. Törüli az alkotmá-
nyokat sorban, törüli a hitfelekezetek egykori dogmáit; két-
ségkívül azér t , hogy oda az örök igazságokat, melyeket a 
kath. egyház őriz, beirja. Mikor? Ne törődjünk evvel, csak 
munkálkodjunk erélylyel. Napjainkban részletes, helyi visz-
szahelyezés lehetetlen ; a valóságos visszahelyezés csak ak-
kor lehetséges , mikor a tévedett, a nyomorra sújtott nem-
zetek a 89-iki elveket az állami, a társadalmi életükből ki 
fogják tagadni. Az igaz visszahelyezés az elvek, az eszmék 
visszahelyezése leend. Amit kívánunk, amit óhajtunk az 
egyedül az elvek , az eszmék visszahelyezése a kormányfér-
fiaknál , a bölcsészeknél, a jogászoknál, a polgári rend min-
den osztályainál." ' ) Az elvek, az eszmék visszahelyezésére 
van szükségünk, ez a mi jövőnk, ez fáradalmainknak czélja, 
jutalma. Megjön-e eme visszahelyezés egy század alatt, meg-
jön-e két század a la t t , evvel nem törődünk, Pater est, qui 
constituit tempóra et momenta in potestate sua ; de ha hall-
gatunk, ha oda nem törekedünk, a visszahelyezés nehezebb, 
és később lesz. Mit tehet, mit teend eme visszahelyezésre a 
kath. saj tó, nem becsüljük túl e szolgálatot, elég csak arra 
mutatni, mit tett, mitteilet, mit teend a gonosz sajtó. Mi kül-
detése van a kath. sajtónak, elég arra mutatni, mit tart a nem-
kath. világ az ő sajtójáról.Austriában, különösen hazánkban a 
ker. állam, a ker. társadalom minden ponton még meg nem 
rontatott ; s hiszszük, hogy ha végletig, miként Francziaor-
szágban, Italiában meg nem rontatik, fölséges Urunk, cs. ap. 
királyunknak ebben legnagyobb érdeme leend. De neki tá-
mogatásainkra, tanácsnokainak a mi hangos szavainkra van 
szükségük. Hogy Poroszország, Dánia, Norvégia nem let-
tünk, Isten után csak fölséges uralkodó házunknak köszön-
hetjük. Ezt nekünk mélyen szivünkben kell feljegyezni. Mi-

' ) L'uomo di stato, indirizzalo al governo della cosa publica, li-
bri qua t re del contc d e m e n t e Solaro della Margher i ta . Vol. 1. To-
rino, 1863. 

ben, hányszor, s mily eredménynyel kéretnek ki püspö-
keink tanácsai, nézetei a magas kormánytól, mi nem tudjuk; 
de hogy a korona tanácsosai az életben hangosan szóló ta-
nácsra is figyelni szoktak, azt tudjuk. Mi szól az életben ? 
A sajtó bizonyosan az egyik hangos szó. Ezen előterjesztésre 
is megtette a kath. sajtó az ő észrevételeit bel és külföldön : 
de emellett a magasabb elvekről is jo megemlékezni, a ker. 
társadalomnak három pontján : az alapítvány , az iskola, a 
temető, a ker. vallásos jelleget ugy föntartani, hogy nemcsak 
ezt megőrizni, hanem az Isten gondviselésébe bizva, ki az 
elmék, és a szivek ura, qui de lapidibus facit filios Abraham, 
ki Sault rögtön sz. Pállá változtatja, még az egyetemes ker. 
kath. visszahelyezésre is vágyainkat, óhajainkat, törvényes 
törekvéseinket irányozni el ne felejtsük. Hazánkban is ré-
szünkről kevés volna a mentő szerep, nekünk építeni, recon-
stitualni kell. Mentve építünk, épitve mentünk fent, alant, a 
széles, a szúk körben, de mégis mindenütt. Tibi dabo gen-
tes in haereditatem , dominabitur a mari usque ad mare, et 
a llumine usque ad terminos orbis terrae, nekünk mondatott ; 
a mi kath. dogmánk parancsa az, hogy az államnak, a társa-
dalomnak ker. katholikusnak kell lenni, hogy a mi létezésünk, 
ha az eszmét tekintjük, az egyedüli legitim; a többié lehet 
legális, s ezt mi fegyverrel kézben soha nem fogjuk össze-
zúzni, de nem lehet legitim, és ezt keblünk mélyében mindig 
meg fogjuk tartani. Sok ponton lerontatott az államról, a 
társadalomról a ker. kath. jelleg, lerontatott maga a ker. ty-
pus is, s minél magasabbra tekintünk, annál kevesebb keresz-
tényit találunk, de a további elkereszténytelenedésnek tör-
vényesen ellenszegülni, a ker. visszahelyezés lehetőségén, 
valósításán a törvények körében munkálkodni meg nem szü-
nünk. Jöjjenek bár még élesebb pontok, mint az emiitett bécsi 
előterjesztésben közöltetnek, saját utainkra, saját eszméinkre 
nagyobb fényt öntenek, s mink biztosabban fogunk haladni, 
a kath. igazságot, jogot, birtokot, jövőt hangosabban állítani-
Mi minden szúráson elevenebben ébredünk, mi minden csa-
páson eszmélünk,. . . és csak csapáson. Cum tribularentur, cla-
maverunt ad Dominum ; cum occideret eos, quaerebant eum. 
Be jól tudunk mi is imádkozni a tenger hullámai között ! — 
de nem hamarább. Mondja valaki, hogy ábrándok után kap-
kodunk, — lehet, csakhogy ezen ábránd valósitására maga 
a Megváltó jött e földre, vérét ontotta, életét oda adta. Tud-
juk, hogy sok nehézségek állanak ellenünk ; de katholiku-
sok ! fiai az egyháznak ! mikor számitottunk mi saját gyen-
geségünkre és nem az Istenre ? Diligentibus Deum omnia 
cooperantur in bonum. Ezen törekvéseinkben a hazának hü 
polgárai, a törvénynek pontos tisztelői, a királynak őszinte 
jobbágyai, a hatalomnak fentartói, a katholikus, az apostoli 
királynak elragadtatásig szerető gyermekei, — és ami szi-
vünknek főkincse , az egyháznak az elmék ily terjedelmes 
elsetétedésében is hű fiai leszünk. Az eszmék, az elvek visz-
szahelyezéseért küzdünk, harczolunk, vérzünk, élünk, halunk. 
A világnak elvre van szüksége, ez az ő szomja, s hogy nem 
bírja, ez az ő nyomora ; az in pane, cum pane, sub pane ide 
s tova forgó politika őt a tékozló fiúnak sorsára viszi. „Par-
ticipes ejusdem congressionis, milites et comités in fide sta-
biles, in dolore patientes, in quaestione victores ; quos vin-
culum confessionis simul junxit, jungat et consummatio vir-
tutis et corona coelestis, ut lacrimas matris Ecclesiae, quae 



plaugit ruinas et funera plurimorum, vos vestra laetitia ter-
gatis, et ceterorum quoque stantium firmitatem vestri exempli 
provocatione solidetis. Si vos acies vocaverit, si certaminis 
vestri dies venerit, militate fortiter, dimicate constanter, sci-
entes vos sub oculis praesentis Domini dimicare, qui non sic 
est, ut servos subs tantura spectet, sed et ipse luctatur in 
nobis, ipse congreditur , ipse in certamine agonis nostri et 
coronat pariter et coronatur." ' ) 

LONDON , jun. 28-án. Szerencsém volt mult hétfőn 
szent Stock Simon ereklyéinek ő eminentiája Wiseman bi-
bornok által a kensingtoni karmelita atyák templomába tör-
tént áthelyezési ünnepélyén részt vennem. A szertartások 
Itália gyönyörű egyházi ünnepélyeit idézték vissza lelkembe. 
A körmenet a szerzetesek fényesen kidiszitett kertjében tar-
tatott, és a hivek ajtatossága legépületesebbé tette ezen ün-
nepélyt. 0 eminentiája a hivek azon lelkesedését, melylyel 
szent földiök ereklyéit követték, az uton elhintett virágo-
kat emlék gyanánt vivén magukkal, egybehasonlitotta azon 
afrikaiaknak buzgalmával, kik az 5 században azon alka-
lommal, midőn sz. Ágoston sz. István ereklyéi egyik részét 
Hippóba hozta, hasonló lelkesedést mutattak. — Azon val-
lási szertartások, melyeknek Northampton városa az u j ka-
tholikus székesegyház felszentelése alkalmával szinhelye 
volt, annyira boszantotta az egyház elleneit, hogy egy kö-
zülök, a többinél dühösebb , Cuinming prot. prédikátor mint-
egy megtorlásul pápaellenes conferencziákat tartott. Midőn 
ez alkalommal a város polgárnagyja Wiseman bibornoknak 
az u j városház helyiségeit személyesen megmutatni szives 
volt, Gumming remélvén, hogy hasonló kitüntetésben ré-
szesülend, szintén oda ment ; de a polgárnagy a tisztelendő 
urnák egyszerűen csak az utat jelelte ki. merre kell mennie, 
hogy az épületet egyes részeiben megnézhesse. Erre Cum-
ming ur sértett hiúsággal elég bátor volt azon megjegyzést 
tenni, hogy hát a polgárnagy Wiseman érseknek maga mél-
tóztatott vezetőül ajánlkozni ? Képzelheti a boszankodást, 
midőn ezen megjegyzésre azt nyerte válaszul : igen ! de hát 
ön váljon bibornok-e ? — Tisztelendő Newman oratorianus 
atya a napokban bocsátotta közre: „vallásos vélemények tör-
ténetének" harmadik részét, mely kiegészítése az „Apologia 
pro vita sua" müvének. Ezen lélektani tanulmány világos és 
befejezett képét adja egy igazságszerető lélek küzdelmeinek, 
és ingadozásainak, miután az anglikánismusban töltött 40 
év után mintegy észrevétlenül jutott az igazság teljes birto-
kába a kath. egyház kebelében. Olyannyira érdekesek és tar-
talomdúsak e füzetek, hogy hálát kellene szavaznunk Kings-
ley urnák, ki méltatlan támadásai által lelkismeretbeli köte-
lességgé tette Newman atyának e fényes védiratot megírni. 
A mult héten Monsell és O'Reilly őrnagy uraknak összejö-
vetelök volt a belügyminiszterrel Grey Györgygyei, hogy 
ügyeimét azon igazságtalanságra irányozzák, mely Skótiában 
a szegények törvényének jelen kezelői alatt a katholikus sze-
gény gyermekeken elkövettetik. A miniszter ur megígérte, 
hogy a hatóságokat kérdőre fogja vonni, és a vizsgálat ered-
ményét minél hamarább fogja velők tudatni. — Jelentik, 
hogy Irlionban az idő kedvező, és jó kilátások vannak az 
aratásra, hanem azért a kivándorlás még sem akar csökkenni. 

' ) S . Cypr. cp. 8 ad mart . et confessores, p. 46. C. D. ed. Ven. 1728. 

Egy hosszú levél, melyet Lynch torontoi püspök Canadából 
irt az irhoni főpapokhoz, s melyet egész terjedelmében kö-
zöl a „Morning News" szomorú képét nyújtja a kivándor-
lottak állapotának. Lynch 18 évi tapasztalás után azt állítja, 
hogy Éjszak-Amerikában a katholikusok száma kétszer oly 
nagy lenne, mint most, ha a bevándoroltak gyermekei mind 
a katholikus vallásban neveltetnének. Hozzá teszi, hogy bi-
zonyos Tracey ur a gyermekeket pártfogoló prot. egyesü-
letnek ügynöke azon 10 évben, melyek az irhoni nagy éhség 
után következtek, egyedül Uj-Yorkban évenkint 2000 gyer-
meket fogadott el, és küldött Wisconsinba, hol protestáns 
bérlőknél, vagy földbirtokosoknál lőnek elhelyezve, és ahol 
természetesen sem kath. istenitiszteletben, sem vallási okta-
tásban nem részesül tek.—Ma harmadik napja a walesi her-
czegnő pártfogása alatt tartott bazarnak, melynek jövedelme 
az Angliában levő franczia iskolák felsegélésére fordittatik. 
Ezen iskolákban, mint állítják, 1856 óta franczia szülőktől 
származott 1300 kath. gyermek protestánssá lett. Sajnos, hogy 
még ezen tanodák áristocrátiánk hölgyei által bőven ellát-
tatnak, csak egy kis franczia kath. tanodával birunk London-
ban. Csak a nevelés hiányának tulajdonitandó, ha a szegény 
franczia munkások családjai Angliában hanyatlanak. Ha a 
walesi herczegnő olyannyira iparkodik maga részéről támo-
gatásban részesíteni a fönnevezett intézeteket, talán Fran-
cziaországban is találkoznának főrangú kath. hölgyek, kik 
ide vándorolt szegény fölclieik sorsát, és gyermekeik lelki 
üdvét szivükön hordoznák. Merem állitani, hogy ez becsü-
letbeli dolog is volna. 

LIEGE, jul. 10-én. A belgiumi katholikusok nagygyű-
lése , számra második, ez évben is a malinesi kis nevelde 
helyiségeiben az augustus 29 és September 3-ka közti na-
pokban fog megtartatni. Ezen jelentés bizonyára az olasz 
katholikusok részéről is örömmel fog tudomásul vétetni, és 
biztosan hiszszük, hogy nem kevesen lesznek, kik Italiát ama 
nagy, és valóban fényes gyülekezeten képviselni fogják. Ke-
zeink közt vannak az alapszabályok , a mégállapitott rend, 
és programmja azon kérdéseknek, melyek ott tárgyalandók 
lesznek. Fölösleges mondanunk, hogy mindezen rendelkezé-
sekben tüstént felismerhető a katholikus szellem valódi böl-
csesége. A közgyűlés öt osztályt számit. Idetartoznak 1) val-
lási müvek, kül- és belmissiok ; 2) a ker. szeretet müvei; 3) 
ker. oktatás és nevelés ; 4) ker. művészet ; 5) vallási szabad-
ság, egyesületek, nemzetközi levelezések, és vegyes tárgyak. 
A közgyűlés Ítéletének 1864-ben felterjesztendő vallási mü-
vek, és kérdések programmja a következő : 1-ör a kath. egy-
háznak a különféle államokbani helyzete azon értesítés fo-
nalán, melyet a malinesi egy kath. statistikát tervező egye-
sület adott ; 2-or miljT eszközökkel járulhatnak a világiak a 
hit élénkitésére és fentartására, a ker. parancsolatok betöl-
tésére, és a keresztényellenes tanok terjedésének meggátlá-
sára ? : 3-or a búcsújárások hatalmas eszközök a katholikusok 
hitének, és ajtatosságának fentartására és öregbítésére, mit 
kell tehát tenni azok visszaállítására, vagy további kiterjesz-
tésére ? Mily módokon lehetne a világiakkal megismertetni, 
és megkedveltetni a vallási társulatokat, p. o. szent Ferencz 
harmadik rendjének, a szent családnak stb. intézményeit, és 
egyesületeit? 5-ör Az egyesületek, és szerzetes rendek a 
protestánsok, és szabadelvűek (?) által élesen biráltatnak, 
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és megtámadtatnak ; ki volnának tehát jelelendők a legalkal-
masb módok ezen itészet megczáfolására, az előitéletek meg-
döntésere, és a támadások meghiusitására. — Hasonlóképen 
érdekes a szeretet müveire, ker. neinzetgazdászatra, tan-
ügyre , irodalom és szépmüvészetekre vonatkozó kérdések 
programmja. Megemlítjük egyúttal, hogy ez évben Malines-
ben a katholikusok gyűlésén kivül keresztény művészet al-
kotta ujabb és régibb tárgyak kiállítása is leend , mely au-
gustus 30-ától fogva September 25-ig fog tartani. Dijak is 
fognak osztatni, melyekért külföldi művészek is pályázhat-
nak. Az aranyműveseknek egy ciboriumot kell késziteniök, 
melynek magassága 35 centimetert meg ne haladjon ; a leg-
sikerültebb műért 300 franknyi díj jár. Különben három pá-
lyadíj van kitűzve egy a legjobban készült ciboriumért román 
Sty Iben, egy góth, egy renaissance idomú műért. A gyermek-
Jézust tartó Szűz Mária szobrát legsikerültebben készítő 
szobrász szintén 300 franknyi jutalmat kap. A pályázó fes-
tőknek egy üvegre festendő képnek vázlatát kell nyújtani, 
mely a legméltóságosb szentség oltára fölé lesz helyezendő. 
A legjobb mű dija 400 frank. —Örvendetes tudomásul véve 
a belgiumi zászlóvivő katholikusok lankadást nem ismerő buz-
galmát, és nagygyűlésük sürü látogatását szivből óhajtván, 
másra térünk át. Egyetemet akarnak az államok, mely fejet-
len (akephalos) azaz a romai pápától minden tekintetben füg-
getlen legyen, tehát mely vagy nem leend igazán katholikus, 
vagy csak esetleg ilyen. Az intézet, a canoni vagy világi tör-
vények tanulmánya váljon nem szorosan függ-e össze aval-
lástudománynyával, vagy is inkább nem teszik-e ennek leg-
nagyobb részét? É3 váljon a vallással nincs-e érintkezési 
pontja a többi tudományoknak is ? Ki nem tudja, hogy még 
a mennyiségtannal is visszaéltek a vallás gyalázására ? Min-
denek fölött tehát szükséges a pápa őrködése az emberi is-
meretek szentélyében. De megtörténik, hogy sok kormány 
a szabadság örve alatt az egyház feje irányábani alávetést, 
mely az üdv egyedüli u t j a , lerázni törekszik. Ismeretesek 
a párisi egyeteknek Lajos Fülöp alatti tévtanai, és a turini 
még ujabb keltűek , hol Nuytz egyházjogi tanait az apostoli 
szék részérőli kárhoztató Ítélet után is hirdette , és fentar-
totta a legfőbb tekintély ellenére. De jelenleg leginkább a 
madridi egyetem vonja magára ügyelmünket, hol a minden-
istenitést tartózkodás nélkül hirdetik. (Megnevezhetnénk 
több a pápa által megerősitett kath. egyetemeket, hol ez ha 
talán nem nagy zajjal, de mégis megtörténik.) Salrneron ur 
tanítja, hogy „Isten öröktől fogva alkot világot és embert." 
Öröktől fogva, és örökké teremteni ! De hová lesz a teremtési 
tény szabadsága ? Isten tehát természetének szüksége foly-
tán önmagából alkotta a világot és embereket ? Igen ez az 
mit tanit : „Cos créa sacandolos eternamente de su esencia, 
ysegun la ley delà contrariedadbajo la unidad". Sajnálkozunk 
azon családapákon, kik ide küldik gyermekeiket, és magokat 
az ifjakat is, kik a „kath. ország" központjában levő, de azért 
mégis szakadár egyetemet látogatják. Az egyháziak tudni fog-
ják mit kell tenni, hogy övéi távol tartassanak ily főiskolá-
tól, a mely által adott akadémikus fokok és kitüntetések a pá-
pától el nem ismertetvén, canoni érvénynyel nem bírnak. 

VEGYESEK. 
Posenben a törvényszék elé állított lengyelek kérték 

a törvényszéket, hogy tétessen az asztalra feszületet, mivel 
ez a keresztények szokása. Az elnök mondá, hogy figyelembe 
veendi a vádlottak eme kívánságát. Három nap múlva vála-
szul adá : hogy a törvényszék, tekintetbe vévén, hogy a 140 
vádlott között van 3 zsidó is, ezeknek vallásos meggyőződé-
seit nem tart ja sértendőnek, következőleg a vádlottak kíván-
ságának nèm tehet eleget. — Nem méltóztatnék-e a t . cz. 
törvényszéki elnök urnák ezen indokból a kereszténység je-
lét saját homlokáról is letörülni ? Ez inkább sérti az illető-
ket, mintsem az asztalra kitett feszület. 

Abdel-Kader, Mahi-Eddin fia, Alexandriában a kőmi-
ves páholyba belépett, beíratott. Erre az Opinion nationale 
irja : ,Abd-el-Kader meglelte az Istent.' Valóban jó helyütt. 

A kölni lap után a pesti lapok is irják, hogy a párisi 
és a pápai udvar között a legszívélyesebb viszony fejlődött 
ki. A franczia kormány a szentszékkel kereskedelmi szerző-
dést köt, mely a pápai államokra sok kedvezéseket foglal ma-
gában. A császárné a pápai kölcsönre tetemes pénzösszeget 
aláirt, a császári lierczeg és koranaörökös is ugyanezt tette. 
Kétségkívül jó elővigyázat az esélyekre. A cs. kormány a 
kerületi főnökökhez köriratot menesztett, melyben megpa-
rancsolja , hogy a pápai kölcsönnek minden telhető szolgá-
latot tegyenek. Az olasz kérdés valóban érik. ír ják azt is, 
ha vagy egy püspök a fővárosba jön, biztos lehet, hogy az 
udvarhoz liivatik. Ez kissé sok , mivel a poitiersi püspöktől 
a hivatalnokok ma is le vannak tiltva. Külföldön, hiszszük, 
hogy igen kedveznek , de otthon ? ! Biztos lehet a császár, 
hogy nagyobb biztosságot nem talál, mint ha Piusra támasz-
kodik, mondja ki, s Anglia reszkedni fog, s első lesz, ki ebben 
is törekedni fog, hogy a császárt a szentszék iránti hódola-
tokban meghaladja , miként meghaladta a forradalmi Italiá-
nak nyújtot t kedvezésekben. Angolországnak gyászcsillaga 
Napoléon, és viszont, s mégis erőtetett barátságban kell élni 
az ellenséggel. 

A statisticus adatok ha nem is szolgáltatnak minden 
esetben biztos lehozást, mivel az adatok tökéletlenek, és a 
tények, melyek adatsorba tétetnek, a szabad akaratnak a cse-
lekedetei, mely nem állandó, mégis a volt és a jelen helyze-
tekre oly fényt derítenek, hogy minden komoly elmét észle-
lésre hoznak. Belgiumban a születési, halálozási, s házaso-
dási adatok ilyenek. A lakosság 1860-ban 4,731,957, tehát 
1831-től a szaporodás 946,143. Ezen szaporodás születés 
által tö r tén t , mivel a kis ország úgyis túl van népesítve, a 
bevándorlók száma oly csekély, hogy tekintetbe se jöhet. 
Ezen, szülés által történt szaporodás a házassági mérsékle-
tességet bizonyítja, mivel a szent házasság egyszersmind 
termékeny szokott lenni. Tiz év alatt született 1,262,743 
gyermek, évenkint tehát 126,274, ezek között 64,808 fiú, 
61,466 leány. Ezen 1,262,743 születettek között van tiz év 
alatt 108,454 törvénytelen gyermek, tehát 11 között egy, a 
brabanti tartományban, melynek legtöbb városai és ezekben 
gyárai vannak, minden 7-ik törvénytelen, Luxemburgban pe-
dig minden 35-ik. A törvényes születtekből a fiúk száma, a 
törvényteleneknél a leányok száma nagyobb ; s ez történt 
1831—1850-ig is. Ezen jelenet Francziaországban is észre-
vétetett. A születések legnagyobb száma februárra, a legki-
sebb szám juliusra esik, ez a természettanok tárgya, mely 
az embert a külső természettel viszonyban lenni bizonyítja. 
Volt 13,826 kettős , 138 hármas, 2 négyes, s 1 ötös szülés. 
Házasság volt 334,864, tehát 77,486 évenkint, midőn a szü-
letés 126,274 számot mutat. Elválás volt 412, a városokban 
292, a falukon 120; Brabant itt is kitűnik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 
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Az óvári templom. 
( F o l y t a t á s . ) 

II. J a v a d a l m a z á s a . Valamint a templom 
építtetése, ugy javadalmazásának története is a mult, 
századok homályában vész el. Az idők, mikor az 
alább egész terjedelmében közlött alapítvány téteték, 
bizonyosan nem voltak kedvezők arra, hogy az aj-
tatos alapitó nevét is átadhassa a jövő kor hálás 
megemlékezésének. Igazi kath. elv az : ,ne tudja a 
balkezed, mi jót tesz a jobb.' Csak is ily szerény, 
egyedül az öntudatban boldog áldozatkészségből le-
het ama nevezetes dotatiót leszármaztatni, mely az 
óvári hiveket templomukkal együtt mai napig oly 
kitűnő mérvben támogatja. „Habet haee ecelesia in 
praedio Lieszkó possessioni Óvár adgremiato agros 
267% juger, e quorum annua procreatione autumnali 
ita sicut et vernali decimam, et ratam sic dictam 
messonialem percipit. Prata 170 falcastrorum, quot 
annis titulo recognitionis iuris dominalis anntie 6—8 
fl. inferentia. Silvam denique 82 juger, e quibus an-
nue duo jugera caeduntur, et arbores frustratim me-
diante auctione distrahuntur. E proventibus his in-
ter ecclesias Óvár et Hugyagh aeque dividendis me-
dietas concernit ecclesiam Óvár." Mit mond ezekre az 
élet és az usus, mely sokára, mint, tudjuk, törvény 
erejére emelkedik s jogi szempontokat állapit meg ? 
Előbb mégis nézzük meg a fenmaradt kevés okmány-
töredéket. Az 1731-iki visitatioban ez áll a templom 
javadalmáról : „Habet ecclesia praedium Egyház-
határ dictum, nescitur, a quo nobili íegatum; cum 
Fundationales adhuc tempore depopulationis Tiir-
cicae deperditae sint, quod etiam inquisitione probari 
posset. Ex hoc praedio proveniens decima dividitur 
inter ecclesiam istam, et Hugyagiensem." Ezen fek-
vőség határai mint egy másik okmányban olvas-
ható, (Deliberatio lata et effectuata in causa compro-
missionali eccl. Óvár et Hugyagh 1783 die 3-a ja-
íiuarii) 1636-ban felmérettek, kijeleltettek ; 1 752-ben 

a többi földes uraságok birtokaitól egészen külön-
állóknak, függetleneknek ismertettek, és a két tem-
plom részére minden megtámadás vagy előitélet el-
len Nógrádmegye hatósága által ünnepélyesen vin-
dicáltattak, mint az okmány mondja : „Quia nihilo-
minus II. dominia Kékkeő et Divény nunc recen-
ter nullo liabito antiqui usus tum iure canonum, 
quum et patrio confirmati respectu, ideo praedium 
contra omnia iura vi et potentia mediante occupare 
niterentur, ac ideo silvam residuam nominati prae-
dii devastare, decimam frugum, arendam pratorum 
liucdum accurate pro ecclesiis Ovariensi et Hugya-
giensi praestari solitam suis subditis Ovariensibus 
denegandam imponere nil pensi ducerent; quo ex 
motivo et ob facta illegalia II. dominiorum Kék-
lce,ő et Divény concitati Ovarienses decimam fru-
gum denegare et tarn hi, quam Hugyagienses 
ejusdem praedii silvam contra benigna etiam man-
data regia succidere et devastare non pertime-
scunt, damno et praejudicio ecclesiarum Ovarien-
sis et Hugyagiensis sat gravibus et manifestis 
etc. universitas Praelatorum, Baronum, Magna-
tum et liobilium Comitatus Neogradiensis in tem-
pore omnibus actis et factis II. dominiorum Kék-
keő et Divény alioquin circa dictum praedium at-
tentats illegalibus solemni cum protestatione ob-
viât, et tarn II. dominia ab omni usu eiusdem prae-
dii, quam vero incolas Hugyagienses et Ovarienses 
ab omnibus excessibus inhibet et proliibet palam, 
publice et manifeste, sub poena amissionis pecorum 
et pecudum, aliarnmque rerum penes eosdem repe-
riendarum reservata nihilominus contra officiales 
attactorum dominiorum via iuris procedendi omni-
moda facilitate." (Datum ex generali congregatione 
die 13-a martii 1775 in curia Szűgyiensi.) ,Tényleges 
a közvélemény, hogy a fönebbi pusztát a Balassák 
egyik óvári inscriptionalistája hagyományozta. Épen 
azért akarták azt az uradalmi tisztek visszakövetelni, 
sőt via facti el is foglalni. 1783-ig a szklabonyai és 
varbói plébánosok közös kezelésére volt bizva, mint 
akiknek az érdekelt templomok filiáik valának; sőt 
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1775 körül mint egy protestationalis okmány emliti, 
kizárólag Szigó Márton szklabonyai plébános volt a 
Lieszkó puszta gondnoka. 1783-ban Battliiany bi-
bornok-primás Szabó Pál varbói plébánosnak adta 
át a gondnokságot oly körülírással, bogy a felelős-
ség az administratort, az ellenőrködés pedig Óvár 
részéről az illető plébánost és elöljáróságot terhelje. 
„Damus pro memoria, quod nos cum débité infor-
mati simus, qualiter liactenus circa administrationem 
praedii Lieszkó alias Egyházhatárad ecclesias Ova-
riensem et Hugyagiensem spectantis, in Comitatu 
Neogradiensi existentis, et iam ultra duo saecula 
possessi, et ex dispositione praedecessorum nostrorum 
Archiepiscoporum Strigoniensium gubernati varii su-
binde abusus intercesserint, et per mutationem paro-
cliorum, ac respective minus debitam per plures cu-
ram. etiam varia damna et praeiudicia secuta sint, 
ita, ut hoc solemni compromissionali (1. fönebb) pro-
cessu reparari et metae erigi debuerint. Adeoque ut 
deinceps ulteriora damna et praeiudicia antevertan-
tur, confisi in fide et probata dexteritate R. D. Pauli 
Szabó, (később esztergomi kanonok lett) parochi 
Varboensis ejusdem totius praedii administratorem 
nominamus et constituimus ea lege, ut idem dein-
ceps etiam sedulam curam et vigilantiam habeat, ne 
in eodem praedio quaepiam damna et praeiudicia 
causentur ; proventus accurate percipiat, silvarum 
custodem constituât, proventus vero inter praedictas 
ecclesias bifariam exaequo dividat, et ad rationes 
cujusvis ecclesiae induci procuret, ut occasione cen-
surae annuae in praesentia Vice-Archi-Diaconi, pa-
tronatus et parochianorum legitimentur. Pro fatigiis 
vero ex toto proventu decimam partem tollat, sed 
cum fine singuli anni débitas rationes de toto per-
cepto reddat etc." ') Ezen időtől a varbói plébánosok 

') Cum ex serie visitationis sequens circumstantia 
eruta fuerit : quod parochus Szklabonyensis paratas pecunias 
ecclesiae Ovariensis olim lilialis suae consumserit in aedifi-
cium ecclesiae Szklabonyensis eiusdem dominii Zichiani et 
Balassiani, et loco illarum obtruserit chartabiancam defuncti 
piae memoriae episcopi Jaurinensis de anno 1773 super 
mille tercentis florenis cum restantia interusuriorum et quod 
ob defectum securitaris in Óvár etiam ab elapso biennio, quo 
Óvár fdialis a matre separata proprio curato provisa fuit, pe-
cunias ecclesiae manipulaverit : statutum est, ut Vice-Archi-
Diaconus concertet cum superioribus ofiicialibus terminum 
quampriraum suscipiendi huius meriti, ad quod et vocetur 
parochus Varboensis, qua curator proventuum ecclesiae 
Ovariensis, in quo ex asse liquidetur massa ecclesiae Ova-
riensis, quae cum ingressu novi capellani localis, qui etiam 
adesse debebit, eidem ecclesiae resignari debuisset, dum in 
matrem erecta est ; et haec massa in litteris obligatorialibus 

csaknem szakadatlanul megtartották a lieszkói puszta 
gondnokságát, időközben eszközölt korszerű módo-
sításokkal, melyek a mostani békés megállapodásra 
vezettek. Volt egy különösen a gondnokok közül, 
aki nagyobb ideig saját önkénye szerint bánt a tem-
plomok közös jövedelmeivel, s ugy szólván, azoknak 
gyökerét, forrását támadta meg, midőn a fenálló vi-
szonyok s az óváriak százados birtoklása ellen a vi-
lági törvényhatóság előtt minden felhatalmazás nél-
kül, oktalan és gyűlöletes pert kezdett, a pusztát ha-
szonbérbe adta, s mi főbb, nem is katliolikusnak, ki 
több évi bitorlás után egy fillért sem fizetett. Óvár 
ez idő alatt csaknem végkép elsenyvedt, a folytonos 
küzdelem kimerülést szült. S most lássuk a tényle-
ges állapotot és a százados usust. Első pillanatra 
ugy látszik, hogy az óvári templom dotatioja igazán 
királyi levén, még állandó kincsei (clenodia) is van-
nak. Hanem az erdőt kivéve, (melyből a múlt évben 
az utolsó fák adattak el) minden egyéb fekvőség, 
vagyis földek s rétek a lakosság kezénél vannak ti-
zed dézsma fizetés mellett. E tized ugyan némileg 
árenda természetével bir, s igy egészen különbözik 
az úgynevezett irtványföldek minőségétől; hanem 
ami nálunk rétárenda czime alatt fordul elő, az, mi-
után a templom valódi tulajdonos, a legnagyobb rit-
kaságok közé tartozik; s csakis a folytonos usus, és 
hihetőleg a hagyományozónak Ovár irányában ki-
tüntetett előszeretete teszi e már napjainkban csak-
nem hallatlan bőkezűséget megfoghatóvá. Akinek a 
templom rétjein évenkint megterem hat szekér ta-
karmánya, fizet haszonbér fejében 30 uj krajczárt; 
akinek terem két szekérrel, fizet 10 krt. Az arány 
oly kevésben emelkedik, hogy p. o. egy zsidó meg-
vásárolt a templom pusztájában öt negyed telek 
utáni illetőséget, teremhet 15 — 20 szekér takarmá-
nya, és fizet árenda fejében 2 uj frtot ! Ki hallott va-

cum inscribenda cessione et in parato resignetur paroche 
Varboensi ad rationes ecclesiae Ovariensis cum liquidatione 
computus soluti restantis apud quem, a quo tempore ? Quare 
Commissioni necesse est etiam interesse causarum Archi-
episcopalium Directorem cum íiscali Archieppali, cui incum-
bit causas ecclesiarum et parochiarum in Cottu Neogra-
diensi curare. Circumstantia illa, quod postmortem episcopi 
Jaurinensis comes Franciscus Zichy administrator senioratus 
inhibuerit interusurium debiti episcopi super 1300 fl. pro 
ecclesia Szklabonyensi recogniti, et nunc Ovariensi cessi, 
assumatur a causarum Directore, qui medio fiscalis curabit 
circumstantias sibi referri decurrentis litis coram foro subal-
terno in Comitatu Neogradiensi utprimo via offosa, et quo 
celerius indemnitas ecclesiae securisetur, vel hac non suc-
cedente, via iuris vindicetur. (Ex Visit. Batthyanyana 1789.) 
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lalia ilyesmit ? De a zsidó sem Uzet többet, mint az előbbi 
úrbéres haszonbérlő űzetett . Ezen 170 kaszás rétnek, ha 
a lakosság irányában a legnagyobb előzékenység tanu-
sittatik is, évenkint be kellene hoznia legalább 170 f r to t . 
Váljon mi fog itt tör ténni bekövetkező tagositás ese tére? 
Közép számítással felvéve, mig az évenkinti vágások tartot-
tak, a lieszkói puszta évi jövedelme 300-tól 400 fr t ig ál lot t ; 
de voltak évek, melyek még jövedelmezőbbek is valának. 
Mig a nagy adózás ki nem meritette a biztos jövedelmi for-
rásokat , élhettek és virágozhattak a templomok is. Ovár 
épen e szerencsés időszakot nem használhatta fel jövője 
biztosítására. 

III. F ö 1 s z e n t e 1 é s e s a p á p a i t e l j e s b ú c s ú -
é n g e d é 1 y. Az óvári anyatemplom az U r szent vacsorája, 
vagyis az Oltáriszentség czime- s imádásának van felajánlva. 
De sem idő, sem körülmények, sem a fölszentelő személy 
nincs sehol feljegyezve, hogy váljon mikor adatot t át a nyil-
vános istenitiszteletnek. Egy év előtt, midőn a nagy oltár a 
sanctuariumból kiviteték, két szám tűn t fel a boritott tomba 
vakolatán ; egy 7, mely a százas helyén állott, és 1 az egyes 
helyén, vagyis a 7 alatt. Összevetés után talán 1701, mivel 
egy használaton kívüli rézkelyhen magyar fölirattal 1705 
áll. Nincs consecrálva, hanem csak benedicálva ; oltárkövei 
is csak portatilisek ujabb időből. Az orgonán 1746 és latin 
fölirás. Oltárképül hajdan egy jó faragású nagy feszület szol-
gált, melyet 1835-ben kép váltott fel, (az utolsó vacsorát 
ábrázolva) de oly kiállhatlanul rosz festetü, hogy egyszerűen 
félre kelle tenni, s helyette a régi szép feszületet nagy ke-
resztjével ideiglenesen felállítani. Az óvári búcsú -vagy ' egy -
háznapok népessége, azaz : a környékbelieknek tömeges ösz-
szecsődülése az urnapi vendégségre, már régibb időkből is-
meretes. Ilyenkor gyakorta megtör tén t , hogy a vidékiek 
száma csaknem fölülhaladta a plébániai) ivekét. Ez lehetet t 
nyilvános indok arra, hogy 84 év előtt az akkor még csak 
fiókegyház hét évig tartó pápai teljes búcsuengedélylyel ru-
háztassék fe l , aminthogy ennek lejártával 1787-ben Ovár 
Szklabonyától tet t leg elszakittatott, s helybeli káplánsággá, 
azaz : önállóvá tétetet t . Az apostoli okirat 1780 febr. 23-ról 
a többi közt mondja : ,,Ad augendam fidelium religionem et 
animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia cha-
ritate inlenti, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus vere 
poenitentibus et confessis, ac sacra communione refectis, 
qui ecclesiam íilialem sub titulo SSmi Corporis Christi loci 
Óvár Strigoniensis Dioecesis die festő solemnitatis eiusdem 
SSmi Corporis Christi a primis vesperis usque ad_occasum solis 
diei huius singulis annis devote visitaverint et ibi etc. ; ple-
nariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remis-
sionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus 
ad septennium valituris. Pius P P . VI . Ezen búcsuengedély 
b. Luzsénszky László fölszentelt püspök és esztergomi vica-
rius eszközlésére adományoztatott, aki azelőtt szklabonyai 
plébános volt, ki az ottani plebánialakot saját költségén épít-
tet te, és akinek köszönhető hihetőleg az is, hogy a m. kir. 
helytartótanács Óvárott egy vármegyei házat engedet t át 
plébániának, mely máig is áll, a templomtól mintegy 350 lé-
pésnyi távolságban. (Folyt .) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VÁSÁRHELY, jul. 21-én. (kassai egyházmegye.) Mult 

hetekben nagy lelki vigasztalásoknak voltunk részesei. Ugy-
anis, szeretve tisztelt főpásztorunk nm. Fábry Ignácz kassai 
megyés püspök, kegyelmes atyánk szerencséltetett minket 
apostoli látogatásával, a bérmálás szentségében részesítvén 
Zemplény megye felső vidékén lakó fiait. Apostoli körút ját ju-
nius 25-énkezdette, Zemplén-megye határszélén világiakból 
fényes küldöttség, agálszécsi kerületi papság, élükön a köz-
kedvességü főesperesünk által fogadtatott , üdvözöltetett . Grál-
szécsből délután diszes kiséret mellett kiindulván, az nap 
Tőke-Terebesre utazott, hol junius 26-án megkezdé a bérmá-
lás szentségének kiosztását; ugyan azt teljesítendő 15 napo-
kig a nagymihályi s homonnai egyházkerületek plébániáiban, 
névszerint : Vásárhely, Málcza, Hegyi , Butka, Nagy-Csebb, 
Nagy-Mihály, Hrabócz, Alsó-Körtvélyes, Sztára, Őrmező, 
l lomonna, Lyubisse, Felsőkörtvélyes, Udva, Cziroka-Hosz-
szumező, Sztakcsin, és Szinna helyeket látogatá, s összesen 
7,300 erősített a hitben, tetézett a Szentlélek áldásával. Tem-
plomokat, iskolákat vizsgált, az i f júság előmenetelét a ta-
nulásban a próbatétén tapasztala, s leereszkedő atyai sza-
vaival serkenté a fiatalságot az Isten, az egyház, a fejede-
lem, a haza, a szülék, a törvényes embertársaik iránti kö-
telességök teljesítésére. Nem sorolom kegyes adományait, 
melyeket kőrút jában osztogatott ; mellőzöm az utazás ne-
hézségeit, csak azon atyai gondoskodását emlitem egyedül , 
melyet Sztára mezővárosába utazván tanusitott , hol a La-
borcz folyó folytonos esőzés következtében annyira meg 
áradt, hogy Őrmezőről Sztárára Ilid hiányában a szekeren 
való közlekedés fenakadt- — A sztárai plébános ajánlkozott 
másnapra bérmálandó liiveit a szomszéd plébániára, úgyne-
vezett lélekvesztő t u t a j o n , vagy csónakon átalszállitani, 
mire a gondoskodó a tya fe le ié : „inkább mehet egy ember 
(önmagát ér tvén) 400 után, mint 400 egy u tán . " — s tiz 
óra tájban, a viz bár apadott , veszélylyel kapcsolt feláldo-
zással a Laborcz folyón átalhajtatott . Iparkodott mindenki 
megtenni mindent, a kegyes atya tiszteletére. — Öröm volt 
látni a fogadtatást , a kitüntetést , a megtiszteltetést, mely 
mindenütt ünneppé emelte jelenlétét. — Utazása mindenütt 
diadalmenet volt. A főnemesség, a papság, a katonai a pol-
gári hatóság, a közbirtokosság, a városi polgárok s közren-
dűek osztálya gazdag ugy, mint szegény , vetélkedett a 
tisztelet nyilvánításaiban. — K i t ne inditna meg ily látvány? 
kit ne lelkesitne ily je lenet? Az atyának az ő hiveiben, fiai-
ban, a hiveknek, fiaknak az atya kegyes látogatásában örö-
mük volt, melyet a Szentlélek malasztja, az apostolok utód-
jának nyomait kisérve még magasabbra fokozott, édesebbé 
tet t , s az imádság föltétele mellett állandóvá teend. 

Kapossy Menyhért. 

T E M E R I N , jul. 3-án. A mai napot sz. László tisztele-
tére szenteltük. Nt. Nóvák Antal plébános urunk mondotta 
a szent beszédet. Szivből, szívhez szólott. Kiemelte beszéde 
kezdetén az egyház küzdelmét. Elmondotta mikép küzd a 
setétség fejedelme az igazság oszlopa ellen. Megemlítette, 
miként voltak az egyház ellen intézett támadások ennek 
hasznára. Keletkeztek ugyanis szent czélu társulatok, mik 
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ima és jó cselekedetek által küzdöttek, és iparkodtak az el-
lenség nyilait árthatatlanokká tenni. Ezek után átment a sz. 
László társulatra. Fej teget te anrlak hármas czélját. Megha-
tóan irta le keleti testvéreink szomorú állapotát, a vallásos 
nevelést illetőleg; a világegyház szükségeit és szentséges 
fejünk , a romai pápa szorongattatását. Keleti testvéreink 
iránt, testvéri szeretetre ; hitrokonaink iránt vallásos érzü-
letre és a romai pápa, mint egyházunk feje iránt íiui kegye-
letre, mint jótevőnk iránt pedig, háladatosságra hathatósan 
indított. —Társulatról levén szó, el nem mulaszthatom, hogy 
egy másik társulatról, mely már annyi áldást hozott, egy-
két szót ne szóljak. Ertem az ,Elő rózsafüzér'-ről nevezett 
társulatot. E társulat nálunk igen sok tagot számit, és foly-
ton u j tagokkal szaporodik, kik e társulat szabályaihoz liiven 
ragaszkodnak, és ebbeli kötelességeiket is pontosan teljesi-
tik. S ami fő , buzgón törekednek szokott hibáikból, rosz 
szokásaikból kivetkőzni, és az erényekben magokat mindin-
kább tökéletesbiteni. Örömmel tapasztalja a lelki atya és 
minden jámbor keresztény , hogy azoknál, kik e társulatba 
léptek, a ker. élet egészen helyre állt. Az irigységet s fös-
vénységet, a szeretet és könyörület cselekedetei váltották 
föl. Az Istent káromló magába tért, undok szokását elhagyta. 
Ki eddig ellenséges indulattal viseltetett felebarátja iránt, 
most a béke és szeretet áldásait élvezi. Igen soktól volt már 
szerencsém hallhatni: én is olyan voltam ; dc mióta a társu-
latba léptem, minthogy itt szivünkre kötik, hogy magunkat 
megbecsüljük, azóta visszatartom magamat a káromkodástól, 
r é s z e g s é g t ő l . A közös példa vonz ; a szentségek használata, 
s a közös ima Isten bő kegyelmét esdi le. És igy nem csuda, 
lia az ily társulat , nem csak a tagokra, de egyszersmind a 
társulaton kivül levőkre is a legáldásteljesebben hat ; és a 
legohajtottabb gyümölcsöket termi. Ha valaki a társulatból 
meghal, a többi tagok példás ajtatossággal és buzgósággal 
kisérik ki az örök nyugalom helyére. Ha a megholt szegény, 
filléreiket összerakják, hogy lelke üdveért a vérnélküli áldo-
zat bemutattassék. — Népünk különösen ragaszkodik a Ma-
ria társulatokhoz. A napokban bejött hozzám egy özvegy 
asszony, kit, minthogy szomszéd helységbe költözendő vala, 
a társtagok egyszersmind a társulatból is kilépettnek tekin-
tettek. Sirva panaszkodott, hogy egész éjjel nem alhatott, a 
templomban még imádkozni sem tudott • és talán, hogy a 
társulatból kizárják. 0 ezenkivül nem élhet. E boldog lélek 
megtalálta, kit lelke szeretett, ki után szive vágyott, mit te-
het róla, ha attól megválni nem tud. Ez is egy szép bizony-
ság arra, hogy : belénk ontatot t , szivünkbe oltatott, eleink 
vérével, Mária tisztelete. — Még nálunk hála Istennek ! ed-
dig a nazarénusok nem találtak követőkre, jóllehet a környé-
ken igen elszaporodtak. És ezért is csak annak tartozunk 
legforróbb hálával, quae cunctas haereres sola interimit. Ki 
Máriát buzgó szivvel tiszteli, az eretnek, szakadár nem lehet. 
Hol Mária tisztelete t e r j ed , ott a csábitó feje megtöretik, 
ott a hitélet virul, az erények virágzanak. R. I. 

BERLIN , jun. 1-én A schleswigi csatatérről némely 
érdekes vallási hirekkel kedveskedhetünk. A porosz trón-
örökös, miután szerzeteseink, és szerzetesnőink felügyelete 
alatt álló kórodákat meglátogatta volna, Schmising-Kerssen-
brock grófnak a poroszországi máltai lovagok képviselőjének 
egy olvasókkal telt csomagot nyújtott á t , mondván : itt az 

olvasók, melyeket a szentatya jelenlétemben áldott meg ; ké-
rem önt, hogy oszsza ki nevemben a kórodákban alkalmazott 
testvérek, és nénikék között, hogy ezáltal teljes elismerése-
met nyilvánítsam irányukban. Sokan a katholikus katonák 
közül, sőt még több protestáns hadtársaik is, tiszteket sem 
véve ki, a hadjárat alatt a bold. Szűz érmeit viselték.— Hála 
a kath. tábori lelkészek feláldozó buzgalmának, egy katho-
likus katona sem halt meg vallásunk vigaszai nélkül. De 
Galen Frigyes gróf, kath. áldozár a hareztéren kiállott fára-
dalmai és nélkülözései következtében Schleswigből két hét 
előtt visszatérvén, Lambekben meghalt. Ezen tiszteletreméltó 
áldozár önkényt ment a hareztérre , hogy a kath. tábori lel-
készeknek segélyökre legyen. Testvére, ki tiszt a porosz had-
seregben, a hareztéren szerzett érdemei következtében rend-
jellel diszittetett fel, de kapott súlyos sebei miatt még most is 
szenved. — A kath. papság Poroszországban egyátalában szá-
mosnak nem mondható, mivel nincsenek szerzeteseink, kik a 
világi papok segélyére lehetnének, különösen a keleti tarto-
mányokban. Annál sajnálatosabb , hogy a porosz kormány 
akadályokat gördit azon rendszabályok, és eszközök elle-
nébe , melyek által ama hiányon némileg segitni lehetne. 
A kulmi püspök Marwitz Pelplinben , hova a kormány a 
püspöki széket és káptalant áthelyezte, egy kis papnevel-
dét állított. Miután egy katholikus áldozár sem viselhet 
Poroszhonban nyilvános egyházi hivatalt, hacsak államvizs-
gát nem tett, a püspök kérvényezett, hogy ezen intézetet, a 
poroszhoni középtanodák módjára szervezvén, az ez intézet-
ből kikerült növendékek itt tehessék le a vizsgát, és az adott 
bizonyítványok érvényesek legyenek. A minisztérium a ké-
résre tagadólag válaszolt azon egy okból, mert amaz intézet 
tanárai kizárólag egyháziak volnának, pedig egy krajezárnyi 
segélyt sem követeltek az államtól. Megjegyezzük, hogy a 
nevezett püspök családja már egy század óta kitűnik Porosz-
országhozi hűsége által , és ép oly kitűnő katonákat, mint, 
hivalnokokat nevelt az államnak. — Tegnapelőtt több két-
ezer embernél vett részt az urnapi körmenetben, mely éven-
kint Berlin Moabit nevű külvárosából Spandauba szokott 
menni, hogy az itteni körmenettel egyesüljön. 

BERLIN , jun. 10-én. Május 26-án Schleswig városa 
a reformatio óta először látott ismét urnapi körmenetet. Az 
osztrák és porosz katholikus vallású katonák a legméltósá-
gosb szentség ünuepét a vártemplomban megülték, és kör-
menetben a kastélyt megkerülték. — E heti főesemény Ha-
neberg benedekrendü apátnak trieri püspökké történt meg-
választatása képezi. Ezen kitűnő egyházi férfiú, ki oly szépen 
egyesíti személyében az erkölcsöt a tudománynyal, 1816-ban 
született, és a müncheni egyetemen 1840 óta a keleti nyel-
vek, és szentírás magyarázatának tanszékét birta. Hogy még 
háboritatlanabbul szentelhesse magát a tudományok müvelé-
sének, 1850-ben a szent benedek rendűek sz. Bonifáczról 
czimzett müncheni apátságába mint ujoncz belépett, mely-
nek 1854-ben egyhangúlag apátjává választatott. Számos 
mély tudományu müvei érdemlett hirt szereztek neki. A ba-
jor királyi család több tagjainak nevelője volt. Nem rég ér-
kezett meg Palaestinába tudományos és vallási czélból tet t 
útjából, és a szentatyának emez ország vallási helyzetéről 
jelentést is tett . Hanneberg nem fogadja el a püspöki mél-
tóságot. A ,,De salute animarum" bulla szerint a poroszhoni 
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kath. káptalanok választják a püspököt. A választás előtt 
a káptalan egy 4—5 nevet tartalmazó jegyzéket terjeszt a 
király elé, ki ezekből egyiket vagy többet is kitörölhet, vagy 
kivülök másokat is ajánlhat, de ezekből a káptalan nem kö-
teles választani. A káptalan által az utóbbi választás alkal-
mából a királyhoz felterjesztettek közül főt. Eberhard se-
gédpüspök, és Klein limburgi püspökhelyettes kitörültettek. 
A választásnál királyi biztos szokott jelen lenni. Ez alkalom-
mal ily minőségben a kath. Boos-Waldeck gróf működött, 
kinek családja az egykori trieri választó fejedelemségben ki-
tűnő világi és egyházi méltóságokat viselt. A trieri püspökség 
vagy 800,000 kath hivet számit. Az újonnan választott püs-
pök sor szerint a 119-ik leend. Az első franczia forradalom 
előtt a metzi, touli, verduni püspökségek a trieri érsekség-
hez tartoztak. — Szegény kath. árváink Berlinben még min-
dig szomorú helyzetben vannak. A községi árvaház (Fri-
driks-Waisenhaus) igazgatósága a felszedett árvákat akár 
ez intézetben, akár más családoknál helyezi el, protestáns 
vallásban nevelteti. Csak akkor, ha a kath. község igazoló ok-
mányokkal elegendőképen ellátva visszaköveteli, szoktak elbo-
csáttatni, és ez esetben csekély havi díj nyujtatik nevelésük-
ért. Természetesen, a kath. község nincs mindig az elegendő 
kimutatások birtokában, hogy az árvákat visszakövetelhesse, 
a hatóságok pedig korántsem mozditják elő a szükséges ku-
tatásokat. Igy történik, hogy évenkint több kath. árva vona-
tik el a kath. vallásoktatástól. — A tartományokban a köz-
ségtanácsok sokszor még méltatlanabbul bánnak hitsorso-
sinkkal, mint a fővárosban. Thornban, keleti Poroszország-
ban a községi javak, különösen az iskolai jövedelmek majd-
nem kivétel nélkül kath. eredetűek. Ez utóbbiak 60,000 
forintnyi tökéből folynak, melyet e czélra Adeptsky kano-
nok hagyott. Daczára ennek a város által fentartott vegyes 
tanodákban a tanárok majd mind protestánsok. A leány-ta-
nodában p. o. hová 204 kath. és 341 prot. növendék jár, 5 
prot. tanár, és 9 tanitónő mellett csak 2 kath. tanitó van al-
kalmazva. Az összes osztályokban van egy hitelemző kath. ál-
dozár, ki 33 tallér évi díjt huz, míg a prot. pásztor 100 tallért 
kap. Az európai kőmivesi főpáholyok közötti bensőbb egyesü-
lés, ugy látszik, mindinkább jobban halad előre. Szabadelvű 
és kőmives lapjaink ujabban nagy zajt ütöttek Benda urnák a 
spanyol progressisták és kőmivesek általi fényes fogadta-
tása alkalmából. Ezen ur ki állitólagosan csak kéjutat tesz, 
Madridban a progressisták által adott lakomán a porosz elő-
rehaladottakat képviselte. 

LAUSANNE, jun. 11-én. Azon kérdések, melyek jelen-
leg nálunk az elméket leginkább foglalkodtatják, majd mind 
vallásiak , de csak ritkán történik, hogy elleneink azokat a 
jog, igazság, vagy méltányosság szempontjából mérlegelnék. 
Tessin hatóságai a katholicismusnak ártalmas rendszabályok-
kal foglalkoznak. Május elején határozat hozatott, hogy azon 
egyházi javadalmak , melyek az iskolák fentartására hozzá-
járulni tartoztak, és a két következő évben üresedésbe jönni 
fognak, az iskolai alapra végkép lefoglalandók. Ugyanazon 
kanton tanácsa a nagytanács elé törvényjavaslatot akar ter-
jeszteni, melynek erejénél fogva 12 ünnep megszüntettetnék 
u. m. vizkereszt, gyümölcsoltó Boldogasszony, sz. József, 
gyertyaszentelő , húsvét más napja, pünkösdhétfő, ker. sz. 
János, sz. Abundius, Boldogasszony születése, sz. Ambrus, 

szeplőtlen fogantatás , és sz. István ünnepei. Gúnynak kell 
tartanunk , ha ezen urak hozzáteszik, hogy ezen ünnepek 
áttétele vasárnapokra megengedhető. Azon egyháziak, kik a 
törvényt áthágnák, 50—200 frankig büntetendők, mely ösz-
szegnek felét a feladó kapja. A tessini papság a nagy tanács 
elé azonnal kérvényt intézett a törvényjavaslat ellen, de a 
tiszteletteljes , habár határozott hangon irt előterjesztésnek 
nem volt eredménye, a tessini kormány a szakadás, és az 
egyházüldözés ut ján sokkal tovább haladott, mintsem hogy 
félúton megállapodjék. Egy forradalmi szellemű lap Frei-
burgban e tárgyra vonatkozólag igy nyilatkozik : ,,a papok 
tiltakoztak, de a nép nyugodt maradt" — igen, hála Isten-
nek nyugodt a nép, mert gyűlöli a felforgatást, és lázadást, 
vallásuk ellen intézett elég merényt tűrtek már, és még töb-
beket is fognak tűrni, mert tisztelői a törvényes rendnek, de 
váljon annyit jelent-e az, hogy nem érzik alelkismeretük ellen 
elkövetett igazságtalanságot ? A forradalmak akkor szoktak 
kezdődni, midőn a jogszerű előterjesztvények és tiltakozások 
elhangzanak. Nyugodt-e a tanács ? Nem, mivel a düh emészti 
az ő tagjait . — A lapok tudósitanak Glarisban május 1-én 
tartott ünnepélyről. Három év előtt e város a lángok mar-
talékja l e t t , azóta részben felépült és az emiitett napon a 
vegyes (katholikus és protestánsok számára) templom alap-
köve tétetet t le. Nem szeretjük ezen épületeket. A katholi-
kusok ugyan Glarus kantonban kisebbségben vannak, és igy 
kényszerítve a szabad föltételek elfogadására, nem az ő vét-
kük tehát, ha részükre is közköltségen külön templom nem 
építtetett , de ugy látszik némileg mégis engednek a Svajcz 
némely kantonjaiban divatos, és roszul magyarázott türe-
lemnek. Közönyösség szokott eredménye lenni annak, ha 
ugyanazon egy épületben protestánsok prédikálnak, és szent 
hitünk szertartásai végeztetnek. Tudjuk , hogy a freiburgi 
püspökhöz ily templomokra vonatkozó , Romából érkezett 
megjegyzés birta reá az illetőket arra, hogy Bernben is kü-
lön templom épitessék, és óhajtandó, hogy ez másutt is figye-
lembe vétessék. — Néhány mormon, kiktől a kantoni ható-
ságok a keresztény czimet megtagadják, a szövetségi tanács-
hoz folyamodván ennek megerősítését kinyerték. A folya-
modvány horderejének megitélésére szükséges tudnunk, 
hogy törvényeink a polgári jogok gyakorlatát csak keresz-
tényeknek adják. 

ROMA, július 2-án. Roma ismét ritka és megindító 
jelenetnek volt tanuja. 0 szentsége a hamvaiból kiemelke-
dett sz. Pál templomát látogatván a szomszéd zárdába vo-
nult, hol a hazátlan lengyel papokat, kiket a szentháromság-
ról czimzett zarándokházba elhelyezett, fogadta. A sokat 
szenvedett áldozárok könyekig voltak meghatva. A tábori 
életben elbarnult arezukon visszasugárzott üldözött hazájok 
égő hite, a papság méltósága, mely az ő hazájokban azonosa 
vértanusággal ; nemes maguktartásán meglátszott, hogy So-
bieszki és Koscziusko honfitársai. Többen közülök csonkitva 
vannak, mert nagyobb részük tábori lelkész minőségében 
szolgált, és azon bűn részesévé lett, melyet a Bergek is Mo-
urawieffek akasztással, és agyonlövetéssel büntetnek, azon 
bűnnek, hogy a harcz tüzében is a haldoklóknak az örök útra 
kiszolgáltatták Krisztus sz. testét. E lengyel áldozárok oly 
zászlóalj maradványához hasonlítottak, mely zászlaját el nem 
hagyva, e körül aprittatott össze. E szerencsétlen áldozárok 
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most az egyházfő körül állottak, kinek nevét üldözőik átkoz-
zák, kinek rendeleteit, beszédeit, iratait Lengyelországban 
nem szabad hirdetni, kinek nevére az anyák suttogva ta-
nitják gyermekeiket, nehogy őket az orthodox pápa , a czár 
meghallja. Ezen áldozároknak eszökbe jutott , hogy mintegy 
hat hónap előtt a táborban a térdre borult katonák előtt olvas-
ták fel a hazájukért teendő imákra a „szent felhívást" (In-
vito sacro), melyet ő szentsége sajátkezüleg irt, s melyet az 
egész nemzet már emlékezetből tud. — Ekként a mély tisz-
telet, hála, hagyományos ragaszkodás által vonzatva, melyek 
Jézus Krisztus helytartójának egy intésére III-ik Jánost 
Bécs segítségére bírták, a lengyel papok zokogva borultak 
a szentatya lábaihoz. A gyülekezet meglepetve, sőt csudál-
kozással nézte őket : megható jelenete vala ez a vallásos, a 
hősies Lengyelhonnak ! IX. l 'iusnak, midőn őket meglátta, 
önkénytelenül is részvétteljes szavak lebbentek el ajkairól : 
,derék lengyelek.' Azután a portugalli infanshoz fordulván, 
ekként folytatá : ime a szerencsétlen lengyel papok, kiket 
Oroszország elnyomott, Austria be nem fogadott! Erre a len-
gyel áldozárok főnöke a pápai trón elé ment, s latin felira-
tot olvasott fel, mely imígy hangzik : Szentséges Atyánk ! 
Mi a te fiaid, egykor a lengyel egyház szolgái, most messze 
számkivetve egyházainktól, megfosztva hazánktól, de elfo-
gadtatva a te vendégszereteted által, a fájdalom és elégté-
tel vegyes érzelmeivel borulunk le lábaidhoz, sirván rom-
lásunk fölött, de boldogok a te jelenléted és jótéteményeid 
által ; mert midőn annyi jósággal elfogadtad e szoronga-
tott egyház papjait, és e szerencsétlen nemzet liait, magát a 
nemzetet, magát a lengyel egyházat fogadtad kebledre. Azért 
föntart bennünket a remény, hogy eljő a nap, midőn köz-
benjárásod által gyászunk örömre változik, és a nagy rom-
lás még nagyobbszerü szabadulássá leszen, miután meg van 
irva, hogy miket megkötsz a földön, meglesznek kötve meny-
nyekben is, és a miket megoldasz e földön, meg lesznek 
oldva ott fön is. Ha te velünk vagy, ki lesz ellenünk? H a t e 
megáldod Lengyelhont, ki meri azt megátkozni, romlását 
akarni ? Fogadd azért szentséges atyánk soha nem szűnő 
hálánkat először azon jótéteményért, melylyel neked tarto-
zunk ; és azon még sokkal becsesebb kegyér t , hogy fel-
emelsz, megmentesz bennünket, és ügyünket. Fogadd min-
denek fölött hü nemzetünk kifejezhetlen hálá já t , fogadd 
óhajait és könyeit, melyeknek magunk voltunk tanúi, mi-
dőn vele együtt neked megköszöntük irántunki gondossá-
godat, és joságodat. Fogadd hitét e nemzetnek, mely pász-
torául tisztel, fogad reményét, melylyel e földön csupán irán-
tad viseltetik ; fogadd szeretetét , melylyel szeretetteljes 
atyánk lelke mélyéből ölel. — Igen szentséges atyánk! fo-
gadd el mindezeket ; örvendj jótettednek, melyet nemzetünk 
iránt tanusitottál ; te megmentetted lelkét, megváltottad fi-
ait, szerencsétlen egyházunkkal szorosbra fűzted azon kap-
csokat, melyek ellen a pokol kapui szintúgy nem fognak dia-
dalmaskodni, mint te ellened." 0 szentsége egészen elérzé-
kenyülve ekkép válaszolt; „Szavaitok, melyekkel az egész 
lengyel nemzet érzelmeit fejezitek ki előttem, valóságos vi-
gaszul szolgálnak nekem azon roppant veszély közepett, mely-
ben nemzetetek vagyon. Legyetek állhatatosak azon érzel-
mekben, imádkozzatok, hogy szűnjék meg a vihar. Kivált ti 
papok imádkozzatok a mindenható Istenhez, hogy nyerjetek 

tőle béketűrést, állhatatosságot ; imádkozzatok, bizván Isten 
örök jóságában, hogy fordítsa el tőletek a nyomorokat, me-
lyekkel sújtva vagytok. Bízzatok Istenbe, ő nem fog ben-
neteket elhagyni. Megáldlak benneteket, és az egész len-
gyel nemzetet." *) 

IRODALOM. 
„Acta et décréta concilii Provinciáé Coloniensis etc. 

(Folytatás.) 

Olvasván végig e tartom, zsinat határozatait, de még 
inkább elmélkedvén fölöttök, megfoghatatlannak látszanék 
előttünk : miként lehetett oly rövid időn át — alig 20 nap 
alatt — ily tömeg mély tudományossággal szerkesztett, s a 
legfontosabb hittani, s egyházfegyelmi kérdéseket ritka sze-
rencsével megfejtő határozatot hozni ; ha egy részről isme-
retes nem volna előttünk az ezen zsinaton jelen volt főpapok 
mély hittani tudományuk , más részről, a zsinat valamennyi 
tagjai által kifejtett szorgalom, s előkészület, melylyel e zsi-
natba beléptek, különösen pedig a bibornokérsek mint elnök-
nek bámulandó ritka éles esze, fáradhatatlan apostoli buzgal-
ma, s mindenbe életet s lelket lehelő tapinta ta , végre, ha 
nem tudnánk, nem éreznénk mennyit tehet a forró ima ereje, 
s Szentlélek segedelme. — Valóban ha e határozatokat figye-
lemmel olvassuk (én legalább ugy éreztem magamban) méltó 
csudálkozás mellett, mely azok fölött lelkünkben gerjed, kell 
hogy hathatósan épüljünk s lelkesüljünk , szintúgy a kivá-
lasztott tárgyak magasztosságán, mint azok remek kidolgo-
zásán, de leginkább ama lelkünket és szivünket átjáró szel-
lemen , mely rajtok végig vonul, s minket az égbe fölemel. 

Mily egyszerű s egyszersmind kenetdús azonnal az elő-
szó, mely a határozatok I. részét („a katholika tanról") meg-
előzi : „Sine fide impossibile est piacere Deo. Credere enim 
oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se re-
munerator sit. (Hebr. 11. 6.) Fides est lucerna illa, quae lucens 
„in caliginoso loco" (II . Petr . 1, 19) generi humano super-
nam ostendit civitatem, quae peregrinantibus nobis propo-
sita est meta itineris. Est enim „fides sperandarum substan-
tia r e rum, argumentum." (Hebr. 11. 1.) Fides et viam 
ostendit, quam oportet ingredi, et pericula, quae sint fugi-
enda. Fides remedia exliibet, quibus, ne quis lassus in itinere 
deíiciat, sit utendum. Haec arctissimo nos vinculo Deo ad-
stringit, „in captivitatem redigentes omnem intellectum in 
obsequium Christi." (II. Cor. 10. 5.) Hinc a fide praedicanda 
Apostoli olim mundi convertendi fecerunt initium. Fides a 
gentibus suscepta, mentis tenebras discussit, idolorum aras 
cultu infando celebratas everti t , pacem amicitiamque inter 

' ) A muszka lapok ezt is lázitásnak vet ték. Fiait szeretni , az éhe-
zőnek kenyere t adni, az atya nagy bűne a muszkák előtt. Nem a b ü n , 
hanem az erény bün előttök. Miután a ka th . egyháza t vérbe fo j tan i 
a k a r j á k , aki á l lha ta tosságra buzdít , az valóban lází tó, mivel a muszka 
kormány fő i ránya ellen ü tköz ik . Legújabban Miklós czá r rendeleté t 
közzé t e t ' é k , mely a templomok, kápolnák, zárdák felépítését, ki javítá-
sát tiltja. T e h á t az a t e rv , hogy a templomok lassan összeomoljanak. Ki-
i r t ha t j ák , ha az Isten engedi, Lengyelország kath. népét, de ezen népnek 
kedves emlékét sziveinkből ki nem Írhat ják. Az üldözők fölöt t az I s ten 
hatalma megmarad. Lento g radu ad vindictam divina procedit í r a , t a r -
ditatem gravi ta te compensât. Sze rk . 



homines sociavit, et ciipiditatum fregit jugum. Fide obfirmati 
cruciatus et mortem tot martyrum subiere chori. (Hebr. 11. 
36. — 3 9 ) Ut fidei depositum sartum tectum filiis suis trans-
mitteretEcclesia, longa saeculorum serie tot odia subiit, tam 
diras persecutiones sustinuit ; ipsa suo nos exemplo hortata 
est, ut fidem catholicam eadem sinceritate teneamus, eodem 
que animo profiteamur." 

A számra nézve 40 fejezet közül, mely a dogmaticus 
részt teszi, s a kath. vallás főbb ágazatait, remekül s ritka 
classicitással adja elő, válaszszunk ki bármelyiket, miszerint 
meggyőződjünk azon mély tudományosságról s istenes buz-
góságról, mely a zsinati atyákat vezette, és lelkesítette. — 
Az általános részből álljon itt néhány fejezet. I de Dei 
existentia — religionis fundamento" ekképen szól: , ,Ea jam 
proh dolor vivimus tempóra, quibus non solum reveletae 
doctrinae quaedam capita, sed revelationem, ac religionem 
totam, omnisque adeo religionis fundamentum impugnari et 
in dubium vocari cernimus. Unde pastorum vigilantia eo ad-
laborare debet, ut non tantum contra errores singulares, sed 
etiam contra infidelitatem ipsam , ubi luem tam funestam 
diifundi intellexerint, fidelium mentes muniantur. Quume s. 
Augustini sententia ,,omnis vitae bonae, ac beatae via in vera 
religione sit constituta, qua unus Deus colitur, et purgatis-
sima pietate coguoscitur princípium naturarum omnium, a 
quo universitas et inchoatur et perficitur et continetur:" (De 
vera relig. c. 1.) hinc Deus, etsi „lucem inhabitat inac-
cessibilem" (I. Tim. 6, 16) tamen lianc primam, qua omnis 
superstruitur religio veri tatem, hominibus reddidit mani-
festam. (Ps. 52. 1.) Etenim invisibilia ipsius a creatura mun-
di per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur ; sem-
piterna quoque ejus virtus et divinitas, ita vit sint inexcu-
sabiles." (Rom. 20.) Si vero jam excusari non potest homo, 
quum Deum, qui „non sine testimonio semetipsum reliquit, 
benefaciens de coelo, dans pluvias et tempóra fructifera, im-
plens cibo et laetitia corda nostra," (Act. 14, 16.) non ag-
noscit : quanto magis reprobandus foret, si eumdem Deum 
etiam conscientiae voce sibi loquentem nollet audire ! — 
Etenim testibus externis internum addidit Deus, quum ho-
mines ostendant „opus legis scriptum in cordibus suis, te-
stimonium reddente illis conscientia ipsorum, et inter se in-
vicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendenti-
bus." (Rom. 2, 15.) Neque terrere solum, et ad judicem su-
premum agnoscendum etiam invitos voluit adigere, sed in-
sito quoque felicitatis desiderio bonis delectabilibus inhae-
rentes ad se tamquam omnis beatitudinis fontem suavi im-
pulsu invitât; unde fit, ut homo, postquam in bonis caducis 
felicitatem suam iinemque frustra se quaesiturum cognovit, 
in Deo ipso supernae quamdam percipiat felicitatis suavita-
tem, fateaturque cum s. Augustino : „Tu excitas, u t laudare 
t e deleetet, quia fecisti nos ad te, et inquietum est cor no-
strum, donee requiescat in Te." (Confess, lib. I. cap. I .) E t 
quamvis homines non raro eo delapsi sint dementiae, ut 
operibus manuum suarum cultum soli Deo debitum prodige-
rent, tamen , repentinis casibus admoniti, ut Tertullianus 
(Apol. cap. 17.) refert, Dei imaginem imis quasi mentis pe-
netralibus abditam recordati, ad eum, qui solus est Deus, 
opis petendae gratia sese convertere solebant ; unde merito 
idem exclamat : „ 0 testimonium animae naturaliter christi-

anae" ! etc. —IV-ik fejezet : „de Fidei divinae necessitate." 
Quum liocce tempore inulti vitae aliquam probitatem sine 
fide, atque illam, quam „honesti viri" religionem dicunt, sibi 
sufficere perverse iactitent, summopere necessarium est, u t 
animarum pastores fidei ad salutem necessitatem saepe ver-
bisque gravissimis exponant, et demonstrent. — Profecto 
si Deus ad homines loquitur, eo loquitur consilio, ut sibi fi-
des habeatur. Nec potest is qui fidem detrectat, non inferre 
injuriam, aut Dei scientiae et veracitati, dum eum erroris vel 
fraudis non expertem innuit, aut Dei sapientiae, dum eum 
absque consilio agere et loqui opinatur, aut supremo ejus 
dominio, cui se non vult submittere ; unde etiam aeternae 
damnationis reus pronunciatur. (Marc. 16, 16.) Quamquam 
autem omnes promptum gerere debent animum credendi 
omnia, quae Deus per Ecclesiam credenda proponit : quae-
dam tamen non solius praecept i , sed „medii -^ etiam vim 
habent et absoluta necessitate explicite sunt credenda. Do-
cet id Apostolus dum ait : „credere enim oportet acceden-
tem ad Deum , quia e s t , et inquirentibus se remunerator 
sit ." (Heb. 11,16.) — Ad salutem consequendam minime suf-
ficit fides ilia qualiscumque, et late dicta, seu Dei cognitio, 
quae ex testimonio creaturarum similive motivo hauritur. 
(Prop damn, ab Innoc XI.) Ad finem enim supernaturalem 
supernaturalia ducant oportet; fides vero e mundi visibilis 
testimonio seu conspectu similive argumento naturali con-
cepta cognitionis naturalis ambitum non excedit. — Quan-
tam igitur dicamusne inscitiam an temeritatem prae se fe-
runt illi, qui fidem hominibus quidem rusticis et insciis, mi-
nime vero et cultis sublimiorive praeditis ingenio necessa-
riam dictitant ! (Prop. Raimundi Lulli damn, a Greg. XI.) 
Fides enim necessaria est omnibus illis , quibus Deus per 
Apostolos suos eorumque successores evangelium praedicari 
jussit, et quos ad finem supernaturalem per solam revelatio-
nem cognoscendum destinavit ; omnibus autem finem hunc 
praefixit, et omnibus evangelium praedicari voluit. Omnes 
proinde in Deum fide supernaturali tendant necesse est. — 
Commendanda vero et inculcanda est haec fidei ad salutem 
necessitas eo vehementius , quo magis videtur esse veren-
dum,nea rdens — quod conspicimus — bona terrena compa-
randi Studium plurium in dies animos a rebus eoelestibus 
avocet, et luctuoso illo, quem indifferentismum vocant morbo 
inficiat. Non improbandus quidem est ille, quo terrena com-
parantur, labor, et industria, quamdiu intra justos limites 
constr ingitur , et in altiorem ilium dirigitur finem, cujus 
gratia terrena omnia liomini sunt concessa, vehementer 
autem vituperandus et reprobandus, si insanae tantum fru-
endi libidini subservit, aut ita totum occupât animum, ut 
coelestia negligantur imo et vilipendantur. — Religionis re-
velatae vim et naturam minime intelligunt, vaneque fidem 
aliquam se habere existimant nostri temporis sapientes illi, 
qui religionem , quasi senio langueat, scientia renovandam 
et perficiendam dictitant. His cum Vincentio Lirinensi re-
spondemus : „Mirari satis nequeo tantam quorundam homi-
num vesaniam , tantam excaecatae mentis impietatem, tan-
tam postremo errandi libidinem, ut contenti non sint tradita 
semel et accepta antiquitus credendi regula , sed nova ac 
nova in diem quaerant, semperque aliquid gestiant religioni 
addere , nmtare , detrahere , quasi non coeleste dogma sit, 
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quod semel revelatum esse sufficiat, sed terrena institutio, 
quae aliter perfici nisi assidua emendatione, imo potius re-
prehensione non possit, quum divina clament oracula : ne 
transferas terminos quos posuerunt patres tu i . " (Common, 
cap. 21.) Profecto temerario plane et sacrilego ausu abri-
p iun tu r , quotquot humánum quemdam progressum in reli-
gionem revelatam vellent inducere, „perinde ac si ipsa re-
ligio non Dei, sed hominum opus esset, aut philosophicum 
aliquod inventum, quod humanis modis perfici quea t . " (En-
cycl. Pii IX d. d. 9. nov, 1846) Doctrinam revelatam qui 
corrigere , mutare , aliuin ei sensum, quam quem hucusque 
tenui t Ecclesia subiicere praesumit, ipsam revelationem opus 
divinum esse n e g a t , aut Ecclesiam, quae est veritatis co-
lumna , incusat erroris. Manifestum quoque est, illos, qui 
asserunt posse aliquando scientiarum et inprimis philoso-
phiae progressus exigere, u t dogma aliquod alio, quam prio-
ribus saeculis tenuit Ecclesia, sensu jam intelligendum sit , 
fidem totam funditus evertere. Non enim firmo mentis assen-
su, qui ad fidem requiri tur ille potest dogma aliquod sensu 
nunc ab Ecclesia declarato admittere, qui vereri possit aut 
debeat , ne philosophiae progressus alium aliquando dogmatis 
sensum requirat , eumque, quem nunc tuetur Ecclesia, falsum 
fuisse ostendat. — Quodsi quis omnem in religionis scientia 
progressum sibi praeclusum vane queratur , audiat eumdem 
Vincentium a tot iam saeculis eiusmodi querelas praevenien-
tem : „Sed — inquit — forsitan dicit aliquis : nxdlusne ergo 
in Ecclesia Christi profectus habebi tur religionis ? Habea tur 
plane et maximus. Sed ita tamen, u t vere profectus sit ille 
fidei, non permutatio. Siquidem ad profectum pert inet , u t 
in semetipsam unaquaque res amplificetur, ad permutatio-
nem vero, ut aliquid ex alio in aliud t ransver ta tur . Crescat 
igitur oportet, et multum vehementerque proficiat tam singu-
lorum quam omnium, tam unius hominis quam totius Eccle-
siae, aetatum ac saeculorum gradibus intelligentia, scientia, 
sapientia, sed in suo dumtaxat g e n e r e , in eodem scilicet 
dogmate, eodem sensu, eademque sentent ia ." (Common, cap. 
23.) (Nem árt 1) többször repetá lni , mit egykor tanultunk.) 

VEGYESEK. 
Éjszak-Amerikában Newpern városa mellett máj. 27-

kén egy vonaton vitt négy pokolgép a vonatszekerek kis 
összeütődése által kigyúlt, s borzasztó csapást hozott az uta-
zókra; ezek majd mind katonák voltak, a légbe röpített testek 
tagjai 800 ölnyire távol hullottak a földre. A megölettek, a 
megsérültek számát nem is tudják ; annyi bizonyos, hogy a 
132-ik ezred a leggyilkolóbb csatában se vesztett volna töb-
bet, mint e gépek kigyúladása által. — Emlékezzünk Santi-
agora ; de kik martiusban lármáztak, azok indulatlanul nézik 
a newperni szerencsétlenséget. Mily rokonszenv követi mé-
gis a szerencsétlenség által súj tot t kath. santiagói nőket ! 

Pluym Anta l , bukaresti püspök ur következő levelet 
küldött a fejedelmi miniszterhez : „Kötelességemnek tartom 
hálámat kifejezni azon méltányosságért , melylyel egy kér-
dést vágyaink szerint megoldott, midőn a fejedelem paran-
csából, az egészségi tekintetekből bezárt temető helyett egy 
mást megrendelt . Alázatosan kérem, ezen hálám kifejezését 

' ) Aein á r t ? Su t h a s z n o s , s z ü k s é g e s , e lke rü lhe te t l en . S z e r k . 

a fejedelem ő magasságának is hódolatommal együt t nyilvá-
nítani azon kegyes pártfogásért , melyben minden vallásfele-
kezetet, különösen a katholikust részeltetni méltóztatik." 

Purcell , cincinnatii érsek Lancasterben, Mac Closkey 
kinevezett new-yorki püspök Lansingburgban Szűz Mária 
tiszteletére templomot szentelt. San Francescoból, Orégon-
ból, Portlandból templomok, zárdák, iskolák, neveldékről ér -
tesítenek. Rapp , clevelandi püspök Francziaországban sze-
dett adakozásokból kis papneveldét állított. 

A pestbudai g. n. e. egyházi megyének megbízottjai 
Szent-Endrén gyűlésbe összejöttek, hogy Karloviczra köve-
teket válaszszanak. Ezen gyűlést a püspök nemlétében az 
esperes ur nyitotta meg. Gozsdu felszólitá az elnöklő espe-
restet az elnöki szék elhagyására, mivel a világiak ezt nem 
fogják tűrni. Meglet t . Szólt ismét Gozsdu, hogy a küldendő 
követnek utasitásul adassék, nem ereszkedni az érsek válasz-
tásába, mig a szerb és román nép közötti ügy testvéries uton el 
nem rendeztetik. Egy más ur bizalmat ajánlott az egyház 
választandó fejébe, s Gozsdu inditványát el nem fogadandó-
nak vi tat ta . Gozsdu röviden válaszolt : „ tagadta , hogy az 
egvház feje más min ta láthatatlan Is ten Fia, Krisztus, kinek 
személyesitője a nép. Hosszúzsivio után stb." (P. N. 166. sz.) 

Matamoros Spanyolországból izgatási bűnök miatt két-
szer elitélt, és kiűzött angol ügynök Bonnba jön, h o g y a h i t -
tanthal lgatva,a hittérítésre magát képesítse. Tehát angol hit-
küldér hit tani tanulmányok nélkül ! Midőn Berlinben egy 
kath. férfiú a prot. lelkészhez ment, hogy felvétetést kér jen, 
mert saját nejétől elválni, s más prot. nővel házasodni akart , 
k é r d e z t e tehát , hogy mikor jöhet hit tanitásra ? A prot. lel-
kész válaszul adá : ,minek önnél tanitás? Ön mint katholikus 
mindazt hitte, amit mi hiszünk, vegye elő a szentírást, onnan 
tanulja, mit ne higyjen, önnek csak communicálni kell.' Igaz. 
a kath. credo per subtractionem minden vallásfelekezet dog-
máit fogja adni, egészen a muhamedanismusig ; a vallásfele-
kezetek credói pedig per additionem kis igazítással a kath. 
credót fogják szülni ; azért mi az áttérésnél oktatunk. 

Az éjszakamerikai Egyesült-államokban 1861-ben ápriL 
16-án 75,000, május 4-kén 64 ,748, decemberben 50,000 
ember vétete t t a hadseregbe ; ez kevés volt, 1862 jul. l.-en 
300,000, aug. 4-én 300,000, 1864 febr. 1-én 500,000 ember 
soroltatott a hadi zászlók alá, mindössze 1,739,749 ember. 
Az Isten nélküli a lkotmánynak, a vallás nélküli társada-
lomnak , a példányul kitett polgári szabadságnak fényes 
dicsérete. 

Parennin jezsuita atyának Ruffey nevü szülővárosában 
vallásos lakosok emlékkövet állitanak. Született 1665, Chi-
nába ment 1698-ban, ottan meghalt 1741-ben. Ezen atyáról 
Voltaire irta ; „ezen atya tudományossága és jelleme által 
hires, igen jól beszél chinai és tatárnyelven. 

A turini kormánynak béreuezei Romában jun. 6-án es-
tefelé több helyen petardákat dobtak. Ezek nagy robbajjal 
pat tannak, de nem eredményeznek semmit. Egész Italia maga 
egy politikus pe t a rda ; Minghetti pénzügyi tudománya ál-
lamgazdászati petarda • Venosta jegyzékei diplomatai petár-
dák ; Pisanelli vallásos rendeletei a szekrestyébe dobott pe-
tárdák ; della Rovere törvényjavaslata az ujonczozásról a 
papnövendékek közé dobott petarda ; egy szóval egész I ta-
lia egy petarda, mely pat tan, csattan, füstöt csinál, s vető-
jé t sérti meg rendesen. A miniszterekre búinak a pe tárdák , 
a garibaldianusokra a kormány szór petardákat, a diplomati-
ának jegyzékei ismét csak Turinba hányt petárdák ; della 
Rovere nagy petárdát kapott az II Diritto laptól, midőn irta 
felőle: „Nem gondol juk , hogy tudatlanabb, ügyet lenebb, 
képtelenebb , bárgyubb ember legyen a királyi seregben, 
mint Rovere. Szerencsétlen haza, mely miniszteri hivatalban 
ily nyomorultat megtűr ." (159 sz. 11 jun . ) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 
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TARTALOM: Havi szemle. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Mit nem dérit fel az idő ! Damnosa quid non 

imminuit dies? A nagy omladások, a széles hasadá-
sok, a mély vízmosások a földnek titkait, a kövese-
dések rétegeit nyitották fol a természetbúvárok előtt, 
hogy leomoljanak a Grenesis ellen emelt gyűlöletes 
rendszerek ; a nemzetközi viszonyok hasadásai is né-
mely iratokat hoztak napfényre, hogy a diplomatai 
helyezkedések fekvéseit felnyissák az észlelők előtt, 
s hulljanak összeagyanitások képzelt várai. A mult 
évi nov. 5-i császári beszéd Párisban tehát villám 
volt, mely^nem rombolt, mivel rombolni valót nem 
talált, de romokat ijedelmes fényben felmutatta. 
Rémület volt az első, meggondolás volt a második, 
kezdeményezés a harmadik lépés a rémületes setét-
ben. A lassú sugdosást a bizalmatlan közeledés, ezt 
a félékeny javasolás követte, jött végre a komoly 
tárgyalás, — és azután? — Csalódás mindenütt. 
Tantae molis erat! —Ma látjuk, hogy a szokatlanul 
hideg tél szokatlanul meleg levelezésekben folyt le, 
s a német-dán hadak sűrű csatáit a diplomaták sürü 
tanácskozásai kisérték, melyeknek eredményeit s ko-
párságait egy részben már látjuk. Eddig csak kez-
deményezés, csak a világbotránynak, mely korsza-
kunkat jelzeni fogja, bevallása. Örüljünk a szövet-
ségi kezdeményezéseknek a négy éves szakadozás 
után? Jósoljunk kevésből sokat^ kicsinbői nagyo-
kat ? Sem ez, sem az. A diplomaták, mikor tárgya-
lásokra mennek, gyóni, áldozni nem szoktak, a jó 
szándékot vallják, de a jó' szavat egymás között na-
gyon is értik; a diplomatai testület a tárgyalás előtt 
,Veni Sancte', utána ,Confirma, hoc Deus' nem szo-
kott imádkozni. Csak a jó szándékokra száll le az 
áldás. ,Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, 
et justa sunt opera.' Jó ugyan, ha legalább félelem-
ből nem vétkezünk, legalább rettegésből jót cselek-
szünk, miután szeretetből nem teszszük ; jó ha a nem-

zetközi szakadozás veszélyein elrémülnek, s a ke-
resztényellenes noninterventiot ker. szei'etetnek köl-
csönös szolgálatjaival némileg felváltják, az érdek-
szabályt a legélesebb pontjain megtörik, s szövetsé-
get keresnek. A szövetség érdektelenség ; abban szö-
vetkezhetik az ember, amiben az érdekről lemond ; 
önmegtagadás a közeledésnek, a társas életnek az 
alapja. Érdek csak a gonoszságra sző össze, csak a 
prédára egyesit. Ha lelketlen az, aki fulladó ember-
társának kezet nem nyújt, hogy a halálból kirántsa ; 
ha gúnyol, ki a parton állva mondja: kezemet oda 
nyújthatnám neked, de nem teszem, szivemben ro-
konérzelmet hordok irántad, de tettleg segélyt nem 
nyújtók; a ker. társadalom, az európai család nemes-
ségének lelketlen gúnyja a noninterventio, mivel a 
szeretet törvénye a nemzetcsaládokat ugy kötelezi, 
mint az egyes embereket. Unicuique Deus mandavit 
de proximo suo. A család családnak, a falu falunak, 
a vidék vidéknek, az ország országnak tartozik se-
gélyt nyújtani. Ötven év előtt a forradalmi hatalom 
demarcationalis vonalokat, 1856-tól localisált, hábo-
rúkat vallott; ennek elmélete a noninterventio. A 
szövetség közbelépés, kölcsönös szolgálat, a nonin-
terventionak tagadása. Jósoljunk-e tehát, amiket lát-
tunk ? Elég, ha jellemezünk. Europa lánczokba van 
verve, mikor fognak kezeiről, lábairól e lánczok le-
hullani, az Istennek a titka. A háromszázados tanok 
az ő lánczai, az elvetett ker. igazság az ő fájdalmai. 
Egyre van szüksége, hogy szakadozásainak veszé-
lyeit felismerve, egyesülési törekvései között a pá-
paságot a közjó, a szabadság, a trónok szilárdságá-
nak, a nemzetek biztosságának alapjaul elismerje, 
ehez ragaszkodjék, ezután igazodjék, e szerint csele-
kedjék. Nem oly hatalomra van most szükség, hogy 
a pápa fejedelmeket sújtson le a trónról, ámbár min-
dig btinszörnyetegeket sújtott, hanem hogy az európai 
családban mint atyának illetékes tekintélyű szava 
legyen. De Európának előbb minden kezdeményei-
ben meg kell buknia, hogy ezen igazságot megis-
merje, s mennyi csapásokon kell átesnie, hogy vallja, 
hogy elfogadja? Hordja kezein a tévtanok lánczait, 
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gondolja, hogy ha lánczait leveti, kezeit is elveti; 
marad tehát hamis istenei, csaló jósai mellett. Az ily 
lánczokat csak a rozsda szokta leenni a gyáva ke-
zekről. A forradalmi tanok rohamot szülnek, de lel-
kesedést nem szülhetnek, kitartást nem adhatnak. 
A gyávák vakon rohannak, vakon futnak, vakon 
kétségbe esnek; a forradalmi korszakok ivadékai 
gyávák; a lázt teljes levertség s kimerülés követi. 
,Petrus quidem servabatur in carcere; oratio autem 
sine intermissione fiebat ab Ecclesia ad Deum pro eo, et 
ceciderunt catenae de manibus ejus.' „Suppliciter ex-
poscimus, igy szólt a szentatya ez évi Péter Pál nap-
ján, et ab omnibus Christi fidelibus enixis precibus 
et in humilitate cordis expostulari mandamus melio-
rem temporum conditionem, ut Deus misericors 
omnes lumine veritatis ambulare concédât." 1) Ami 
diplomatánk az idő; ami diplomatánk a Deus vo-
cans, Deus tonans; ami diplomatai ügynökünk az 
imádság. „Rabok vagyunk gyengeségünkben, sza-
badokká tesz minket az imádság", irja Rousseau.8) 
„Kezdtem imádkozni, igy szól egy más hitetlen, 
kezdtem az Istenhez közeledni, s nyugodt, balsor-
somnál erősebb lettem." 3) A nagy politikai kezde-
ményezéseket nagy imádságaink kisérjék ; s kik ár-
tani akartak, leginkább használni fognak. Ora Do-
minum, et ipse curabit te. A tévtanok nem adnak 
már irányt, nem sugallnak tanácsot, az emberi elme 
megfogyott, az észisten jósai elnémultak. ,Muto Par-
nassus hiatu conticuit.' 4) „Háborúhoz kell-e kez-
deni, vagy ne ? Vannak-e szövetségeseink ? Milyen a 
mi helyzetünk ? En nem tudom. Mit kell tenni ? En 
nem tudom. Nous sommes en présence de l'incon-
nu." 3) Delphis oracula cessant, — Et genus hu-
mánum damnat caligo futuri: e) Mutisque diu plora-
bere Delphis. 1) A zürichi békekötés füstbe ment, az 
1852-i jegyzőkönyv megégett, a londoni conferent.ia 

3) „Clementissimus misericordiarum páter et Deus to-
tius consolationis propitius annuere dignetur humillimis ac 
ferventissimis nostris precibus, quas pro Ecclesiae sanctae 
terrarum triumpho et pace, et pro vera omnium populorum 
prosperitate et tranquillitate ad ipsum dies noctesque fun-
dere non intermittimus." Allocutio 16 mart. 1863. 

2) Nouvelle Iléloisse, T. 2. p. 456. 
3) Isnard, Dell' immortalité dell anima. 
4) Lucanus, Phars. 1. 5. 
5) Napoléon herczeg 1863. mart. 18-án: ,,Faut-il faire 

la guerre ? faut-il ne pas la faire ? J e n'en sais rien. Nous 
sommes en présence de l'inconnu. Nous manquons de tout 
élément de discussion." (Monde 78. sz. 20. mart. 1863.) 

c) Juvenalis, Satyra 6. 
' ) Theb. 1. 8. 

semmit se végezhetett. Piusnak imái teljesedésbe 
mennek; csatlakozzunk hozzá, sa diplomatia, habár 
legutolsó, de mégis hozzájön. Solve jubenteDeo ter-
rarum Petre catenas, — Qui facis, ut pateant coele-
stia regna beatis. *) Isabella nyugszik, Victoria gyá-
szol, szomorkodik; IX. Keresztély fél, aggódik, Na-
poléon ladikázik, Abdul-Azis laktanyákban épitke-
zik, Wilhelm király, Sándor czár vizet iszik, Lipót 
király Londonba, Vichybe utazik, — Pius ? — imád-
kozik. Europa! ki a te szabaditód? 

A német hatalmasságokat kellemetlenül lepték 
meg Morning Postnak sürgönyei. A tiltakozás, a 
megliazudtolás minden részről megjött, a sürgönyök 
az újságnak, nem pedig a hatalmaknak lettek sür-
gönyei. De nem jelelik-e a három hatalmasság hely-
zetét, a létező szövetséget? A tiltakozások ezt nem 
tagadták, a sürgönyök alakja hamisnak, a tartalma 
igaznak vétetett. Bosszú közölte ezeket, miként 
1855-ben Miklós czárnak terveiről Hamiltonnak bi-
zalmas leveleit. A három hatalmasság nagy bűnről 
vádoltatott, a nagy bün a saint-Alliance volt. A szö-
vetség-e a bün, vagy pedig a szövetségnek ,szent' 
mellékneve? Talán ez. Bosszú bosszút költ, a vád-
lott vádlóvá lett, ,Kölnische Zeitung' hiteles felfede-
zéseket tett, hogy a három hatalmasság szövetsége-
sitésére épen Anglia legtöbbet fáradott. -) Télen át 
Bécsben, Berlinben, Pétervárott angol ügynökök 
dolgoztak, a franczia császár ellen szövetséget ková-
csoltak. Sikerült a három hatalmat egy szövetségbe 
kötni, de nem sikerült őket angol véd uraság alá 
hozni, a londoni értekezletek a három hatalom szö-
vetségét, de ezen szövetségnek függetlenségét is be-
bizonyították. Innen az angol bosszú. Haragszik, 
mert szándékai teljesedtek, a francziák császárját a 
sürgönyökkel azon szövetségre késztette, melyet a 
három hatalmasságnál elvesztett. Elárulta a császárt, 
mikor Bécsben, Berlinben, Pétervárott izgatott ; áru-
lást elkövet a három hatalmasságon, mikor szent 

J ) E x quo mortalem perstrinxit Spiritus alvum, 
Spiritus ille Dei, Deus et se corpore matris 
Induit, atque hominem de virginitate creavit ; 
Delphica damnatis tacuerunt sortibus antra, 
Non tripodas Cortina regit, non spumat anhelus 
Fata sybillinis fanaticus édita libris. 
Perdidit insanos mendax Dodona vapores. 

Jam purpura supplex 
Sternitur Aeneadae rectoris ad atria Christi, 
Vexillúmque crucis summus dominator adorat. 

Prudentius, Apotheosi adv. Judaeos. 
2) Monde 188. sz. 11. jul. 1864 — Osservatore Ro-

mano 157. sz. 12. jul . 1864. 
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szövetségről vádolja. Perlld Albion ! Napoléon mindent tu-
dott, de nem tudni látszatott. Pepolit magához hivja, általa 
Berlinben szövetséget ajánl, ha itt nem sikerül, ugyanezt 
Pétervárott megkisérteti. ') A cabinetek irodái titkot többé 
nem rejtenek. Pecuniae obediunt omnia. Miklós czárnak 
Fridrik királyhoz küldött leveleit a császár másolatban kapta, 
Sebastopol hadi tanácsának végzéseit Miklós czárnál hama-
rább olvasta, miként V. Pius a lepantói csatának győzelmét, 
ugy Napoléon császár Malakolfnak elestét sept. 7-én a Mars 
mezőn jóslói tekintélylyel hirdette. Csakhogy V. Piusnak az 
ur angyala, a császárnak pedig az ő d'orja hozta a titkos tu-
domást. Napoléon kísérletei gyümölcstelenek valának, mivel 
Pepoli Parisban csak Velenczét kérte, Romáról minden biz-
tatást nyújtott, Londonban pedig csak Romát kérte, Velen-
czéről lemondott. Nem jel-e ez, hogy a szövetségek titkon 
és árulással kerestetnek ? hogy a törekvések titokban nem 
őriztethetnek? hogy a diplomatia kétféle, egyik kint, másik 
bent, egyik hivatalos, másik bizalmas, s a kettő egymást 
megczáfolja? hogy Europa sem az állitásnak, sem a tiltako-
zásnak nem hisz ? hogy, miként egy franczia lap a turini 
kormányról irta : ,,az ő ígéretei, az ő tagadásai a becsületes 
emberek előtt ugyanegy becscsel bírnak",2) egyetemes kezd 
lenni? Nem jel-e ez, hogy Anglia elárulja Napoléont, midőn 
a három hatalmassággal sugdosott, elárulja a három hatal-
masságot, midőn sürgönyöket kovácsolt ? Pepoli Napoléon-
nak megbízottja, mást beszél, mást ígér Parisban, London-
ban, Berl inben, Pétervárott , s mindenütt mondja , hogy 
őszintén beszél? Miben különbözik az angol sugdosás, a 
franczia kezdeményezés Mazzini összeesküvésétől? Mazzini 
bosszújától ? Quos amor non conjungit, timor compellit. A 
szövetség a három hatalom között meg van ; a kissingeni, 
karlsbadi, berlini találkozások lepecsételték, mit a diploma-
tai tárgyalások elvégeztek. A politikai nagy betegség gyógy-
fürdőkben kap orvosi megrendeléseket. Vichy, Gaststein, 
Karlsbad, Kissingen Europa nemzetközi nyomorainak gyógy-
vize. Talán mert a vízen iratik, ami a Megváltó helytartójá-
val nem végeztetik? Talán mert mondják : intraverunt aquae 
usque ad animam meam ? De Viehynek vizei nem Kissin-
gennek forrásai ; 3 Europa egy része mondja : „Numquid 
non meliores sunt Abana, et Pharphar, fluvii Damasci omni-
bus aquis Israel, ut laver in eis et m u n d e r ? " 3) 

Mi a szövetségnek tárgya ? Mondják, hogy Írásban 
nem is létezik, annyit tudnak, hogy szövetség, s legalább 
bizonyos esélyekre kölcsönös védelem. Mi az alapja, mi az 
i ránya? Parisból már februárban szent szövetségről regél-
tek, Pétervárról a ,szent' jelleget tagadták ; nincs indok, 
hogy a szent szövetség lehetőségéről is valaki álmodjék. A 
szövetség profán, a szövetség békés, a szövetség csak a for-
radalom, a titkos összeesküvések hatalma ellen lehet. Nagy 
ideje már! Undecima hora, a hitszegés, a parricidium, a fra-
tricidium, a matricidium. mely Italiában genyed, Európának 
szivén ég. A titkos társulatok Muszkaországnak nem mai 
rémje. Metternich herczeg 1820 nov. 22-én irja : „Sándor 
czár nagyon változott. Ő meg van győződve a titkos társu-
latok veszélyes befolyásáról. Félek, hogy égő képzelődése 

' ) Osservatore Romano 140. sz. 22. jun. 1864. 
2) DniUl catt . 219. sz. 19. jul . 1864. 
») 4. Heg. 5 , 12. 

öt a határon túl ne ragadja. Ő többet ró fel nekik bünül, 
semmint igaz. A császár már tovább megy, mint a szükség 
parancsolná. Tanácsosai visszatartják, hanem mennyit nyom 
Pétervárot t a tanácsos? Az egyeduraság sehol se tűnik fel 
világosabban, mint a muszka kabinetben." 1 ) Gortscha-
koff a párisi é3 a londoni kormányokhoz J) adott válaszában 
a cosmopolita forradalmi összeesküvésekről szólt, a mult szá-
zadi pápák köriratjait későn másolta ; 3) ez évben bizalmas 
lapja által mondatta : „szövetséget akarunk, nem szent szö-
vetséget , hanem a forradalom ellen kötött szövetséget." H a 
az angol államférfiak, kik a koronaherczeget is Garibaldihoz 
vezették, hogy még tiszta királyi kezeit beszenyezzék, a for-
radalommal szövetkezve maradnak ; ha Napoléon császár 
se szakit a földalatti összeesküvéssel, amennyiben emez ál-
lamférfiak forradalmi téren akarnának működni, a kissingeni 
s karlsbadi szövetség ellenök lehet, de mennyiben fejedel-
mek, s a két nagy nemzet sorsainak vezetői, n i n c 3 ellenök 
semmi szövetség. A szövetség jelleme védőnek monda-
tik. Még távol vaunak a kormányok attól, mit Sándor czár 
1829-ben mondott : „Európában nem lehet többé franczia 
politika, muszka politika, porosz vagy austriai politika ; Eu-
rópában egyetemesen közös politikának kell lenni mindnyá-
junk üdvére , ezt kell vallani a fejedelmeknek, ezt a népek-
nek." Sándor c z á r , miként Metternich herczeg emlité, 
néha ábrándozott, az európai egyetemesen közös politikát 
saját iróasztalahoz akarta kötni, Miklós czárnak ezt örökségbe 
hagyományozta, mely örökség Sebastopol romjai alá temet-
tetett. Felkel-e sírjából ? Szóljon a mult időből Metternich. 
„A hiba, melyet a vallásban elkövetünk, minden más hibák-
nak szülőanyja. Egyetlen egy hatalom kormányozza az er-
kölcsi világot, valahányszor ez ostromoltatik, megrázkódta-
tások következnek. Ez az én hitvallomásom, melyben emi-
nentiád engemet mindig hűségesnek fog tapasztalni." 
Nincs-e ma a legnagyobb vallasos t éve ly? A világuralko-
dásról se Angolország, se Napoléon, se Muszkaország nem 
akar lemondani, pedig a világuralkodás, ha nem is fegyver-
rel, de erkölcsi tekintélylyel csak a pápák számára van fen-
tartva. Pápai tekintély nélkül Europa vagy kozák, vagy ve-
res köztársaság lesz, mindenik esetben a sülyedés. Bár ki 
más uralkodjék, elnyomást szülend ; a Megváltó helytartójá-
nak uralkodása pedig jogot, nyugalmat, biztosságot nyújt . 

A pápaság ellen elkövetett háromszázados merény 
Europa minden bajainak forrása. A német, a svajczi izgatók 
16-ik században ép ugy beszéltek a pápaságról, mint ma az 

*) Consalvi, mémoires T . 1. p. 124. 
l ) Az egyiit l ies j egyzékek 1863. jun. 17-érő l s/.ùltak. (Armonia 

167. jul. 16. 1863. — Monde 189. sz. 14. jul. 1S63.) 
a ) A franczia kormányhoz : „ E n fcice de l 'act ion la plus évidente 

des éléments révolut ionnaires de tous les pays qui se concer te a u j o u r -

d 'hui dans le royaume de Pologne. IVdus devions d 'au tant plus fiver s u r 

cet objet l 'at tention du gouvernement de l ' empereur Aapolcon, que l ' un 

des principaux foyers de cet te agitation se t rouve â, Par is même . " 

(Monde 199. sz 23. j u l 1863.) Angolországhoz ' / is M - « C e sera i t une 

conflagration générale que les é léments de désordre , répandus par tous 

les pays viendraient compliquer, et qui ne cherchen t qu 'a boulverser 

l ' E u r o p e . " (Monde 200. sz. 24. jul . 1863. — Armonia 173. sz. 26. jul . 

1863.) 

»)Dnità catt- 213. sz. 12. jul. 1864. 
5 ) Consalvi , Mémoires T . 1. p 125. 
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olasz conspiratio. Magasabb fokra lépett a merény, széle-
sebbre ömöltek a nemzetközi kínok ; 1860-ban a kiállhatlan-
ságig m e n t a m e r é n y , fullasztásig emelkedtek a bajok is. 
Nem akkor volt-e Europa a leggyászosabb nyomorban, mi-
kor VII. Pius sinylett a fogságban ? Gondviseléses azonos-
ság ez a történet folyásán, hogy a pápaság tisztelete Europa 
dicsőségének, jólétének legyen hévmérője. 1809, 1849, 1861 
hármas bizonyíték csak a legujabbi időkből. Súlypontját 
vesztve dűl minden ; Európának súlypontja mindig a pápa-
ság lesz. Portae inferi non praevalebunt. A tör ténet a leg-
feketébb lapon fogja írni, hogy Európában az olasz félszige-
ten az élő erkölcstelenség négy évig békével kezelhette a 
kormányhatalmat. Érzik ezt már a kormányok , komolyan 
gondolkodnak felőle , érzi ezt, habár meghízott mája miatt 
naponkint 18 órát alszik, Victor király is, visszalépne, ha 
háta mögött gyilkok nem állanának. A merény kétségkívül 
bűnhődést kiált. Érzik, ismerik a hatalmak, hogy a pápaság-
nak visszahelyeztetni kell, ha békét akarunk, a közzétett sür-
gönyök e tárgyat is emiitették, a kölcsönös segély ezen es-
hetőségre is kiköttetett. Ha a forradalom ellen kell szövetség, 
a szövetségnek a pápai visszahelyezést, a pápai tekintélynek 
bevallását kell akarnia. Pitt Vilmos, a legitimitás törhetlen 
bajnokáról, 1794-ben igy ir Bernis bibornokhoz Conziè Fe-
rencz arrâsi püspök, ki számkivetését Londonban töltötte : 
„Pi t t Vilmos miniszter nem tudja eléggé csudálni a romai 
szék erélyes viseletét; mondá, hogy ő egy széles királyi coa-
lition dolgozik, s ezt a pápa közbejötte nélkül nem hiszi elér-
hetőnek. Szeretné Pit t , hogy a szentatya egész Európára 
nézve azt tegye , mit otthon a franczia betörés ellen tesz, s 
csak igy hiszi, hogy a forradalmi rohamot lehessen feltar-
tóztatni. Én nem kívánom, mondá a miniszter, hogy a pápa 
keresztes hadat indítson , miként II . Urbán pápa, ezen idők 
elmultak, s mint angol miniszter, nem is akarhatom ; hanem 
mi, világi kormányok , érdekek által meg vagyunk oszolva, 
pedig egyesülnünk kell, csak a pápa, mint szellemi, és azért 
érdektelen hatalom, mely birtoknövekedést nem kiván, poli-
tikai túlsúlyra nem törekszik , egyesithet minket, ha a coa-
litio vezényletét elfogadja. A mi középpontunk csak a pápa 
lehet. Az ő tekintélye, jelenleg fájdalom ! meggyengitve, ha-
mar és könnyen visszaszerzi régi e re jé t , kivált ha Anglia, 
Porosz-, Muszkaország kezet nyújtanak neki. Közöttünk csak 
Roma szólhat érdek nélkül, ő egy hatalom, melyet számból 
nem lehet veszteni. A kormányok szemrehányást tehetnek 
magoknak a pápaság iránt tanúsított háladatlanság miatt. 
Meneszszen a pápa a hatalmakhoz egy bullát, a coalitio meg 
lesz, az angol hajóhad a délszaki tengeren minden kikötőt 
elfoglal." Mit az angol miniszter felismert, ismeri ma min-
denki, s hosszú sorba állithatni az angol államférfiakat, kik 
ezt vallják. Pi t t terveihez VI. Pius nem csatlakozott, ma se 
szükséges , hogy a pápa egy nagy coalitionak feje legyen, 
hanem csak az ,hogy a visszahelyezés legelső pontja a pápai 
birtokok visszaadása, a szentszék tekintélyének visszaállítása 
legyen az európai ker. családban. Pápa nélkül nincs vissza-
helyezés, pápa nélkül nincs béke, nincs rend, ő az európai 
család épületjében a boltozatnak zárköve. A bécsi békekö-
tésnek az volt a sebje, hogy az eme tant teljesen nein érvé-
nyesítette. — „Tegnap herczeg Hardenberg , gróf Nessel-
rode , lord Castlereagh és én igen sokat beszélgettünk, igy 

ir Consalvi 1815 januárban. Megvallom , hogy szomorúan 
távoztam tőlök. A napi kérdésekről egyenkint eszmét cserél-
tünk. Hardenberg és Castlereagh magok se hisznek annak 
tartósságába, amit végeznek. Ok borús sejtelmeikben retteg-
nek. Remélik, hogy a forradalmakat legyőzik, ha elnyomják, 
ha elcsititják ; és a forradalom magába a congressusba min-
den résen ömlik , melyet neki az érdekelt kezek nyitnak. 
Minden félszázadban u j fejedelmeket, uj törvényeket, u j szo-
kásokat behozni, nem bölcs politika. A franczia forradalom 
iránya volt, minden hagyományokat ledönteni, a királyokat 
zsarnokoknak felmutatni. Az ő küldetése mindent fejszével 
rombolni, mindent ágyúval ujitani. Ez u j neme a zsarnok-
ságnak szabadság név alatt, s a zsarnokságnak ezen u j neme 
gyászt fog hozni a fejedelmekre és népekre, mivel méhében 
hordja a nyomorokat szám nélkül, a vakságot, a dölyfössé-
get korlát nélkül, amin elszörnyedek. Mi itt építünk, s sze-
münk alatt roskad , amit emelünk, hogy kezeinkből tartós, 
szilárd épület kerüljön ki, arra senki se gondol. Ezen néze-
teimet a háromnak közöltem. Megértették, helyeselték azo-
kat, de az u j eszméknek is akarnak engedményekét adni. Ide 
jöttünk, hogy a fejedelmeknek és a népeknek békét adjunk, 
s gúnyoló esetlegességből magunk se egyezünk, még a leg-
kisebb számú bizottmányokban se. Mi bábelen dolgozunk, s 
midőn az első követ leteszszük, nyelveink már megzavarva 
vannak. Hardenberg komolyan akar gátot vetni a veszedel-
mes tanoknak , de őt oly herczegek veszik körül, kik sokat 
fölületesen értenek, kik az uj tanokat lélekből vitatják. J) 
Gyökeres orvoslásról itt szó sincs , égetjük kissé a sebet, s 
mondjuk, meg van az orvoslás, — a fene pedig tovább fog 
terjedni. Europa hosszú hányattatásoknak megy elébe. A 
névtelen (a conspiratio) nem sokára a közgondolkodásnak 
lesz regulatora , s fejet fog kelleni hajtani a névtelen toll, 
vagy korbács előtt, melynek ma alamizsnát nyujtunk. Egyik 
látja a veszélyt, de mosolyog reá, mások kisérlet gyanánt 
elfogadják ; de senki se akarja átlátni, hogy mi Europa népei-
nek szivébe végnélküli láznak mérgét csepegtetjük. I t t ülünk, 
a fejedelmeknek népeke t , a népnek fejedelmeket adunk, 
az országok határait czirkalmozzuk , kinekkinek biztosságot 
Ígérünk, de ép akkor a népeket végnélküli forradalomnak, a 
tévelynek, a zabolátlan szenvedélynek átadjuk , melyet ki 
nem elégithet senki. A jó és a rosz közötti harcz soha nem 
lesz egyenlő. A lángész se győzedelmeskedhetik ama min-
dennapi csatákban , hol a bérbe adott, s epével megtöltött 
toll jellegéből kivetkőzteti a tényeket, s mindennap kiáltani 

' ) Consalvi több helyüt t emliti, hogy a fejedelmek jó szándékka l 
vol tak , s legnagyobb reményeike t a szentszékre szegezték. Ha taná-
csosaik, ha hivatalnokaik más irányban nem dolgoztak volna ! í m e Me t -
ternich herczeg Troppauből 1820 nov. 22-kén ir ja : „A. császár nagy 
súlyt fekte t mindenre, mit a szentszék végez. Amit e r r e nézve eminen-
tiád velem fog közölni , ez nekünk i r á n y u l , vezérfonalul s zo lgá land . " 
(125 1.) Florenczből pedig 1819 jul 11-én igy irt Consalvihez : „ L e g y e n 
ot thon szilárd, rontson a gonoszokra, ir tsa ki a cse lszövőket , s inegke-
vesitendi a cselszövényeket . Számoljon mindig reánk . A császár t semini 
se fogja megrendí teni , ő marad , ami, szilárd az igazságban , erélyes a 
véghezv i te lben ." (113. 1.) S mégis II József törvényei t V I I P ius s ü r -
getései re el nem tö rü l t ék , a pápai nuncius jogha tósága i t t agad ták , Kinski 
grófnő házasságával a szenta tyát szomori tot ták, a concordatumot 1800-
tól kezdve meg nem köthet ték . Volt sok jó szándék, de ennek a t év ta -
nok sajnálatos örvényt muta t t ak . 



77 »+•— 

fogja , hogy ő a népek szabadságának , jólétének bajnoka. 
Ezen bajok, melyeket előre látok, s melyek Európát fene-
kestül fel fogják forgatni, minden lelki fájdalmaimnak az oka, 
mivel látom, hogy sz. Péter széke ellen, miután ez az igaz-
ságnak, az állandóságnak talpköve, fog a legnagyobb vihar 
kitörni. Mi lefegyverzük a várat, s az ellenségnek átadjuk. 
Elérkezik a nap, mikor ő a várba fegyverestől, podgyászos-
tul be fog vonulni." ' ) Ki volt e fér f i , aki az 1821, 1830, 
1848, 1860—1864-i nyomorokat 1815-ben ily részletesen 
leirta, mely leirásnak a mult évi nov. 5-i császári beszéd, s a 
közlelkismeret a legfényesebb tanúbizonyságot adott ? Con-
salvi bibornok, I Napoléon császár gyűlöltje, mert vele egyen-
súlyt tartó lángész, s előtte soha törni nem tudó szilárd aka-
rat volt. ,A többi bibornokok esztelen theologusok, igy kiál-
tott fel a császár ajkait harapva, esküvőjének alkalmával az 
oltár előtt állva, de Consalvi felvilágosodott férfi.' Consalvi, 
13 bibornokkal, habár halált várhatott, a császár esküvőjére 
1809-ben meg nem jelent. E férfi jósolta, és a bajok forrását 
kimutatta. Ha tehát a szövetség, miként a muszka államtit-
kár jegyzékeiből következtethetni, és a jelen helyzetekből 
gyanithatni, a forradalom ellen van, az első pont a pápai ál-
lamok visszahelyezése, a pápa tekintélyének a fejedelmi csa-
ládban, mint atyai tekintély visszaállítása. Védő szövetség 
soká támadás nélkül nem maradhat. Sok támadás véde-
lem, sok védelem támadás, s ha a közköltségek sulyja alatt 
összeroskadni nem akarnak , támadni, rendet csinálni kény-
szerülnek. Roppant nagy , mérhetlenül magas ez a romai 
szentszék erkölcsi tekintélye és hatalma, melytől Con-
stantin Bizanczba fu to t t , mely után I. Napoléon császár oly 
S Z Í V Ó S gonosszággal törekedet t , hogy érdekeihez kösse ; 
melyhez az 1847-i forradalmi összeesküvés, az 1848-i olasz 
forradalom is oly álnok ravaszsággal simult, csakhogy ügyé-
nek megnyerje ; 2) melyre III. Napoléon, a kissingeni, karls-
badi összejövetelek után is, mint legbiztosabb alapra támasz-
kodik. Annyi szolgálat, oly sok barátságos szó a szentatya 
iránt soha nem történt Parisban , mint a mult félévben. Szó 
és tény. A Moniteur minden héten, a legkisebb alkalommal 
megszólal ; a pápai kölcsönt a kerületi főnökök parancsból 
elősegítették . a császárné, a koronaherczeg maga tetemes 
részt vesz benne , a kereskedési szerződés, mely az elrabolt 
tartományokra is kiterjed, végéhez közeledik, Montebello és 
Sartiges mindennap a szentatyánál és Antonellinél tisztelke-
dik, kevesebb súrlódás, számosabb figyelem soha nem volt, 
mint az utolsó hónapokban. Keres kiki szövetségest, a három 
hatalom szövetkezett, Napoléon a határozás pillanatjában 
az egész szövetségnek vezére lesz, mert egyik keze Pius ke-
zében nyugszik. Lesz-e állhatatos a francziák császárja leg-

' ) Consalvi, Mémoires T. 1. p. 1 8 - 2 3 . 
Mazzini 1847 sept . 8 - k á n IX. P iushoz : <,!Von vi ê uomo , non 

dirö in I tal ia , ma in Europa , che sia più potente di voi. Noi non abbiaino 

più il cielo ; l 'umanitá non puô v ivere senza cielo. L ' idea societâ non è 

che una consequenza dell ' idea religiosa. Raccogl ie te intorno a voi quelli 

che rappresentano meglio il part i to nazionale , — opereremo per voi. 

Noi vi susci teremo atlivi sos teni tor i . " (Uni là catt. 91. sz. 16. febr, 1864.) 

Garibaldi 1847 oct. 20-án Rio Janeiroból Bedini nuncius á l ta l : „ S a n t i t à ! 

è inutile il dire che noi ci consecreremo con maggior gioia che mai a Co-

lli che ha già fatto tanlo per la patr ia e pe r la chiesa. Noi sappiamo che 

il t rono di San Pie t ro riposa sui liasi chi non potranno mai esser nè rove -

jseiate, nfe scosse da una potenza un iana . " (Annonia 180 sz. 2. äug. 1861.) 

ujabb romai viseletében, mily állandósága van a hármas 
szövetségnek, nem mondjuk ; de jel ez, hogy a hármas szö-
vetség olasz esélyre is vonatkozik, hogy Napoléon a hármas 
szövetség irányában a pápánál keres biztosítást, hogy midőn 
Londonban már már saját magoknak a szegénységi bizonyít-
ványt akarták aláírni, midőn Turínban sírnak, jajgatnak, Na-
poléon nem fél. Nincs szükség támadó szövetségre, az olasz 
forradalom épületje magától összedűl, csak a romokra kell 
sietni, hogy a viperák több vért ne ontsanak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PLOEST , (Oláhország) jun. 22-én. A világ romlott 

szelleme, a fölvilágosodottak csalfa tudománya, a szenvedély 
s a zabolátlan szabadság, istentelenség , erkölcstelenség, 
mint meg annyi ellenség szüntelen környeznek bennünket. 
A keresztény vallás elveit álnokul hazudó izgatók a legkár-
tékonyabb eszméket árasztják szét, szájokban a világosság, 
művelődés, erkölcsösödés, de szivökben ők az alázatos hitnek 
ellenségei. Ezek ellenében nincs nép, nincs társulat, mely 
bármennyire tévedne is egyébkint, ne köteleztetnék övei-
ben nevelni a vallásos öntudatot, előmozdítani az erkölcsi-
séget, ápolni a jámborságot, gondoskodni a mentségről, hogy 
a gonoszságnak özöne mindnyájunkat el ne fulaszszon. Mégis 
sajnosán tapasztaljuk, mikép az ellenoldalon táborozó fele-
kezetek sáfárjai közül is találkoznak, kik ahelyett, hogy a 
Ilit s erkölcs müveinek visszaállításában fáradoznának , túl-
adva kényelmetlen állásaikon, már maguk is egész közö-
nyösséggel úsznak a folyammal, sőt még önkarjaikkal is fe-
szitvén a ragadó hullámokat, hogy annál sebesebben és ment-
hetlenül elsodortatva, zuhanjanak alá a halál szörnyű mé-
lyébe. Egyébkor is panaszkodtunk tévelyeket terjesztő, nyug-
talanságokat és rendetlenségeket okozó Czelder Márton pro-
testáns hitküldér ellen, kinek neve alatt „Az evangeliumi pro-
testáns egyház rövid védelme" czimmel egy irat jelent meg, 
de az austr. cs. kir. sajtóhatóság által valláshaboritás miatt 
a birodalomból kitiltatott. Ezen oly silány, olvasóinak együ-
gyüségére számitó, kath. egyházunk ellen készített müvet em-
lítésre sem tartottunk volna érdemesnek, még kevesebbé arra, 
hogy czáfolnánk, hisz ez fölösleges azon czáfolatok után, me-
lyeket ez magában hord, s melyeket olvasóinak egyszerű íté-
letében fölidéz ; jelenleg is nem azért szólunk, hogy az abban 
foglalt csapásokat csak említve visszaverjük ; azok valóság-
gal csak ránézve veszélythozók, hanem hogy a „Magyar 
Sajtó"-ban közlött és ezelőtt néhány nappal általunk is olva-
sott ferde tudósítást : mintha az emiitett irat végett a hely-
beli es. k. starosta ur a hiveket föllázitotta, ezek pedig Czel-
der Márton élete ellen törtek volna, helyre igazitsuk, és hogy 
a „Religio" 44-ik szám vegyeseiben, Ivánka Sámuel által 
kiadott „Enektan" czimü könyv némely helyeinek megemlí-
tésénél ejtett mondatra : „Czelder Márton prot. hitküldér-
nek könyvét vallásizgatás miatt lefoglalta a cs. k. sajtóha-
toság ; alig irt olyat, mint Ivánka Sámuel", fölvilágosítást 
adjunk. Elmondjuk holmi kurtaságait a tiltott könyvnek el-
lenünk intézett egyéb tüntetésekkel együtt, hogy tudva le-
gyen mindenek előtt : mikép viszi a missiot ezen Czelder 
Márton Oláhországban. — Czelder ur oly elvektől vezérel-
tetik, oly nézeteket hint el, melyeknek életbe léptetése nem 



m 78 

hogy az erkölcsi romlottságot megakadályozná, sőt előmoz-
dítja. Nyakra-főre kiforgat mindent, ami még a protestantis-
musban lényeg marad, nem ragaszkodik a symbolumhoz, a 
protestáns vallás czikkelyeit ép ugy eldobja, mint a mien-
ket , a különféle és az életben bizonyos eszmék körül cso-
portosulva, egymástól elválasztva s elszigetelve álló s össze 
nem férő felekezeket egymással compingálja ; s mivel a kath. 
egyház az ős dogmához hü, mivel ezeken semmi változást 
nem tür, mivel épen nincs kedve a szüntelen változó nézetek 
s véleményeknek egy-egy ősdogmát áldozatul hozni ; azért 
hitéletünknek minden nyilvánulását gúnyolja , szüntelen 
csipked , sértegeti vallásos érzelmeinket, szertartásainkat, 
jámbor szokásainkat ocsmány szólamok, történetecskék kí-
séretében értelmezi ; szóval a hang, mely ittlétének kezdeté-
től fogva beszédében s egész viseletében uralkodik, bizo-
nyítja : miszerint ő egyenetlenséget akar éleszteni a testvé-
rek között, kik a hit által elválasztvák ugyan , azonban a be-
csülés, és polgári nyugalom által egyesülvék, s kik még a 
hit tekintetben is velünk legalább a közeledés óhajtására 
nézve egyetértenek. Már az erkölcsi törvény, a lelkismeret 
szava azt hozza magával, miszerint embertársainkkal min-
den dolgaink kölcsönös becsülés s méltányosságban történ-
jenek, hogy egymás iránt kölcsönös tisztelettel viseltessünk, 
mely minden meggyőződés jogát ismeri, sőt még a tévedőnek 
jogát is. Ennélfogva szeretvén az egyetértést mind azon 
ügyekre nézve is, melyek a dogmák határain túl esnek; óhajt-
ván, hogy a benső vallásos meggyőződés korlátlan tisztelet 
tárgya maradjon minden körülmények között, s hogy a ke-
resztény szeretet fűzze még azokat is össze, kik vélemény 
s vallási credóban egymástól különböznek : soha sem akar-
tunk hánykódni vallásos meggyőződésünkkel, sem azt má-
sokra, kik nem katholikusok, tolni ; soha sem volt szándékunk 
másoknak jogait, melyekre czimeik vannak, csorbítani, s több 
mint évtizeden át külön vallású lelkészekkel a legjobb egyet-
értésben éltünk és Czelder ur, habár sokat kötődött velünk, 
háborgatta nyugalmunkat , mégis nem tartván helyesnek 
mindent a nyilvánosság terére liurczolni, hallgattunk. De 
miután ő az elharapódzó istentelenség gyarapitása-gyámo-
litására nemcsak meg nem szűnt a hitet és egyházat meg-
támadni, a szegény népet az oktatás ürügye alatt fenhéjazó 
nem igaz beszédek által még inkább tévútra vezetni, sot egy 
nyomtatásban is kiadott ,.Missio prédikátio"-jában álokos-
kodással törekedett megmutatni , hogy a térdhajtás, földre 
borulás, gyertya világ s egyéb szertartási cselekvények is-
ten előtt nem kedvesek, s szánalommal fordul el az ily cse-
lekvényeket gyakorló néptől ; ráfogás , rágalom fegyverét 
használva a vesztett ügy védelmére, azt költé felőlünk : hogy 
külsőben keressük a valóságot s cerimoniákban Krisztus szel-
lemi vallásának erejét : miután a kevélység és fölfuvalkodás-
tól izgatott világgal ő is megveté, s kérlelhetlen gyűlöl-
séggel üldfizé a keresztet, azt setétuek és gyalázatosnak ne-
vezvén, és minden erejét összeszedő , hogy annak uecsak 
fönállását. de ha lehet, még emlékét is eltörülje a föld szí-
néről ; miután a ténytorzitás, igazságelferdités mesterségé-
ben jártas, Cz. ur neki rohanva a történetek isteni épületé-
nek, hol a multak emlékei nyugosznak. s amit a keresztény 
egyház iránti gyűlölete a történetben lelni égett, azt képze-
lete oda varázsolta, eszével oda okoskodta, emlékezete már 

ott is találta, és azután a képzelt okok alapján állitá : , ,Uj-
tanok gondoltattak ki az evangelium egyes helyeinek elfer-
dítésével. . . Az apostoli első kereszténység után, mintha 
Krisztus vallása tiszta forrásának folyama bezáródott volna, 
ismeretlen habok zuhogták be a lelkeket," miután, mondom 
igy felekezeti czéljaira kizsákmányolá a történelmet, a pro-
testantismust ugy mutatá be, mint egy uj, boldogabb, lelket 
s szivet emelő életnek eszközlőjét, mint a műveltség, a fel-
világosodás terjesztőjét, s minél inkább dicsőítené magasz-
talná felekezetét és tanításait , azok elfogadásától a világnak 
szabadságot, arany századokat jósolgatván, annál szive-
sebben hallgattatnék a botrányt mindig szerető néptömeg-
tői s párt hívei gyakorlati például is katholikusainkat csúf 
szavakkal nyilván illetni kezdenék, s ezek ugy szólván, alig 
hallanának mást, mint egyházunk gúnyolását, tanai s szer-
tartásai eltorzitását. Ily körülmények közt lelkismeretbeli 
köteleségünknek tartottuk az egyházért, törvénye és paran-
csolatáért lelki fegyverrel megküzdeni, a veszedelmes tév-
tanok által okozott zavarok s rendetlenségek közepette a hi-
veket az eltántorodástól megóvni; azért a józan s istenes 
irányú tudományos elmék után indulva, a mindent felforgató 
ember ellenében egy katholikus szellemű iratot intéztünk, az 
az:Missioi Prédikátiojára Észrevételeket irtunk s Budán 
ki is nyomattuk. (Folyt.) 

ROMA, május 31-én. A szentatya a Vatikánból min-
dennap hosszabb sétákra indul , tegnap is láttuk a város 
több utczáin áthaladni. Egészségi állapota kitűnő , ami-
ért adjunk hálát Jézus Krisztusnak, és a Szeplőtelen Szüz-
anyának. Egyátalában a május havi ünnepélyek évről évre 
nagyobb buzgalommal, és fénynyel tartatnak, mintha mind-
annyian éreznők , hogy a válságos időkben a Szüzanya na-
gyobb, és kiváló védelmére van szükségünk. A leglátoga-
tottabb templomok egyike a sebhelyek (delle Stimmate) 
temploma, hol az irgalom Anyjának egy ősrégi képe tisztel-
tetik. Ezen kép mult vasárnap di Pietro bibornok által ko-
ronával diszittetett fel. A korona aranyból van, magát meg-
nevezni nem akaró jótevőnek ajándéka. Ez ünnepély alatt 
nemcsak a templom, hanem az ezt környező házak is fényesen 
ki voltak világitva. — Romában 1850 óta a mai napig több 
templom nagy költséggel és fényesen kijavittatott, mások 
újonnan épültek. E csudálatra méltó buzgalom az idők ked-
vezőtlen körülményei daczára sem hanyatlott. A szentatya, 
ki valóban elmondhatja magáról : dilexi decorem domus tuae, 
et locum habitationis tuae, a városon kivül levő sz. Lőrincz 
basilikája megújítását folytattatja. Ha e munkák befejeztet-
nek, Sz. Lőrincz temploma a legfényesebbek közé fog soroz 
tathatni. — Tegnapelőtt többen az egyháziak közül Marse-
illeba utaztak, hogy jelen legyenek azon ünnepélyeken, me-
lyek a bold. Szűz tiszteletére (in onore di nostra donna della 
Guardia) fognak tartatni. — A forradalmi lapok híresztelik, 
hogy főt. Tizzani nisibei érsek in partibu3 politikai külde-
tésben ment volna a franczia udvarhoz. Az egészből egy szó 
sem igaz. — Regis Apát, a trappisták főnöke elutazása előtt 
a pápának jelentést tett a szerzet jelen állásáról. Ebből kitű-
nik, hogy a trappisták száma 3000-re megy, kik közül legtöb-
ben Francziaországban vannak. Egyike legkitűnőbb tartózko-
dási helyeiknek Staoueli Algírban, mely 1843-ban alapíttatott. 
Lajos Fülöp kormánya nagy összeget adott létesithetésére 
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LIVERPOOL, jun. 23-án. Május liava utolsó napján 
azon ritka és épületes látványt nyujtá, hogy „Times" bocsá-
natot kért ő eminentiájától Wiseman bibornoktól az ellene 
emelt és igazságtalan vád miatt, mintha a bibornok sokat 
emlegetett körlevelében hamis idézeteket tett volna A „Ti-
mes" ugyanis más laptársaival együtt azt állitotta volt, mi-
ként Garibaldi 1862-ben kibocsátott föliratának (adresse) an-
gol fordításában az „istennő" és „ész temploma" féle com-
promittálo kifejezések nem találtatnak. Bővebb vizsgálat után 
kisült, hogy ezen szavak csakugyan bent voltak az emiitett 
okmányban, és ezeket a „Times" is közölte 1862 october 3-i 
számában. — A jótékony czélu bazarok valóságos idénye 
van most nálunk. Tegnapelőtt, és tegnap bazar tartatott Or-
leans-House-ban a franczia jótékonysági egyesület javára, 
mely 1842-től az ez évben Sainte-Aulaire gróf által tör-
tént alapittatásától fogva segélyben részesiti a Londonban 
letelepedett szegényebb sorsú francziákat, hogy vagy visz-
szatérhessenek Francziaországba, vagy — ami oly nehéz — 
Londonban kellő alkalmazást találhassanak. Az aumalei ber-
ezeg azon alkalommal, midőn a párisi gróf menyegzőjére sok 
kitűnő idegen összesereglett, nagyszerű kertjében az emii-
tett ozélra bazart rendezett. Az angol nemesség is bőven já-
rult a jótékony czél előmozdítására. — Saint-James-Hall-ban 
szintén bazar tartatik a szürke nénék blandford-square-i in-
tézete javára, melybe szolgálatot nélkülöző szegény nőcse-
lédek fogadtatnak. Az aumalei herczegnő és több főbbrangu 
kath. hölgyek vállalták el ez intézet védnökségét. — Az an-
glikán egyház ügyeinek jellemzésére érdekes ada t , hogy 
Good de Ripon dékán Dodgson főesperestet a riponi püs-
pöknél bevádolta, hogy a szentségek érvénye felől hetero-
dox beszédet mondott a székesegyházban, a salysburii püspök 
hasonló ügyének a titkos tanács előtti sorsán okulva, nem 
akart ez ügybe elegyedni, e dékánra bizván, hogy ha tet-
szik, maga emeljen ama törvényszék előtt vádat, mire a dé-
kán is abba hagyta a dolgot. — A szentatya a sz. Péterről 
czimzett londoni templomnak ismét 900 romai scudot aján-
dékozott, miután eme templom a rajta nyugvó pénzterhek és 
követelések miatt nem a legjobb helyzetben van. — Jun. 
2-án szenteltetett fel a szent Wilfridnek felajánlott yorki szé-
kesegyház Wiseman bibornok által. Ez jelentékeny esemény 
éjszaki Angolhonra nézve. — Pünköst hétfőn, mely nálunk 
valóságos népünnep, Blackburnban a plébánia iskola alap-
köve tétetett le, és egyszersmind alapköve a Szüzanyának 
felajánlott templomnak, mely már harmadik eme gyárváros-
ban. Az ünnepen részt vevő katholikusok száma 3500-ra rú-
gott, a templom 100,000 frankba kerül és 800 emberre van 
tervezve. — Manchesterben, hol a különféle hitfelekezetüek 
versenyeznek az iskolásgyermekek körmeneteinek rendezé-
sében, a katholikusok 10,000 gyermek által voltak képvi-
selve. Mondják, hogy egy methodista látván egy irhonit. 
kinek arcza örömtől sugárzott, ettől kérdezé : ezen gyerme-
kek mindannyian romai katholikusok ? ,Igen' volt a válasz, 
azon nagyon szomorkodom, monda methodista; ,az ördög is' 
felelt a szegény irhoni. — Skotcziából jelentik, hogy tiszt. 
Forbes György Glengairben u j kath. kápolnát szándékozik 
épiteni. E hely közel van a balmorali kastélytól, hol jelen-
leg jó királynénk időzik. Szentély gyanánt egy viskó szol-
gál. Reményijük, hogy a királyi kastélyt látogató főurak 

közül nem fognak hiányzani, kik a jezsuiták által alapitott 
eme szegény missioról inegemlékezendnek. — Irhonban Szent-
háromság vasárnapján a domonkosok első zárdájának 639 év 
előtti alapittatásának emléknapján templom szentelési ün-
nep volt. A zárda, mely lílack Abbey (fekete apátság) neve 
alatt volt ismeretes, 1642 óta romokban hevert. A domon-
kosok 5 év előtt elhatározák újra épiteni. Öt püspök, a dö-
mések és a papok s világiak roppant száma volt jelen, öröm-
mel szemlélvén Irhon egy legrégibb szentélyének meg-
újítását. 

IRODALOM. 
(Folyt . ) 

V. Fejezet : „De ffdei et scientiae discrimine et amico 
simul consortio."—„Animae medicina, quae divina Providen-
tia et ineffabili benelicentia geritur, gradatim distincteque 
pulcherrima est. Distribuitur enim in auetoritatem, et ratio-
nem." (S. Aug. de vera relig. cap. 24. n. 45.) Fides aucto-
ritate nititur. Est enim fides assensus ille, quo iis, quae ab 
altero edicuntur, adhaeremus, non ob rei prolatae internam 
veritatem perspectam, sed ob loquentis auetoritatem, seu 
peritiam, veracitatemque certo nobis cognitam. Scientia au-
tem illa tenemus , quae ratio ex interno idéarum nexu vera 
esse perspicit. Quum igitur aliud sit, quo fides, aliud, quo 
scientia nititur, etiarn fidem, auctoritate suffultam, et scien-
tiam , rationis intelligentia perfectam, inter se differre ne-
cesse est. — Et vero, quod ad veritates religionis revelatae 
admittendas nos movet, non est earum interna evidentia, sed 
Dei revelantis auctoritas. Etenim teste Apostolo fides est 
„argumentum non apparentium." Non e perspecta rerum 
propositarum interna veritate sed ex autoritate seu scien-
tia, et veracitate divina, Christus , ut doctrinam suam ho-
mines admitterent, postulabat. (Joan. 3. 11.) U n d e , quam-
vis eadem res et fide et scientia possit attingi, tamen si 
quis aliqua menti humanae pervia non ideo, quia revelata 
sunt, sed solum propterea, quod ea perspiciat intellectu, ad-
mitteret , haec non fides esset, sed scientia. — Porro fides 
divina et scientia . ut semper motivo, ita persaepe differunt 
etiam objecto, quum ilia quoque revelentur, quae nulla hu-
manae mentis acies intelligere potest. Differunt demum prin-
cipio etiam , a quo nascuntur. Scientia enim solius mentis 
viribus attingi ipsa quidem potest ; fides vero divina, quae 
ad sahitem requiritur, Dei gratia excitetur oportet.— Q.uem-
admodum religionem, ut e terris earn exsulare faciant, rebus 
humanis inimicam esse impie jactitant nonnulli, ita etiam fi-
dem divinam, ut earn déprimant, et humanam scientiam dis-
sidere sibique opponi posse, perverse asserunt, ac si, quod 
revelatione tamquam verum proponitur , ratio falsum esse 
quandoque perspiciat. Etenim quum non Veritas veritati, 
(Cone. Lateran. V. Sess. VIII .) sed veritati sola opponatur 
falsitas, numquam, quae vera esse perspicue videt ratio, con-
tradicent his , quae vera esse divinum testatur eloquium. 
Praeterea quod lumiui rationis vere contrarium est, seu fal-
sum, id ipsius etiam Dei sapientiae adversetur necesse est, 
quum mens humana, utpote a Deo efformata, Dei sit quo-
dammodo discipula et legibus ab illo sibi inditis dirigatur. 
Quod vero divinae sapientiae adversatur, id. utpote falsum, 
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reveiari numquam potest. Et profecto , si quod revelatione 
declaratur verum, rationi umquam falsum esse posset, Deus 
aut vellet, ut spreta revelatione , rationis lumini obsequere-
mur, et sanctus non esset , quum non exigeret illud, quod 
sibi debetur , obsequium; aut vellet, ut spreto rationis lu-
mine, revelationi liaberemus fidem , et sapiens non esset, 
quum rationem eo solum fine largiri potuerit, ut eius diri-
gamur legibus. — Quinimo tam consona rationi est fides, ut 
ilia ad hanc inducat, viamque sternat. Non enim credimus, 
nisi ratione perspicientes Deo esse credendum eumque esse 
locutum. „Itaque humana ratio ex splendidissimis aeque ac 
firmissimis argumentis clare aperteque cognoscens Deum 
(christianae) fidei auctorem existere, — omne eidem fidei 
obsequium praebeat oportet, quum pro certo habeat, a Deo 
traditum esse , quidquid fides ipsa hoininibus credendum et 
agendum proponit." — (Encycl. Pii IX. d. d. 9. nov. 1846.) 
Argumenta illa, quibus Deum locutum esse evincitur, quae-
que motiva credibilitatis dicuntur, quum sint tam multa et 
tam varia, alia semper pro alia hominum conditione, aetate, 
indole mentisque cultura praesto sunt, ipseque puer, dum a 
parentibus fidem docetur, aliqua quae ei quidem sufficiunt, 
haurit. Fidei enim firmitas, et si non his quidem argumentis, 
conditione tantum praevia, sed ipsa Dei auctoritate primum 
cognita, dein etiam crédita nititur, tamen requirit, ut qui 
credit, ratione certo cognoscat, Deum esse locutum, nullo-
que dubio prudenti hac de re pulsetur. (Prop. damn, ab In-
noc. XI.) Neque illud praetereunduin , certitudinem hanc a 
gratia, qua Deus mentem adjuvat, ipsoque voluntatis imperio 
majora etiam capere incrementa. (Prop. 19. inter easdem) 
Atque ita fit, ut rationis usus fidem praecedat , et ad earn 
hominem ope revelationis et gratiae conducat. (Propos, emiss. 
a Congr. Indicis a. 1855.) — Dum vero fidei subservit ratio, 
maxima simul a fide capit emolumenta. Liberatur enim erro-
ribus innumeris, quibus genus humánum, divina reiecta aucto-
ritate, oppressum conspicimus. Et quamquam morales non-
nullas veritates ratio etiam revelatione destituta certo demon-
strare potest, id tamen eo facilius praes ta t , quo certiorem 
earumdem e fide hausit cognitionem.. Alias vero quasdam : 
etsi ipsae quoque mentis aciem non penitus effugiunt, num-
quam argumentis, utpote nimis reconditas, demonstrasset 
ratio , nisi eas revelatio primum aperuisset. Et ita quidem 
ratio seu intelligentia sequitur fidem, quam alio modo prae-
cedit." (S. Aug. in Psal. 118. serm. 18. n. 3.) (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Thiel nürnbergi árus , Pesten a városházi utczában, 

azon bizalmas kéréssel fordult hozzánk, néznők meg, s ha 
érdemesnek találjuk, ajánlanék az ő kereskedésében talál-
ható s kath. vallásos életre vonatkozó tárgyak gyűjteményét 
a kath. papság kegyes figyelmébe. Hirdetéseket nem levén 
szokásunk tenni, mégis megtekintettük a jó ügynek kedve-
ért a kereskedést, s a képeket százankint38 krtól 65 krig, a fi-
nomakat 13 darab 52 krtól 1 frt . 80 krig, ugyszinte az ér-
meket 12 darab 12—105 kr, feszületeket, olvasókat, szen-
teltviztartókat nemcsak Ízleteseknek, hanem jutányos áron 
megszerezlietőknek is találtuk. E tárgyban eddig Pesten 

csak egy kereskedő volt; és pedig elég drágás ; érdemes-
nek találjuk ezen u j vállalatnak megemlitését, és figyelembe 
ajánlását. 

Tennessee állam az amerikai Egyesült-Államokban fél-
évenkint 5 dollár adót vetett azokra, kik bajuszt viselnek. 
Azért mégis ezen államok a szabadság boldog hazája gya-
nánt fognak tartatni; s miér t? mert religio nélküli észálla-
mok. A vér folyamokban ömlik, a golyó a záporesőkkel ver-
senyez, az emberek őszi levelekként hullnak, ezüst pénz 297, 
arany pénz 296 százanként, az iga már a nyakon, a nyomor 
a begyen, de azért mégis boldog ország, mert nincs vasár-
nap, mert nem az egyház , hanem a köztársasági elnök pa-
rancsol csendőrös böjtöt a gyomrokra. 

A Chinchas szigeteknek a spanyolok által történt el-
foglalása alkalmával József, limai érsek máj. 19-éről követ-
kező káptalani határozatot küldött a Peru köztársaság elnö-
kéhez : ,,Az egyházi atyák hagyományait követve kinyilat-
koztatjuk, hogy akik nem szeretik a társadalmat, vagyis az 
államot, melyben születtek, önmagoknak ellenségeik, s hogy 
az Önmaga a család, a barátok szeretete a haza szeretetében 
egyesülve van, tehát az érsek és a káptalan elhatározták ; 
1) roszalják a Chinchas szigetek erőszakos elfoglalását ; 
2) fölajánlják mindazon közreműködésüket, mely hivatásuk 
szent jellegével megegyeztető , készek levén minden áldo-
zatra, minden nélkülözésre; 3) imádkozni fognak, hogy az 
Isten mentse meg a hazát a háborútól, hogy a perui polgár 
rok szivei, érzelmei ily válságos időben egyesültek legye-
nek." Eme nyilatkozat a helyzetekre igen nagy világosságot 
vet ; csak a kormány volna azután háladatos az egyház iránt. 

Wallon ur, a párisi Institutnak tagja, a tanárságtól ké-
sőn de mindig igazságosan elmozditott blasphemator Re-1 

nannak collegája a napokban ily czimü könyvet adott ki „La 
Vie de Jésus et son nouvel historien" Jézus élete és az ő 
u j történetirója. A jeles intézeten egy istenkáromló által ej-
tett csorbát Wallon ur kiköszörülte. Renan megfosztva hi-' 
vatalától, megfosztva cziniétől élvezi az istenkáromláson 
szerzett és zsidó Lévy kezen jött kincseket ; ezektől nem 
fosztja meg őt csak a dobzódás vagy a halál. 

XIV Benedek pápa ,Ad passionis' brevében 1740 dec. 
23-án 100 napi búcsút engedményezett azoknak, kik pénteken 
4 órától estig térden állva öt Miatyánkot és öt Üdvözlégy 
Máriát Krisztus Urunk kínszenvedésének emlékére imádkoz-
nak. Ezt XVI Gergely pápa 1838 sept. 24-én megerősitette. 
E czélra Francziaország püspöki városaiban délután a nagy 
harang néhány ütésekre megkondul, hogy a hiveket ezen 
ajtatos gyakorlatra emlékeztesse. Ez is tiltakozás az isten-
telenek ellen. 

Nicaragua és Salvador köztársaságokkal kötött concor-
datum juliusban aláíratott. A kath. egyházra nézve a leg* 
kedvezőbb, miként a mult évben Ecuador köztársasággal 
kötött concordatum. — Spanyolországban uj sajtótörvény 
hozatott, melynek 6, 7, 8-ik czikkelye a kath. hitczikkelyek 
megtámadását bűnténynek czimezi. A hittani könyvek ki-
nyomatása, minden kivétel nélkül, a püspöki jóváhagyástól 
van felfüggesztve. A forradalmi lapok zsarnokságot kiálta-
nak mind a kettőre, pédig a délamerikaiak és a spanyolok 
nem panaszolkodnak, sőt csak igy látják nyugalmukat bizto-
sitva. Mink akarnánk, hogy a forradalmárok, a szabadelvűek 
akkor beszéljenek sajtószabadságról, mikor hatalomra jutnak, 
például Mexicoban Juarez alatt, és Italiában már négy év 
folytán ; de ja j annak aki másképen vélekedik, másképen ir, 
mint ők. A spanyol sajtótörvény a püspököt rendeli censor-
nak ; a szabadelvűek pedig k i t ? Nyaktilót. 

Kegyes adomány. 
Jézus kisdedségéről nevezet t tá rsu la t ra egy jó lélek 100 frt . o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 



Megjelenik e lap heíenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
MATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kozma Va-
zul-féle nyomdai irodában, 

(halpiacz és aldunasor 
sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augusztus 6-án. 11. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Nyilt levél. — Az óvári templom. — 
Egyházi tudósitások. — Könyvészet. — Vegyesek. 

Nyilt levél. 
Nem rejthetem aggodalmamat, melyet az igen 

becses, sőt legjelesebb folyóiratnak a „Religio"-
nak f. é. 49. számabeli 392. lapján a „Vegyesek" 
közt első czikknek olvasása bennem gerjesztett, 
miután annak végezésével az ellenkezőt, vagy felvi-
lágosítást nem láttam következni. A czikknek fog-
lalatja ime ez: 

„Az amuletek hordása kétségen kivül babona. 
A katholikusok hordják a scapularet vagy keresztet 
nyakukon; de eme hordásnak semmit se tulajdonit-
nak, belőle semmit se remélnek. Azonban azamulet-
hordók ezekből mentességet várnak a veszélyek el-
len." stb. 

Ezen állitás ily pusztán, mint itt előadatik, 
azért gerjeszti aggodalmamat, mivel ily amuletféle 
jegyeket sok példás életű keresztények által épüle-
tes tisztelettel méltányolva használtatni látok, ta-
pasztalok, s magam is jelentékeny becsben tartom 
azokat. Ugyanazért, ha nem is czáfolni, de legalább 
különböztetést kijelelni indulok e néhány sorokban, 
óhajtván ekkor, amennyiben talán eltérnék az anya-
szentegyház elveitől, helyes útbaigazítást és kegyes 
felvilágositást. 

Mindenesetre szükséges először is tudni, hogy 
mi az amulet? — Ennek definitióját igy olvastam 
egy Conversations Lexiconban: „Amulet egy kő 
vagy érez, vagy más anyag, melyre bizonyos 
alakok, képek, jelek vannak vésve, vagy rajzolva, 
(p. o. ló, béka, bagoly, csillagzat vagy mesés állat) 
s melyet sokan magokkal hordozni szoktak, oly ba-
bonás czélból, hogy az által betegségektől smegigé-
zésektől megmentessenek. A törökök, arabsok, thibe-
tanusok, chinaiak és más népek az amulethez nagy 
bizodalommal viseltetnek." 

Ugy látszik, hogy a világon legnagyobb téve-
dések fölületességből erednek, mely is a napi renden 

levő s minket zaklató szerencsétlenségeknek legsaj-
nosabb s legkövetkezetesebb kútfeje s forrása. Kö-
zönségesen akik hajdan a rendszeres tanulásokban 
hanyagul részesültek, azaz : roszul tanultak, vagy a 
mostani zavaros tanulmányi rendből bújtak ki a te-
vékeny világba, mindezek a gyermeki korban elmu-
lasztott tudományszerzést s okos felvilágositott fo-
galmakat a mai temérdek filit-falat broschuráknak 
s lexiconoknak forgatásával akarják pótolni, melyek 
többnyire rendszer nélküli rapsodiák, a mindennapi 
pórias okoskodásoknak ügyes vagy ügyetlen mázolá-
saik, s többnyire pártok epéskedéseiknekkifakadásaik. 
Noha meg kell ismerni, hogy azok között mégis sok 
jeles irat is jelenik meg, mely a systhematicus tudo-
mánynak némileges kivonata; de ily nemű iratok 
csak azoknál érthetők, kik már azon systhematicus 
tudósságba beavatvák, és mivel ezen egyének rit-
kábbak s a megrögzött elfogultak pedig ezen jelesebb 
iratokat megvetve meg sem szerzik s igy nem olvas-
ván nem is ismerik, azért ezen jelesebb broschurák 
siker és eredmény nélkül enyésznek el. 

Innét eredhet tehát az amuletnek is egyoldalú 
hibás felfogása, mely — lia igy állana, s ahol akik-
nél igy áll — csakugyan kárliozatos. Azonban mi-
előtt e kérdésben pálezát törnénk, szükségesnek vé-
lem az amuletről való fogalmakat is egymástól meg-
különböztetni inkább, mintsem ama lexiconi egy-
oldalii definitioval megelégedni, s az Ítéletet ily meg-
különböztetésekhez kell alkalmazni.1) 

*) A fönidézett leirást az amuletekről magában véve 
helyesnek találjuk, s a leghitelesebb kath. Íróknál is, kik 
fölületességről nem vádoltathatnak, mivel e tárgyat hosszú 
értekezésekben, vagy épen több kötetre menő munkában 
taglalták, ugyanezt találjuk, például Suarez de vera religione 
Operum, T. 12. de irreligiositate 1. 1. capitibus 1—8. ed. Ven. 
1742. — Mayolus de decalogo T. 14. Curs. theol. ed. Pa-
ris. Migne ; Lessius 1. 2. c. 44 ; Leander in decal. T. 6. tract. 
9. disp. 3. 4. 5. mindenik fejezet 30—40 quaestio ; a corpus 
juris canonici c. Episcopi 26- 9. 5 ; ,Sortes' 26. 9. 5. stb. ; 
mindössze vagy 15 caput több helyről ; 5 Sixtus ,Coeli et ter-
rae' 1586-ban kelt bullája, melyet legrövidebb uton Cantù 
Storia univ. T. 9. p. 999-en az ide vágó perkeresetek néhány 

11 
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I. A n y a g i t e k i n t e t b e n . Először is az amu-
letnek, mint anyagi készítménynek, mint ilyesmit 
magában véve, csakugyan nincs egyéb valamely s 
különb értéke s becse, mint egy sár darabnak vagy 

okmányaival feltalálunk ; a szeutatyák közül sz. Ágoston de 
divinatione T. 6. p. 507—508. ed. Ven. 1730, — contra aca-
demicos 1. 1. c. 8. T 1. p. 259. ed. Ven. 1729, — de ordine 
1. 2. c. 9. n. 27. T. 1. — de doctrina Christiana 1. 2. c. 20— 
24. n. 30—37. T. 3. p. 31—34; — sz Cyprián de vanitate 
idolorum ed Ven. 1728. p. 449 —454; —Sz. Basil Comment, 
in Isai. proph. ad c. 13. T. 1. p 1088 ; — jeruzsálemi sz. Cy-
rill a catech. myst. cat. 19. p. 309. ed. Ven. 1763; Vi t a s . 
Antonii sz. Anastasiustól T. 2. ed. Colon. 1686 ; Opera S. 
Antonii apud Grallandum T. 4. p. 638 ed. Ven. 1768 ; nem 
emlitve a Iegujabbakat, Grörres Mystikjének az ördöngösség-
ről egy-egy egész kötetét az öt közül, — Soiences occultes 
két kötet, —• Superstitions egy kö te t , mind Migne kiadás 
Parisban, és Grougenot des Mousseaux ,Magie au XIX. 
siècle, ses agents, ses vérités, ses mensonges', ,Les média-
teurs et les moyens de la magie' mindenik két-két kötet, me-
lyekről Ventura atya irta a szerzőhez : „votre impitoyable 
logique en démontre le caractère surnaturel et la nature dia-
bolique." (Monde 28. sz. 29. jan. 1863.) Ezek kezünkön es-
tek át, s most is kezeinkbea vannak, mert tantárgyunkba 
v á g : T. 1. p. 216—234. Bergier, hiteles hittudor Oeuvres 
complètes T. 2. p. 209. ed. Paris 1859 igy ir : „Amulette. 
On appelle ainsi certains remèdes superstitieux que l'on porte 
sur soi, ou que l'on attache au cou, pour se préserver de 
quelques maladies ou de quelque danger." Ugyanezt olvas-
suk Sciences occultes T. 1. p. 85 ; — Theol. dogm. T. 1. p. 
209. ed. Paris. A görögök philacteriumnak, a latinok amolli-
mentumnak amolliri — eltávoztatni szóból, honnan a mai 
amulette, a keletiek talizmannak hivják. Sok hiu figyelmek 
(vana observantia) kiséretében készítettek, bizonyos napo-
kon, nagyobb részt éjfélkor zivataros időkben vagy napfel-
kelte előtt bizonyos fasti vagy nefasti napokon ; s a büerő 
ezen hiu figyelmekhez volt csatolva. A föliratok szinte ily fi-
gyelemmel történtek, a bagoly toll, a szűznek iró keze, ahar -
matlével feleresztett fűnedv , a sorok, a betűk fekvése, tá-
volsága stb. mindez bűerőt kölcsönzött a tárgynak. Ezen föl-
irat műszóval ,caracter'-nek hivatott. Az amulet termé-
szetfölötti erőt rejtett magában, ezt kereste mindig az arait-
lethordó, mivel az egész babona a természeti erők elégte-
lenségéből eredett a természeti erők irányában, melyek alatt 
az élet, az egészség, a házi jószág, például a tehén, kárt vall-
hatott. S ebben van a babonának istentelensége, hogy Iste-
nen kivül más természetfölötti erőhöz folyamodik, ezt bizal-
mával megtiszteli, evvel szövetkezik ; ebben van az amulet-
viselésnek gonoszsága, hogy azon bizalomnak, tiszteletnek, 
szövetségnek külső jele, külső gyakorlata. Istenen kivül ter-
mészetfölötti erő csak az ördög lehet; azért a szentatyák, az 
egyház minden babonaságot, hűvösséget, boszorkányságot ör-
döggeli szövetségnek mondtak, amely ellen a keresztségben 
tiltakozunk. Igy tűnik fel a babona a religio, az amuletvise-
lés a cultusnak ellentéte. „Augurium, divinationes, ominatio-
nes aut a m u l e t a , aut in laininis inscriptiones, aliaeve ar-
tes, quaequae illis similia sunt, cultus sunt diaboli. H a e c 

ónnak, melyből a Baálnak emelt s imádásra kiállított 
oszlopkép összeomlott s morzsákra összerogyott. 
Legfölebb mint csinos ékszer szolgálhat, ha neme-
sebb köböl vagy érczből ügyesen készült míídarab. 

i g i t u r f u g e . (S. Cyrill. Jeros. catech. 19. myst. 1. n. 8. p. 
309. ed. Ven. 1763.) „Ad hoc genus pertinent etiam omnes 
ligat.urae, atque remedia, sive in praecantationibus, sive in 
quibusdam notiß, quas caracteres vocant, sive in quibus-
cumque rebus suspendendis atque illigandis, vei etiam 
aptandis quodam modo, non ad temperationem corporum 
(miként a nemes iró ur ,az anyagi tekintetben' emliti) sed 
ad quasdam significationes occultas aut etiam manifestas, 
sicut sunt inaures, m summo aurium singularum, aut de-
structionibus ossibus ansulae in digitis, aut cum tibi dicitur 
singultienti, ut dextera manu sinistrum pollicem teneas. —• 
Omnes igitur artes hujusmodi vei nugatoriae, vei noxiae su-
perstitionis ex quadam pestifera societate daemonum et ho-
minum, quasi pacta quaedam infidelis et dolosaeamicitiae con-
stituta p e n i t u s s u n t r e p u d i a n d a et f u g i e n d a." 
(S. Aug. 1. 2. de doctr. christ, c. 20—24. n. 30. T. 3. p. 31.) 
A babona a pogányoknál átalános volt, ezt a szentatyák, az 
egész kath. egyház megfeszített erővel irtotta egészen utolsó 
árnyig, a ,renuncias diabolo, et omnibus pompis, et operi-
bus? ' a keresztségnél ezt jelenti ; a babonaságról a bűvös-
ségről szóló könyvekről azonnal kérdést tett , bir-e a megtért 
ilyesekkel ; s ha birt, azokat a püspökhez hozta, s tűzbe 
dobta ; ma is az Index szabályai szerint tilosak ily könyvek, 
habár az Indexben nem emlittetnek. De nehéz volt a pogány 
életben meggyökerezett szokást kiirtani, miként nehéz a tu-
datlanságot, a kislelküséget, a nyervágyat, a titkos erő utáni 
kapkodást megfékezni. ,Penitus repudianda, et fugienda' az 
amuletekre , s minden más babonás szerekre szól. Thiers 
(nem a mai államár) Traité des superstitions munkájában a 
szent zsinatok és pápák hosszú sorát emliti, melyekben ez 
tiltatik. ( l - re part. 1. 5. ch. 1.) Lucius Ferraris Bibi. T. 7-o 
is emlit néhány büntetést. S a sok perkereset, melyeket püs-
pökök, szentszékek, zsinatok és a romai officium inquisitio-
nis tettek, mint az ily babonaság gonoszságát, mint az egy-
ház folytonos kiirtási törekvését bizonyitják. Ha valaki 
arany gyűrűt hord a mellén, vagy selyemzsineget a kezén 
vagy lábán, s ettől vár mentességet némely betegségtől ; 
ezen tárgyak nem amulet, hanem igaz vagy képzelt orvos-
ság. Ha valami jó eredményt nem a tárgy anyagi behatásá-
tól , hanem annak jelenlétéből vár , például az angol lor-
dok a kártyajátéknál az akasztott ember köteléből jó 
szerencsét; még ez sem babona, ez sem amulet , hanem 
dőreség, esztelenség. De ha a tárgyhoz titkos, természetinél 
magasabb erőt csatol a hiedelemben, s ezen magasabb erő-
től oly eredményt vár, ez babona, e tárgy amulet. Ezen 
sorok talán igazolni fogják, amit irtunk : „az amuletek hor-
dása kétségen kivül babona." Hordanak a keresztények is 
valamit nyakukon ; hanem duo cum faciunt idem, non est 
idem; amit a keresztény hordoz, azt megnevezhetjük saját 
nevén, kereszt, kép, ereklye, agnus Dei, scapulare, de ap-
pellativummal amuletnek nem nevezhetjük, mivel a kettő 
között olyan a különbség, mint az ég és a pokol, az Isten és 
az ördög között. Szerk. 
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S mint ilyen amuletnek semmit sem lehet tulajdonítani, be-
lőle semmit se reményleni. 

1) Mindazáltal, mint anyagi készítménynek is lehet 
anyagi — talán orvosi — ereje, eredménye. Mert például 
tudjuk, hogy az érezek nemei villany és delej erővel birnak. 
Igy ismét például tudjuk, hogy a szemtakarón — pillán — 
támadó árpát egy arany gyűrűnek, vagy egy hideg kulcsnak 
vonásaival meg lehet enyhíteni, sőt meg is szüntetni, kétség-
kívül, hogy az azon árpát okozó gyuladás mint villanyanyag, 
az érez által a szenvedő szemtakaróból kivonattatik. Ez tény, 
ez tapasztalás, ez semmi babona, mert a természeti erőnek 
hatása, melyet ily esetben nem amuletnek, hanem orvosság-
nak nevezünk. 

2) Ezen magyarázat talán a naturalisták malmára szol-
gáló viz gyanánt vétethetnék, kik minden erőt a természet 
működésére szállítani s értelmezni törekednek, kik azon lelki 
gazdagsággal látszatnak meg nem áldva lenni, melynél fogva 
az oly láthatatlan titkos működésekben az isteni mindenha-
tósághoz felemelkedhetnének, kik mindig mint a kigyók csak 
a föld hideg fölületén csúsznak, másznak, kik a természetet 
oly valami különös önálló lénynek tartják, mely Istent nem 
ismer, mely Istenre nem szorult, mintha a természet nemis 
az Isten teremtménye volna. 

II. E r k ö l c s i t e k i n t e t b e n . Már továbbá, az amu-
letnek lehet-e erkölcsi ereje, hatása, jelentősége ? ez ismét 
más kérdés, melynek megoldására ismét különböztetni kell 
a fogalmakat. 

1) Ugyanis, először lehet valamely tárgynak láthatat-
lan ereje képzelődés, vagy véleményi rögzöttség által. Pél-
dául, nem hiányoztak oly egyének, kiknek azon szerencsé-
jük akadott, hogy az orvostól nyert rendeletet patikába se 
vitték, csak zsebjeikben hordozták, s mire t ö b b idő multán 
orvosaikkal találkoztak, már akkorra meg is gyógyultak. Ez 
ugyan csak tréfa gyanánt vétethetik itt, midőn vannak más 
esetek, melyekben valósággal a szenvedőnek bizonyos amu-
letféle adatott, hogy azt hordozza magával ; és ez baját ezen 
hordozással könnyebbitve vélte, érezte. Ilyen például, hogy 
a valóságos babonás, üres és mégis eredményesnek vélt amu-
leteket ne említsem, — a vad gesztenyének zsebben hordo-
zása, és több más effélék. Az ilyenek, csak képzelődésnek 
hatásai lehetnek, melyek, ha a jó keresztény ember ezeket 
ugy tekinti, m i n t az isteni hatóságnak a természetben még el-
rejtve találkozható erejét, (melyet a babonás kuruzsolók ugy 
sem szoktak felfedezni) és nincs szándéka ebben épen vak-
merően bizakodni, csak a lehetőséget nem akarja meggá-
tolni, akkor talán a babonaság vétkéről sem vádolható. J) 

2)) És vál jon, midőn „Wrangel tábornagy egy ily 
amuletforma vaslovacskát hordoz a csatában, melyet nya-
kára a királyné tűzött" , nem varázsolhat-e itt is valamit a 
képzelődés? én ugyan azt mondom, hogy nem. Mert ennek 
a külső ellenség általi megtámadtatás ellen kellene működni. 
Már pedig, hogy más hordozván az anmietet, mégis más 
érezze annak erejét, aki azt nem hordozza, ezt csakugyan 
sem természeti erő, sem képzelődés eredményének nem tart-
hatom, annál inkább az isteni kegyelem befolyását ezen vas-

' ) A/, e g y ü g y ű képze lődés , mely mindenü t t az I s t ennek e re j é t 
k e r e s i , n e m b a b o n a ; de l ehe t a z z á . S z e r k . 

lovacska érdemére származhatónak okos felfogással meg 
nem engedhetem. Következésképen Wrangel okosságáról 
felteszem, hogy ő azon lovacskát csupán udvariasságból, s 
az adományozó királyné iránti hódolatból hordozta. — Ez 
nem babonaság az ő részéről, csak tisztelet bizonyítása egy 
magas személyiség iránt. (Folyt.) 

Az óvári templom. 
( F o l y t a t á s . ) 

IV. P l é b á n i a - , v a g y i s a n y a t e m p l o m m á 
e m e l t e t é s e . Ovár 1787-től 1810-ig helyi káplánság volt, 
s csak az utóbbi esztendőben emelteték önállóan, jogszerű 
plébániává, Cralábocs, Zobor és Kispatak (puszta) hozzákap-
csolásával. 1810-re vonatkozólag, a plébánia oklevelei közt, 
egyes jövedelmi töredékeket kivéve, semmi legkisebb adat 
sem található. I t t a helye, hogy más érdekesb adatok teljes 
hiányában megemlékezzünk legalább néhány szóval azon 
időkről, melyekre ismertetésünk tárgya esik. Hazai történe-
tünk lapjai elég világosan és érthetően mondják el ama vál-
tozásokat, melyek josephinismus név alatt lettek a mindany-
nyiszor megujuló közsajnálkozás tanúbizonyságai. Eltörültet-
vén a szerzetes rendek, a kath. egyház Magyarországban is 
fölhivatva érzé magát, ugy segíteni a közszükségen, amint 
az akkori viszonyok közt legtanácsosabbnak tartá. A mene-
dékeiktől megfosztott szerzetesek beosztattak az egyházme-
gyei lelkipásztorok közé, 1784-ben eltöröltetvén a trinitari-
usok rendje is, Óvár ezek közöl nyerte két első papját az 
egri társházból, Rosenbach Victorin, (1787) és Végh Jus -
tinian (1800) személyében. Igy keletkezett minden püspöki 
megyében sok harmadrendű plébánia. Igy történt, hogy a 
világi patronusok a libákból lett anyaegyházak kegyurasá-
gáról több helyütt végkép lemondának, melyeket a „Val-
lási alap" vállalt el. 1787 előtt Óvárnak is világi kegyurai 
voltak, de az emiitett évben, mint a can. visit, mondatik : 
„Exclmus ac Illmus D. Comes Franciscus Balassa et Comes 
Franciscus Zichy iuri patronatus renunciarunt ." Azóta a 
„Vallási alap" kegyúri gondjai alá tartozik. De adat nincs 
rá, hogy eddig a templom körül költségei s nagyobb kiadá-
sai lettek volna. 

V. I d ő k ö z i v i s z o n t a g s á g a i . Nincs róla tudo-
másunk, hogy a templomot, megállapított fenállása óta a ter-
mészetes, vagy közönséges bajokon kivül még más rendki-
vüli csapások is érték és sújtották volna , minők például : tűz-
vész, rablás, politikai villongások gyászos eredményei, elfog-
lalás, megfertőztetés steff. (a török világot kivéve, melyből 
nincsenek emlékeink egy harangon kivül) 1797-ben az óvári 
lelkész hét hónapig insurrectioban volt ; ez alatt ismét 
Szklabonya viselte a plébániai gondokot és terheket; a többi 
községekét pedig Nagy-Zellő, melyhez eredetileg tartozá-
nak. 1809, 1810. 1811-ben a franczia háború járulékai s az 
akkori hátrányos, drágasággal járó pénzviszonyok vannak 
megjelelve. Legnagyobb baj volt mindenek közt már száz év 
előtt is a templomnak szerencsétlen helyzete, melyen semmi 
toldozgatás és foltozgatás nem segíthetett, mely mindannyi-
szor meghiusitá a legjobb törekvéseket is, és ami legfőbb és 
legsajnosabb, elnyelte haszontalanul az időközben ráfordí-
tott kisebb nagyobb költségeket. De hogy is ne? midőn el-
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nyelt számtalan, de számtalan pénzzé tehető nagy fát az er-
dőből a kettős mély árok, melynek robajos vizzuhatagjai a 
templom gyenge alapjait döngetik. Már az 1789-ki canonica 
visitatioban is ez áll : „ecclesia populo ex filialibus et vi-
ciniis illuc couíluere solito capiendo haud sufílciens ; modus 
iam earn ampliandi non est, cum ob glebae inconstantiam in 
advicinata profundissima circumvalle praeceps pondere im-
pellatur — ruinae proxima ! quia vero amplius commode re-
parabilis non es t , nova erigenda foret in loco solidiori." 
Ezen legfőbb tekintélyei hitelesitett előterjesztéstől fogva 
75 év folyt le anélkül, hogy a templom akár lényegesen 
megjavíttatott s kiépittetett, akár pedig egy újról alkalma-
sabb helyen lett volna hivatalosan gondoskodva. Nem jut-e 
itt önkénytelenül is eszünkbe, miszerint ezen templomot 
annyi viszontagságos éven át csakugyan a „Miatyánk" tar-
totta fön? E segélyért mindennap kiáltó szükség és mulasz-
tásból nőtte ki magát végveszélylyel fenyegetve, annyi bána-
tos sóhaj és szomorúságra okot adva, s talán hitéletünk viruló 
fá já t mindig jobban fonyasztva, az ifjú nemzedék jobb jö-
vőjébe vetett reményeinket szintúgy elcsüggesztve. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PLOEST. (Folyt.) Azonban amint egyházunk védel-

mére kikelnénk, ezen védelem folytán az ujtanitás alapta-
lanságát, veszélyes voltát szorgalmasan kiemelnénk, amint az 
ellenünk felhozott rágalmat, hamis vádakat, előítéleteket az 
igazság felderítésével, becsületes lélekkel szétoszlatni ipar-
kodnánk, midőn egyházunkra ráfogott obscurantismust, in-
tolerantiát , máglyákat , czáfolhatlan adatokkal a mondónak 
fejére visszadobnánk , s rábizonyitanánk : hogy a történe-
lemben önkényt gyakorol, hogy az idézetekben hűtelen, hogy 
a szentirásból idézett hely mást mond, s az ő agyában a leg-
képtelenebb ellenmondások egymás mellett szépen megfér-
nek, mert a prédikatiojában a keresztet előbb setétnek, gya-
lázatosnak nevezte, azután ugyanott a kereszt mint magasz-
tos tárgy iránt mégis tiszteletét fejezi ki ; a kereszttisztelet 
álnok szine alatt tévedésbe akarván hozni az embereket. Mi-
dőn magunkat és magunkét igy védelmeznénk , előáll ismét 
Czelder ur egy más, az előbbinél még mesterkéltebben ké-
szített s kinyomatott irattal, melyben oly nyers durvaságokra 
száll alá, oly vad kifakadásokra és dühöngésekre veteme-
dik, mikép igenis megérdemlette azon nem irigylendő sorsot, 
hogy neve munkájával együtt a tiltott könyvek jegyzékében 
kiállittassék. — ,,A romai egyház elfogult tagjai (világért 
sem az okosabb rész) igy szól „Azevang. prot. egyház rövid 
védelme" czimíí iratának elején , maguk ellen semmit meg 
nem engednek, a történet világos tényét tagadják, s ha mi 
róluk nem kedvezőleg nyilatkozunk, mit az igazság rovására 
nem is tehetünk : ők átkozódva, a pogány türelmetlenség 
minden fegyverével és rágalommal törnek ránk . . . A refor-
matio történet, mely bármily szégyenitő legyen a romai egy-
házra nézve, olyannak marad." Nincs könnyebb mesterség, 
mint ily Czelderféle ellenzéket képezni. Nem kell ahoztöbb, 
mint bizonyos elbizakodás , mely magát minden bölcseség 
és igazságnak kútfeje gyanánt tekinti , és egy jókora adag 
lelkismeretlenség. Ő az egyéni csalhatatlanságot, mely a 

protestantismusnak alapelve , és ezt talán alaposan nevez-
hetni az elvek legképtelenebbikének, átviszi a történeti térre, 
és csak azt tar t ja igaznak, mit neki olyanokul elfogadni tet-
szik. Kik vele nem vélekednek egyiránt, nem ugy gondol-
kodnak mint ő, azok elfogultak és a romai egyház okosabb 
részeihez nem tartoznak ; s mivel mi sem engedhetjük meg, 
hogy birói székében, melybe nem tudjuk ki által ültettetett , 
s csalhatatlanságában egyházunk ellen habár kemény , de 
igazságos (?) vádját emelje, s Ítéletet hozzon ; azért az igaz-
ság ellen viaskodni kivánó irigy sátán, szennyes életű, elve-
temül t , setét barát vagyunk , s meg sok más egyéb is. A 
bennünket türelmetlenségről vádolónak műveltségi és tü-
relmi szótárában ily szép szavak tünedeznek föl ! A szünte-
len szabadságot kiáltó a szabad szó ellen a megvetés, a gú-
nyolás, a rágalom köveit dobálja , hogy igy a szabadságot 
mindenkitől saját számára elkobozhassa. Igaz, egy ily dics-
telen csarnokban, minőnek Czelder ur ,,Az evang. prot. egy-
ház rövid védelme" czimü irata mutatkozik , nevét kitéve 
látni , nem kellemetes dolog, de ha már a bajt kikerülni ré-
szünkről nem lehet, mégis csak inkább akarunk egy ily munka 
által hitünk miatt gyaláztatni, mintsem az úgynevezett 
vallási türelem (nosco te) tekintetében általa magasz-
talva kiemeltetni. Midőn ilyformán mérgét ránk kiönt.é, to-
vább botorkázik. Egyházunk szertartásait, intézeteit, ajtatos 
szokásait, szolgáit támadja meg, múltját eltorzítja, kormá-
nyát népeket butitó és sanyargatónak rajzolja, papságát gya-
lázatosnak bélyegzi, nem volt bün , melyről nem vádolná, 
nem gonoszság, melyért felelőssé nem tenné. Szegény kath. 
egyház! azért fáradtál tehát 18 századon át az emberiség 
nevelésében ; ez a fizetés ! ,,Mit mondanak a romai egyház 
elfogultjai arra, igy folytatja tovább 14-ik lapon, hogy volt 
idő, midőn magok a papok voltak a kor legerkölestelenebb-
jei, s a pápai udvar, hol Krisztus helytartója élt, égrekiáltó 
bünbarlang volt ; az ott uralkodó fényes vétkes gyönyörök 
a világ rom. katholikus hiveitől gyűlt szent filléreket fel-
emésztvén , bűnbánó levelek kigondolására és árulására kel-
lett vetemedni, hogy gazdag tékozlásban tombolhassanak a 
szent városban a bibornokok és pápák szeretői ! Rettenetes-
ségek ! de igazak." Nem akarjuk a nyilvánosság elé bocsá-
tani a következő sorokat ; aki az egész könyvet olvasta, bá-
mulni kénytelen a páratlan szemtelenségen ; nem szégyen-
lette kinyomatni undok rágalmait. Csak a vétkes tudatlanság, 
vagy a legroszabb akarat állithatja ki a pápák ezen képét, 
mely minden erőt, képzelő tehetséget arra fordit, hogy Ro-
mát és annak püspökét, a kath. egység központját, az egész 
hierarchiát minél gyűlöletesebbé tegye. Ily értelemben szól 
ő a szerzetesekről is. ,,A természet ellen nem mehetvén az 
örök szüzességet esküdött szenteskedő barátok és apáczák 
egymással és egymás nélkül a legkiáltóbb erkölcstelenséget 
vitték véghez." Mennyivel erősebb, tökéletesebb ezen gyarló 
teremtményeknél maga Czelder ur s még egyik collegája ! 
Mindketten már vén legények, s mégsem házasodnak, s váljon 
miér t? mert ők a természet ellen is mehetnek, és sem a nő-
nemmel sem anélkül legkisebb erkölcstelenséget nem kö-
vetnek el. Meghurczolta a nép képzelmét a szerzetesekre rá-
fogott minden aljasságokban , kigondolta a legszennyesebb 
vétkeket, és azokat a szerzetesek, jezsuiták titkai gyanánt 
tárta föl, hogy a nép kebeléből minden kegyeletet kitépjen, 
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melylyel az egyház isteni küldetésü férfiai iránt viseltettek.1) 
A calumniare audacter semper aliquid haeret-féle szabály 
alkalmazásában a kath. egyház feje és szerzeteseire nézve 
mások is remekeltek már, azonban ugy látszik, mintha Czel-
der ur ama hitostromló elődjeit , kiknek csalárd állításaik s 
okoskodásaik annyiszor megczáfolva voltak, dicsőségben va-
lamely rendkívüli ügyességgel mégis túlszárnyalni akarná 
olvasói előtt ; Ivánka Sámuelt, sárospataki képezdei tanitót 
pedig egészen háttérbe szorítja, ez neki még árnyéka sem 
lehet. — Czelder ur nagyon jól érti a keresztény hitágoza-
tokat is megfejteni, például az anyaszentegyházat igy defi-
niálja : ,,A keresztény anyaszentegyház annyit tesz, mint az 
Istenfiában a Jézus Krisztusban hivők társulata, s az Istent 
Krisztus tanítása szerint imádók, bűneik bocsánatát Isten-
től Krisztusért reménylők gyülekezete. Ezen anyaszentegy-
ház közönséges, mert minden különbség nélkül mindenki 
üdvösségeért alapíttatott, s minden hivőt befogad ; keresz-
tény, mert Krisztust vallja urának ; szent, mert csak azok 
valódi tagjai, kik bűneiket megbánván, mindennapinál szen-
tebb érzést hordoznak keblökben, (hogy egy és apostoli le-
gyen — az már nem szükséges)." Ez a meghatározása Krisz-
tus egyházának, melyben találtatnak ó hitűek vagy görög 
katholikusok, pápisták vagy rom. katholikusok, protestánsok 
vagy evangeliumi keresztények. Saját nézete szerint mind-
egyik külön egyházat alkot. (8-ik lap.) Tehát Czelder sze-
rint Krisztus egyházában megengedtetik a népeknek, közsé-
geknek, sőt egyeseknek saját nézetük és véleményük szerint 
a kereszténység főtanaiban is változtatni, egymástól a főta-
nokra nézve eltérni , külön egyházat alakítani azaz : kinek-
kinek szabad tetszésétől függ azon cultust gyakorolni, mely 
neki legczélirányosabbnak fog látszani ; Istent Krisztus ta-
nitása szerinti imádók még azok is, kik Istennek egészen 
tetszésök szerint szolgálnak. De különös, Czelder ur a romai 
katholikusoknak is helyt engedvén az általa leirt közönséges 
anyaszentegyházban, kevéssel alább már azt tőlük ismét 
megtagadja. 9-dik lapon ugyanis ezeket olvassuk : ,,De hol 
vette eredetét ez az avangeliumi protestáns egyház, ha csak 
röviden elmondom, hogy kitűnjék, miszerint mi igaz alapon 
állunk ; s nem mi, de a romai katholika egyház az, mely oko-
sabb akarván lenni a keresztény kijelentésnél, mint szélűzött 
hab elverte magát Krisztus kebelétől." (Folyt.) 

M Ü N C H E N , jun. 20-án. Hanneberg apát lemondott 
a trieri püspöki székről, melyre megválasztatott, daczára an-
nak, hogy a káptalan, és a müncheni porosz követ Armin ur, 
az utóbbbi királya megbízásából a választás elfogadását is-
mételve kérték. Ha meggondoljuk, hogy ő már előbb a bam-
bergi, augsburgi, és regensburgi püspökségeket, melyekkel 
meg volt kínálva, el nem fogadta, ez utóbbi vonakodásán 
sem fogunk bámulni. Egyébkint is számos kötelékek fűzik 
őt Münchenhez. I t t két apátságnak, és a hozzá tartozó pap-
neveldéknek főnöke. A királyságban levő papságnak majd 
fele benne tanítóját tiszteli. Az egyetemen őt helyettesíteni 

' ) Absentem qui rodit amicum, 
Qui non défendit , alio culpante ; solutos 
Qui captat r isus liominum, famamque dicacis ; 
Kingere qui non visa potest , commissa t a ce r e 
Qui nequit : hic niger est , liunc tu Roinane caveto. 

Hor . 1. 1. sat . 4. 
Sze rk . 

majdnem lehetetlen. A szentatya ajánlata, ki őt a propagan-
dába a keleti ügyek érdekében hivta, sem volt képes őt el-
vonni működése jelen köréből. A benedekiek rendjének Ba-
jorországbani megszilárdítása főbb gondját képezi. 0 a ki-
rályi család, (és számos főbb családoknak) meghitt embere 
és gyóntatója, végre Münchenben, melynek legfőbb tudo-
mányos tekintélye, valódi népember. Beszél és ir folyéko-
nyan latin, franczia, olasz, angol nyelven, birja a török, 
arab, perzsa, örmény nyelveket, a sanskrit sőt chinai nyel-
vekben is honos. A keleten legközelebb tett ut ja alkalmával 
a benszülöttek bámultak az idegenen, ki összes nyelveiken 
beszélt. Megválasztatása Trierben annál kivánatosbnak lát-
szott , miután főt. Eberhard segédpüspök neve a kápta-
lan által felterjesztett névjegyzékből kitörültetett. A jegy-
zéken a megválasztotton kívül maradtak még : a káptalani 
dékán Arnoldi az elhunyt püspöknek testvére, és Krementz 
koblenczi dékán, ez utóbbi a király előtt különösen persona 
grata volt, míg a káptalan Eberhardnak szerette volna adni 
az elsőséget, kit az egész megye kiválóan szeret, hivén, hogy 
ez esetben Krementz segédpüspökké lehetett volna. A po-
rosz egyházi megyék mind oly nagyok, hogy mindegyikében 
van segédpüspök, Posenben pedig és Kölnben kettő is. 

BERLIN, jul. 18-án. Több év óta a vallás és a bölcse-
lem terén uralgó eszmék körül Németországban üdvös vál-
tozás észlelhető. Mindinkább szabatosittatnak. és logikai 
következményeik mindinkább világosabban tűnnek elő. Ez 
jelenleg fővonása a szellemi mozgalomnak oly birodalomban, 
mely egész a jelenig azon épen nem irigylendő kiváltsággal 
látszott birni, hogy rendszereket létesítsen, melyek határo-
zatlan és zavart volta a német nép értelmiségére a legkáro-
sabb befolyással volt. Egyik rendszer a másikátváltotta fel, 
anélkül, hogy a következő nagyobb világosságot terjesztett 
volna az előtte divónál, minek természetesen nem egy elmé-
ben az lőn a következménye, 'hogy kevésbé vagy többé ké 
telkedni kezdett az emberi ész csalhatatlanságán. Az értel-
miségek kifárasztva annyi homlokegyenest ellenkező eszmék, 
és viták által, ugy látszik világosabb helyzet után töreked-
nek. Egy rész ugyan még mindig megmarad az alapnélküli 
hamis tudomány tömkelegében, de nem csekély azok száma 
sem, kik a kinyilatkoztatott igazságban, a positiv vallásban 
keresik a bölcselet szabályozóját, és segélyezőjét. Mind-
inkább kevesebb keletjök van a kinyilatkoztatott igazság és 
a keresztényellenes bölcselem következményei között mint-
egy alkudozó, közvetitni akaró, ingadozó rendszereknek. 
Vagy elfogadják az igazságot egész kiterjedésben és minden 
megszoritás nélkül, alávetvén magokat összes következmé-
nyeinek : vagy egyszerűen elvetik, úgyszólván minden vizs-
gálódás nélkül. Az utóbbiak közül, kik a prot. világban túl-
nyomók, sokan elismerik, hogy ha a kinyilatkoztatott igazság 
alap gyanánt elfogadtatik, nem lehet következetlenség nélkül 
azt egészen el nem fogadni. Hányszor nem hallottuk már nyíl-
tan kimondatni, hogy csak két meggyőződés lehetséges, vagy 
katholikusnak lenni és a kath. hittan minden következmé-
nyeit elfogadni, vagy elvetni minden positiv hitet, és kinyi-
latkoztatást ; a szabad kutatás (freie Forschung) elvét és 
irányzatát korlátlanul elismervén. — Azon számos megtéré-
sek, melyek Némethon tudós köreiben történtek, nyilt bizo-
nyítéka a megváltozott iránynak. A katholikus igazságnak 
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egész terjedelembeni elfogadása , vagy egyszerű elvetése 
felismerhető a katholikus tantekintélyek, különösen a pápa 
határozatainak mikénti fogadásából is. Kivéve néhány katho-
likus, vagy nemkatholikus úgynevezett közvetítőt, kik anél-
kül, hogy nézpontjaikat, elveiket határozottan kifejtenék, a 
romai udvar követeléseit, és a német tudomány ellen intézett 
támadásait korholják, a katholikusok roppant többsége az 
az egyház legfőbb tekintélyének föltétlenül hódol, mialatt 
azok, kik minden positiv hitet és kinyilatkoztatást elvetnek, 
magok is vallják , hogy a pápa rendeletei , mihelyt valaki a 
kinyilatkoztatást, kath. hitet elfogadja, tökéletesen igazolva 
vannak. — Ezen irányt és hangulatot tapasztaltuk, midőn a 
szentatyának a müncheni érsekhez, és ama városban tartott 
kath. tudósok gyűlésére vonatkozó levele jutott tudomásra. 
A radikálisok és sajtó-közegei nem foglalkoztak az eme bre-
vében kifejtett elvek taglalásával, hisz ők egyszerűen az 
egyház és fejének létele ellen küzdenek. A fönebb emiitett 
néhány közvetítő szólt romai támadásról, stb. de a katholi-
kusok nagy többsége tiszteletteljesen fogadta az egyház 
legfőbb tanítójának szavait. 

ROMA, julius 21-én. A karmeliták rendje folyamodott 
a szentszékhez, hogy boldog Arkangyalka (Archangéle) a 15 
századtól egész napjainkig folytatott tisztelete helybenha-
gyassék. Arkangyalka Trinóban született Montferrat tarto-
mányában 1460-ban és a karmelhegyi szüzeknek pármai, ak-
kor nevezetes zárdájába lépett. Amboisei Francziska bre-
tagnei herczegnőnek, kinek tisztelete mult évben erősítte-
tett meg, kortársa volt. A boldog szűz a tisztaság és szűzies-
ség azon ragyogó csillagainak egyike volt, melyek sz. Tere-
zia előtt ragyogtak e szerzetben, 35 éves korában a szerzet-
nek mantuai házában meghalt , teste a köztemetőben té-
te te t t le. Nagy volt a szüzek bámulata, midőn sírja 4 év 
múlva felnyittatván, teste egészen romlatlanul találtatott. A 
gyóntatóatya az ez idő óta köztiszteletben részesült ereklyék 
sírja fölé felirást készített. A mantuai püspök ugyanazon 
évben a herczeg, herczegnő, és a nép sürgetésére rendele-
tet adott, hogy ünnepe évenkint január 25-én megülessék. 
Igy vette kezdetét köztisztelete, 135 évvel előbb, mintsem 
VIII. Orbán azon rendeletét kiadta, hogy a köztisztelet val-
lási szertartásaiban c-sak azok részesülhessenek, kik ily tisz-
teletben legalább 100 év óta részesülnek, vagy boldog neveze-
tével megtiszteltetett egykori történetírók és utódjaik által. 
Ily néven illetik a többek között Falcone József, (Antiqui-
tates Montis Carmeli és Viuea Carmeli Romában 1573-ban 
nyomatott müvekben) a chronica Carmelitana Piacenza 1595 ; 
Donesmondi (Histoire de Manton 1612); Souche (La fon-
taine d' Hélie, Paris 1624) ; Tesoro Spirituálé della Reli-
gione Carmelitana, C a t a n e a l 6 2 4 ; Saracenus Péter Tamás 
(Menologium Carmelitcrum, Bologna 1627) ; Casanate (Pa-
radisus carmelitici decoris, Lyon 1639) ; Lezana (Annales du 
Carmel) ; Dániel de la Vierge Marie (Vinea Carmeli, Auvers 
1662) ; Philippus a SS. Trinitate (Decor Carmeli religiosi, 
Lyon 1665); és egyéb félbeszakítás nélkül egész 1772-ig, 
kik mindannyian a megadott tisztelet mellett tanúskodnak. 
1782-ben II. József eltörülvén a mantuai zárdát, a trinoi 
lakosok azonnal kérték b. Arkangyalka testét, és mégis kap-
ták. 1612-től fogva rendesen megülték ünnepét, melyen a 
községtanács is mindig egész diszben szokott volt megje-

lenni. Hiteles okmányok tanúsítják, hogy Arkangyalka ugy, 
miként nővérei Mária és Scholastica szinte karmelhegyi 
szüzek, mint a város pártfogónői tiszteltettek ; arczképeik a 
szokott fénykörnél a város tanácstermében ki voltak füg-
gesztve, neveik a keresztségben gyakran adattak. 1842-ben a 
vercelli-i érsek hivatalos vizsgát tett eme tisztelet ősrégisége 
fölött , melyet elődei, különösen d e l à Marmora bibornok 
pártfogolt. A főpap ugy találta, hogy eme tisztelet mindazon 
feltételekkel bír, melyek szükségesek arra, hogy VIII. Orbán 
pápa fönebb emiitett határozata alól kivétessék. Ezen főpapi 
Ítéletnek a szentszék általi megerősítése az, amiért a carmeli-
ták jelenben folyamodnak, kétségenkivül a hitélet emelésére, 
és mintegy tiltakozásul az olasz király nevében a zárdák ellen 
folytatott vandalismus ellen. A florenczi „Archivio ecclesia-
stico" utolsó füzetében érdekes adatokat közöl a kath. társu-
latok ősrégiségére vonatkozólag. A legrégibb ilynemű társu-
lat Konstantinápolyban keletkezett 336-ban „ad peragendas 
in communi omnium hominum exequias." 960 tagja volt, kik a 
tetemek ingyen eltakarítására szövetkeztek. Theodosius csá-
szár a codexébe bevett rendelet által (de sacrosanctis eccle-
siis) megerősítette ; Justinianus is érinti. (Novell. 43 és 59) 
Az 5-ik században Alexandriában a „parabolanusok" társu-
lata keletkezett 500 taggal a betegek ápolására. Erről szól 
Theodosius codexe. (Tit. 2-us de episcopis etc. c. 42 ét 43 : 
Parabolani, qui ad curanda debilium corpora deputantur, 
quingentos etc.) — A nantesi 659 körül tartott zsinat 15-ik ca-
nonja bizonyítja, hogy agallusok között több ily világi egye-
süle tvol t : Confrérie, Conférences, Collectes nevezetek alatt, 
az utóbbi elnevezés az adományoktól jő. A tagok köteleztet-
tek egymásért imádkozni, adakozni, a holtakról megemlé-
kezni, ellenségeket kibékíteni. A 8 század második felében 
eme társulatok Gildoniak nevezetét kapták. Nagy-Károly 
capitularéi ezeket megerősitik , de a lekötelezést eskü alatt 
tiltják : „de sacramentis proGildonia invicem conjurantibus, 
ut nemo facere praesumat. Alio vero modo in eorum elemo-
synis, aut de incendio, aut de naufragio, quamvis conveni-
entiam faciant, nemo in hoc jurare praesumat." A mult évi 
inechelni kath. gyűlésen O'Brien limeriki püspöki helyettnök 
szólott ilynemű jótékony egyesületekről Irhonban, melyek 
50 tagu Gildákba voltak elosztva. Paulai sz. Vincze egyesü-
lete örvendhet ily kitűnő elődökön. 

T U R I N , jul. 23-án. Nem régen jelentettük, miként 
főt. Spaccapietra iparkodása folytán Smyrnában a magas 
Porta, és Francziaország közbejárásával székesegyház van 
épülőben. Most jelenthetjük, hogy a méltó főpap útnak in-
dult Európába, hogy a hivek szeretetéhez folyamodjék, mely 
folyamodásra Franczia- és Spanyolország már is nagylelkű 
adományaikkal válaszoltak. Csak a ,,Diritto"-nak nem tet-
szett ezen „koldulás", melysz. Polykarp méltó utódját illetle-
nül sértette. A „Gazette du Midi" felfogta a kesztyűt, és a 
szóban levő tárgyról imigyen nyilatkozik : „Vonatkozással 
azon jeles főpapra, kit Roma előbb Haïtiba, utóbb az euró-
pai Törökország második városába küldött az evangéliumot 
hirdetni, a forradalmi lap (Diritto) nem átallotta mondani, 
miként, ha a főpap Smyrnától távol van, ez azért történik, 
hogy állítólag egy templom részére kolduljon, azt akarván 
ezáltal értésre adni, mintha főt. Spaccapietra a jóhiszemüe-
ket, és magát a keresztény szeretetet meg akarná csalni, vele 



visszaélni. Városunk (Grazette du Midi Marseilleban jelenik 
meg) folytonos összeköttetésben levén Smyrnával, leginkább 
tudja, mennyi gyülöletesség, és szomoritó van e rágalomban. 
Néhány napja még csak, hogy az ur első tanitványai egyi-
kének utódja számos hallgatóság előtt fejtegette utjának 
czélját. Az érsek szavainak lényegét a következőkben adjuk: 
„Nincs szükség bevezetésre . . . ez sziveitekben rejlik. Mar-
seille kitűnő a keresztény szeretetben. . . . Kérelmem czélja 
a smyrnai székesegyház kiépítésének lehetősége. Smyrna ki-
tűnő város, melynek eredete a történet mesés korszakáig 
visszavihető. Egy amazon által alapitva, oly körülmény, 
mely a hölgyek előtt teszi kedvessé, Homer szülőfölje, Tha-
ies bölcsészeti iskolájának székhelye. De mindezeknél sokkal 
nagyobb dicsősége a kereszténység behozatala után. A ha-
gyomány János t , urunk kedves tanitóját tar t ja a smyrnai 
ker. község alapitójának ; Polykárp a dicső vértanú ujabb 
fényt kölcsönzött neki élte feláldozásával, miután már előbb 
Phot inus , Benignus és Irenaeus tanitványait Gralliába kül-
dötte volna, hogy legyenek itt szent hitünk hirdetői. És 
mindezen emlékek váljon nem adnak-e jogot az apostollal 
ismételni : hogy miután bőven osztottuk nektek a lelki java-
kat, sok-e, ha viszont földieket kérünk tőletek ? Egyébkint 
is az igaz szeretet nagy müve a keleti egyház ujjáalkotásá-, 
hoz hozzájárulni. . . . Nem lehet nem megjegyeznem, miként 
ezen csudát , az emiitett ujjáalkotást csak a ker. szeretet 
fogja létesithetni. Nem egyedül és nem is főkép a dogma az, 
mi bennünket a keletiektől elválaszt. Talán azt hiszitek, pél-
dának okáért, hogy a Szentléleknek a fiútól való származá-
sáróli kath. hitágazat a szakadás forrása? Nem, kérdezzétek 
meg a keletieket, és ezer közül alig fogtok egyet találni, ki-
nek tudomása volna ily dogmáról. A sziv, nem pedig dogma 
választ el bennünket , és azért azt kell megnyerni, érez-
tetni vele, hogy ők testvéreink, és azok leendnek mindig, a 
ker. és a testvéri szeretetnek pedig nem czifra szavakban, 
hanem tettben és adományokban kell nyilvánulni. Midőn 
eme szeretetnek adjátok bizonyítványait, akkor egyszers-
mind hiteteket valljátok és bizonyságot tesztek a katholicis-
mus igazsága mellett. A kelet az isteni tiszteletben a ma-
gasztossággal a pompát szereti. Mi engem illet, én szegény-
ségemmel meg vagyok elégedve, el lehetek ház nélkül is, de 
a templom azon örökség, melyet sz. Polykarp hagyott utó-
dainak. Scio paupertatem, et tribulationem tuam, olvassuk 
az Apokalypsisben. Örömmel megtartom ez örökséget, de e 
mellett mesterem dicsőségét akarom. . . Mi adtunk — fog-
játok mondani. Tudom, ti mindig adtok. Ez a menyország 
számtana. A kereskedelemben összeadni szükséges, hogy 
sokszoroztassanak a kincsek, de az igaz kereszténynek, hogy 
való gazdagságra juthasson, levonni kell, és adni. . . A szé-
kesegyház szent Jánosnak fog felajánltatni. Az evangé-
liumban olvassuk, hogy midőn a százados fia meggyógyi-
tását kérte Udvözitőnktől, a város kitünőbbjei követék őt 
mondván : megérdemli, mit kér, mert szereti hazánkat, zsi-
nagógát is épitett nekünk. Ez fog veletek is megtörténni. Ti 
kegyelmet mentek könyörögni a Szüzanyától. Szent János 
Mária fia követni fog benneteket, mondván a jó anyának : 
ezek szeretnek engem, templomom felépítéséhez járultak, 
megérdemlik, hogy meghallgattassanak. És ti meg fogtok 
hallgattatni." 

KÖNYVÉSZET. 
A k i s p a p o k s z ü n ó r á i . Francziábólátdol-

gozta a nagy-váradi növeldének boromeo szent Ká-
rolyról nevezett társulata. Nagy-Várad 1864. 340 
lap. Ára 50 kr. 

A jelen vallásos szellemű munkácska szent elmélkedé-
seket tartalmaz, mint czime muta t ja , a kispapok számára 
Íratott ; mindazonáltal bár ki is a legnagyobb lelki haszonnal 
olvashatja, ki előtt a lelki boldogság egyetlen kincs. A mun-
kának czélja a sziv ártatlanságának megvédése , melyet ki 
megtalál, eladja mindenét , hogy magának megvegye. Iga-
zolják ezt azon számtalan szentek példái, kik a szent ma-
gányba vonulva, az önmegadásnak, és folytonos nélkülözés-
nek gyakorlatában elmélkedve tölték életöket ; hogy ártat-
lanságok ellenségeinek incselkedéseit leküzdhessék. Mind-
járt az első elmélkedés , hogy a tárgyhoz térjünk, a sziv 
tisztaságáról szól. S mi által maradhatunk annak birtokában, 
mint az elmélkedés által, mert a legjelesebb erkölcstanárok 
állitása az , hogy a szent elmélkedéssel a bün össze nem fér ; 
mert az elmélkedés azon eszköz a sziv kertének erkölcsi vi-
rágát illetőleg, ami a veteményes kertre a gyomlálás. Hogy 
a lelki dolgokbani hanyagságnak mily káros következései 
vannak, az szent Ágoston példájával igazoltatik. Már Dávid 
118 nevezetes zsoltárában : boldognak mondja az ártatlant. 
Ha ez igy van ; mily dicsérendő azok buzgósága, kik ne-
künk az ártatlanság megőrzésének módját, eszközeit törek-
szenek nyújtani, hogy boldogok, még pedig örökre boldogok 
legyünk ! Különösen fölemlittetik a mértékletlenség , mint 
annak mérge , nem ok nélkül irja szent Pál : „Az emberek, 
ha megtöltözködtek, gazdagok lettek, Isten nélkül uralkod-
nak, bár uralkodnának." De a test uralkodik rajtok. Mert az 
állati ember nem érti azokat, mik Isten leikéi, minthogy a 
bölcseség a tiszta szivben lakik, a gonosztól távozik. A má-
sodik elmélkedés az ajtatosságról szól, melyre inti Jézus 
apostolait: hogy vigyázzanak és imádkozzanak, hogy kísér-
tetbe ne essenek. 

A többi elmélkedések kiválólag mindazon véd- és óv-
szereket ajánlják, milyen a 4 utolsó dolgok: az áldozás, gyó-
nás, Krisztus kínszenvedése , melyeket ki megtanul ismerni 
és hasznára fordítani, megbotlás nélkül haladhat az erköl-
csiség s üdvösség ösvényén. Igen tanulságos a boldogságos 
Szűz szentséges életének főbb eseményeit egybefoglaló szent 
kilenczed. Hisz tudjuk , hogy Mária a legszentebb erények 
tükörpéldája. Végre az egészet egy heti reggeli és esteli 
imák zárják be , melyek az Isten iránti gyengéd gyermeki 
szeretetnek, engedelmességnek, alázatosságnak, félelemnek, 
háladatosságnak kinyomatai, forrásai a szükséges isteni ke-
gyelmeknek. 

Ez emélkedések a világiaknak is jó szolgálatot tesznek, 
hisz a világban van legjobban szüksége a nemes szívnek erős 
támaszra, égi pajzsra , biztos kalauzra ; mert a világ azon 
tenger, hol a scylla s charibdis lelkünket örök vészszel fe-
nyegető szirtek elrejtvék. Figyelemreméltók továbbá az előz-
mények, melyek majdnem mindig ugyanazon szóval kezdőd-
nek s arra utalnak, hogy Istennel kezdjük elmélkedésünket ; 
úgyis onnan fölülről jő minden tökéletes ajándék. Es az ily 



kezdet a legáldásosabb i s , mert csak ugy felelhetünk meg 
ez isteni intésnek : legyetek tökéletesek mint a ti mennyei 
a tyá tok , ha Is tent szüntelen szemünk előtt hordozzuk. Nem 
lehet eléggé dicsérni azon találékony utasítást , mely minden 
elmélkedés végén a páratlan Ivempis Tamásból igen-igen 
odavágó fejezetet jelel ki. Látszik, hogy ezen munka igen 
tapintatos kéz vezetése mellett készült el. E kis müvecske 
tehát nemcsak figyelmünket, dicséretünket , de pártfogásun-
kat is kiérdemli. Általa nem csak gazdagodott irodalmunk 
egy nemes termékkel, de valódi hézagot pótló korszerű mun-
kácska , mely oktat, inditólag hat a szivre, s meggyőzöleg 
az akaratra, hogy lelki újjászületésünket ne csak eszközölje, 
de tökéletesíteni és megszentelni segitse. Váljon ki is szá-
nandóbb ? a nyomorult koldusnő rongyaiban, vagy lelki vak-
ságában szegénységbe sülyedt bűnös, kinek keblét a bün utá-
latos pusztasággá vál toztat ja , hogy csak szent Ágostonnal 
sok nagy elmék kénytelenek tapaszta lni , ha elébb nemis, 
de haláluk óráján. De Isten az , ki a roszból is jót tud ki-
hozni. Köszönet ezért a tevékeny szellemű növendékeknek, 
kik ezáltal dicsérendő jelét adták munkásságuknak és tár-
sulatuk üdvös voltának. Előre ! ez korunk jelszava, tegyünk 
még időnk van, mindent Is ten nagyobb dicsőségére.1) 

Mahovics János. 

VEGYESEK. 
Turinban országgyülésileg be van bizonyítva, hogy né-

hány követek pénzen árulták szavazatjukat. Ezen követek a 
mostani kormánypártiak. A mazzini te t tpár t felhasználja ezen 
bűntényt ,hogy a mérsékelt forradalmárokra az aljasság bélye-
gét süsse az egész ország előtt. Stampa, kormánylap, panasz-
kodik a hazugság, a rágalom, a gyűlöletes sugdosások ellen, 
i rva : ,,A rágalom széltében űzetik az egész országban. Nincs 
becsületes név, melyet méregtaj tékával be ne fenne. Vannak 
pillanatok, mikor a rágalom nagy hatalom. (A Stampa szer-
kesztőségi személyzete ezt 1858 , 1859, 1860-ból igen jól 
t u d j a , mivel ezt mivelte.) Akkor akit a rágalom megérint, 
megéget , s a rágalmazók, a földnek eme csúfos növény-
faja , mely mocsokban születik, mocsokban szaporodik, ha-
talomra vergődnek , kényszeritvéri másokat , hogy a bünt 
erénynek mondják. Danton mondá: minden forradalomban a 
hatalom végre a leggonoszabbak kezébe ju t . " Kár ezen urak-
nak emiatt panaszkodni a te t tpár t irányában, ami által ők ha-
talomra jutottak a fejedelmek irányában. Mindent ők tettek, 
mit az Isten bosszújából ellenök a mazzinisták tesznek. A gi-
rondistákra mindig megjönnek a hegypárt iak. 

A német püspökök Bambergben közös értekezletre ösz-
szejöttek. Üdvözlet a főpásztorok összejövetelének minden 
esetben , mert belőle mindig közös szándék, közös intézke-
dés, közös irány születik, s az egység erő levén, az erő ha-
tást , eredményt szül, a hatás , az eredmény mindig áldás az 
égből. Nem volt ezen összejövetel zs inat , hanem testvéri 
szeretetteljes ér tekezle t , melynek kitűzött pontjaiból csak 
azt az egyet tudjuk, hogy a püspökök minden évben ily ér-
tekezletre összegyűlni akarnak. Svajczban ugyanez tör tént 
ez évben ; Francziaországban külön tar tományú érsekek, 
püspökök értekezni szoktak ; az egység szilárdul, a tevékeny-
ség felbuzdul, a közakarat mint igazán katholikus nagy tet-
tekben nyilvánul az ellenállásban , vagy a hatásban. Mily 

' ) Ugyanezen munkácska , miként tudós í t ta t tunk , a világi i f j ú -
s á g számára á ta lakí tva kinyomatott . »Szerk. 

diadal volt mult évben három franczia érsek, négy franczia 
püspöknek az államtanács által elmarasztaltatni ! A verő lett 
veretet t . Miér t? Mert a főpapok lépése együtt ies volt. 

A camerinoi érsek, Salvini Felicissimo jul. 22-én a 
tömlöczbe vitetett , mert a romai poenitentiariának egyik le-
iratát papjaival szabály gyanánt közölte. A forradalmi izga-
tások, az istenkáromló iratok szabadon keringnek ; a katho-
likusok lelkismeretének irott szabályai tömlöczczel üldöztet-
nek. E kormány még az Istentől a szivbe irott törvényeket 
is kitörülné , ha lehetne, mert minden törvény kárhozatot 
mond reája. Salvini irt IX. Fiúshoz 1860-ban: „Sanctissime 
Pa te r ! non turbetur cor vestrum neque formidet" ; most a 
szent bátorság példánya maga az érsek, mivel a befogó tiszt-
nek utolsó pillanatban is mondá : ,csak az erőszaknak enge-
dek ; tiltakozom ellene, az egyház kárkoztatására figyelmez-
tetem önt ; de önnél az anyagi erő, evvel én nem küzdhetek. ' 

Vichyben egy aranymives különös ajándékkal lepte 
meg a császárt. A három isteni erényt a császári család há-
rom tagjában személyesítette, a császárban a hitet, a korona-
örökösben a reményt, a császárnéban a szeretetet. Elfogad-
ta-e ezen adományt, s öriilt-e neki a császár, a lapok erről 
nem szólnak ; valószínűleg az aranymives szabadgondolkozó 
lehetett , kinek istenei a földön csúsznak, másznak, ja jgatnak, 
haldoklanak, azért h i t e , reménye , szeretete is csak caro et 
sanguis, cujus mater putredo, cujus soror vermis. A magasz-
tosnak akart háromszemélvü csoport a kath. francziák előtt, 
elvonva a személyektől, lett — hármas levelű arany lóhere. 
Du sublime au ridicule il n'y a qu 'un pas. 

Cayla , ismert franczia iró legújabban ily czimü mun-
kát irt : ,Grandeur du diable', s czáfolgatja benne az örökö-
södési bünt, vizözönt, a pokol létezését. Tisztelet tehát , és a 
becsületbe teljes visszahelyezés az ördögnek ! Hogy ez meg-
kísértetik, az örökösödési bűnnek egyik bizonyítéka. Schel-
ling, mint berlini tanár előadásokat t a r t o t t : ,von der W ü r d e 
und Majestät des Teufe l s ' ; Renan 1855-ben irta : „Száza-
dunk a visszahelyezések százada; annyi visszahelyezésből ki 
nem zárat tathatot t egy balszerencséjü forradalmár az 
ördög." (Journal des Débats 1855 april 25.) Dicsőitik , mi-
dőn e forradalmárnak, a forradalmárok ős atyjának meré-
nye nem sikerült, mennyire dicsérnék, ha sikerült volna? Akik 
igy dicsérik, azokon a forradalmár merénye valóban sike-
rült , s ami rajtok oly gyászosan sikerült, azt másokon, a hazán, 
nemzeten megkísértik. A világ diabolisatioja a tervek fő-
czélja. .Solvetur Satanas de carcere suo, et exibit, et sedu-
cet gentes, et congregabit eos in praelium, quorum numerus, 
sicut arena maris ; et circuierunt castra sanctorum, et civi-
tatem dilectam." (Roma) (Apoc. 20, 7. 8.) 

Consalvi emlékirataiban le van irva, mily atyai szere-
tettel fogadta VII . Pius pápa I. Victor Emmanuelt Romában, 
midőn ez I. Napoléon által koronájától s őseinek birtokaitól 
megfosztatott . Ezen tényre vonatkozik a Turinból felküldött 
péterfillér fölíratja : ,Pio IX Pont . Max. — qui potentiorum 
minas contemnit afflicti et jacentis ju ra tue tur — invictam 
excelsi animi firmitatem referens — qua Pius VII. P. M. 
superbissima imperia Napoleonis I aspernatus — Victorium 
Emmanuelem I. Sardiniae regem exsulantem — in Urbem 
communem omnium patriam recepit — Itali dona ferentes 
plàudimus !' — I Victort VII Pius atyai kebelére szoritja, 
Í I Victor az atyát koronájától kifosztja. Van-e még érzés, 
van-e még sziv az emberekben? —Rel ig io nélkül mi az em-
ber ? Nem más mint finomított barom, meghízott máj. 

Szerkesztői tudósítás. 
B—k. B. F . Sajnáljuk, hogy az első félévben későn jött előfizetőink-

nek az 5, 6, 7 számokkal nem szolgálhatunk. Mindnyájan, lapkiadók, a bé-
lyeg miatt gondos figyelemre kényszeríttetünk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

í A 
Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kozma Va-
zul-féle nyomdai irodában, 

(halpiacz és aldunasor 
sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augusztus 10-én. I S . II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Nyílt levél. (Vége.) — Az óvári tem-
plom. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Nyilt levél. 
(Vége.) 

III. V a l l á s o s s á g i t e k i n t e t b e n . Végre e 
szó: „tisztelet, hódolat", megnyitja előttem az amu-
let morális jelentőségéről s erejéről való elmélkedés-
nek másik ajtaját — a vallásos tekintetet. Az amu-
let szót megtartom, habár az értelme egészen más 
lesz. Az arabsok, thibetiek, törökök, chinaiak amu-
letjeiknek minő volt légyen jelentőségök ? ezt ugyan 
nem keresem. Annyit mégis határozattan lehet mon-
dani, hogy a iönebbi I. és II. tekintetek után az ő 
amuletjeikuek olyan a vallásos jelentősége, amilyen 
az ő vallásuk, vagy vallási fogalmuk, tehát téves, 
hibás, babona, bálványimádás; hatása s eredménye 
pedig szinte olyan, amilyen jelentőségök. Ezeknek 
amuletjeik bizonyítják, hogy az amuletek már leg-
régiebb időkből veszik eredetüket, és ezek mintegy 
az idők korával együtt terjedő kifejezési módja az 
emberi érzelemnek. 

1) Az amuleteknek jelentősége hasonlíthat a pro-
fán képeknek becséhez és mivoltához, csak azzal a 
különbséggel hogy, a képeket szobáinkban, templo-
mainkban a falakra függesztve, vagy más külső he-
lyeken szobrokban felállítva alkalmazzuk: az amu-
letek pedig melleken vagy mellény-zsebekben visel-
tetnek. Mindakettőt bizonyos tiszteletből teszik az 
iránt, kinek képét az amuletek mutatják, vagy ki-
nek személyére emlékeztetnek, vagy vonatkoznak. 
Különösen ily tiszteleti czélból való hordásuk a leg-
nemesebb figyelemnek mások iránti bizonyítása, és 
nem babonaság; mert e tisztelet nem azon amuleti 
anyagnak tulajdoníttatik, hanem hordozója azt akarja 
emlékezetében tartani s másoknak nyilatkoztatni, 
hogy az élő vagy holt lényt, kit az amulet ábrázol, 
tiszteletben tartja.1) 

>) Sokszor ábrázolt békát, lovat, csillagtestet, különö-
sen a Hyadeseket, vagy épen értelemnélküli szavakat. Ez ma 
is található. Szerk. 

2) Az amuletféle hordozmányoknak legszoro-
sabb, legméltányosabb érdeke, azoknak vallásos je-
lentősége. Ez az, amit megérett megfontolással kell 
értelembe hozni, melynek felfogására, ugy látszik, 
hogy kevesebbek az egyének a mai világban, kik 
ily nemes érzésű gyengéd belátással megáldva vol-
nának. Mert sokakban ugyan a lelki tehetség hiány-
zik erre, de többnyire az olyan Renan-féle elfogulás-
tól vakitva, a józan felfogásra nem alkalmatosak. Ily 
gyávák nem tudnak tiszteletet érezni durva sziveik-
ben, ezek talán soha nem ismertek szülőik és elöl-
járóik iránt tiszteletet, saját gyermekeiktől való tisz-
teletélvezésre sem jogosíttathatnak. Ezek nem ké-
pesek nemes barátságot érezni, csak a czimboraság 
érdekli őket. Ezek nem képesek a törvényes ki-
rály iránt nemes hódolattal viseltetni, csak anyagi 
haszonkereset vagy dicsvágy, vagy a fegyveres 
erőtől való félelem fékezi őket, mig más erősebbnem 
jön. Ezek tehát az Isten imádását sem értik ; 
mert ők maguk anyagi törzsökök levén, nem 
birnak lelki szemekkel, melyek nekik az isteni jóté-
konyságot, irgalmat, dicsőséget, hatalmat, igazságot, 
jutalmazási s büntetési erőt kézzel foghatólag kimu-
tatnák; miután tudnillik ők saját anyagiságuknál 
fogva (mely az oktalan állatokkal is közös) csak a 
kézzel foghatókat, az anyagi (testi) szemekkel lát-
hatókat érzik, s felfogni, tudni kívánják. Mi legyen 
a hit, s ennek magasztos szelleme? erről ők nem is 
álmodnak, megelégednek azon állati ösztönnel, mely-
nél fogva csak arról gondoskodnak, hogy minden 
napra táplálmányi mezejöket biztosítsák. 

Valóban, akik az Istentől nemesebb szivvel s 
érzéssel vannak megáldva, azok jól tudják, mikép 
kelljen másnak érdemeit, jóságait, tehetségeit, eré-
nyeit illőleg méltányolni. Ezeknek természetökben 
van másokat tisztelni, és a méltó tiszteletet minden 
haszonkereset nélkül nekik megadni. Nem babonaság 
tehát, ha ily nemes érzésű egyének kedveltjeik, tisz-
teltjeik iránti vonzalomból nemcsak képeiket tiszte-
letben tartják, de tőlök emléktárgyakat is hordoznak. 
Ezen tisztelet, habár csak rokoni, polgári, földi, mégis 
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legközelebbi lépés a vallásos hódolathoz, vallásos bi-
zodalom kijelentéséhez, melynek, valamint különféle 
becses nemei s fokozatai vannak, ugy ezek közé az 
emlékek hordozása is babonaság nélkül sorozandó 
leszen, úgyis, mihelyest babonaság az ürügye, azon-
nal elveszti az ó' nemes sajátságát. Ezen emléktár-
gyakat, kinek tetszik, amuletnek nevezheti. 

3) De mégis csak érzékenységi tisztelet lehet 
ez, ha magasztosabb emelkedés azt nem szentesiti. 
Annak ereje, annak vallási elvekben gyökerezett si-
kere s hatása a legszentebb, a legnemesebb, a legér-
dekesebb; — ez czélja e soraimnak. 

Scapularéknak, képecskéknek, keresztecskék-
nek, ereklyéknek, sőt ezeknél nagyobbnak is, pél-
dául az ,Agnus Dei' hordozása már három, négy szá-
zados szokás az ajtatos keresztényeknél. Pancratius, 
midó'n Maximianus Hercules alatt a tigrisek elé do-
batott, vértanú atyjának vérét érczedényben mellén 
viselte. Sö't szokásban volt azon vészterhes időkben 
(ab Istenem! a jelenlegi piemonti istentelenségek nem 
hasonlithatók-e azokhoz?) kis arany capsulákat 
mellen hordani és azokban az Oltáriszentséget rejtve 
tartani, melyet a közelítő szorongatás órájában a ke-
resztények magukhoz vehettek. A 13-ik század ele-
jén szent Stock Simon idejétől a carmelita szerzete-
sek „Scapulareval" jellemeztettek, mely azóta sok 
ajtatos hivek kebleiknek rejtett ékessége. 

Ily szokás hozzánk is örökségül kiterjedett, 
nem szükséges e köz tudomásban levő dolgot bi-
zonyítványokkal erősitenem. — Emlékezetünkben 
lehet, mikép Hunyady Jánosnak nem igen számos 
seregét a törökök ellen sz. Capistranus János atya 
szent kereszttel kezében vezérelte s buzdította ; az 
őtet követő A'itézek pedig az olvasót kezeikre te-
kerve, forgatták vitéz kardjaikat, és a nagy Isten si-
kerrel, győzedelemmel áldotta meg bajnoki bizodal-
mukat. — Tudjuk, miként a bold, sziiz Mária társu-
latának tagjai annak képével vannak melleiken el-
látva. Másoknál sz. György vitéznek érme csügg 
nyakukon. Egyik rokonom egy nagy arany éremnek 
volt birtokában, melynek egyik lapján Üdvözítőnk -
nek képe kinyomva, a körülírás pedig volt : „Salva-
tor Mundi" ; ezen érmet buzgó tiszteletből minden-
kor zsebjében hordozá. Történt egykor, liogy kocsi-
zásban feldűlt, s egy fatörzsre esvén oldalán fáj-
dalmas ütést kapott; estéből felkelvén s fájdalmát 
tapogatván panaszolkodott a körülállóknak, s e ta-
pogatás közt az arany érem jővén kezébe, és ezt 
zsebjéből kivévén, ezt meggörbitve találta, s ebből 
Ítélhették az eset szemlélői, mily veszélyes lehetett 

volna a fatörzsre való esés, ha ezen tiszteletben tar-
tott arany érem nincs zsebjében. — Hasonló törté-
netek számosabbak s ismeretesebbek, mintsem hogy 
többeket itt elő számlálni szükséges volna. 

4) Mindezek pedig nem valának eredménytele-
nek, sőt inkább kétségkiviil a tisztelet, s az ajtatos 
bizodalom többnyire megnyerte az áldásos jutalmat 
ott, ahol ez legkevesebbé váratott. Igen, az áldásos 
jutalom volt sikere közvetve ezen tárgyak viselésé-
nek. Itt vagyunk tehát a ponton, melyen talán va-
laki a piemonti Passaglia vagy franczia Renan sere-
géből dühösen felkiált : babonaság ! 

Igen, babonaság, ha azt vélné valaki, hogy 
azon érem, vagy érez darab, vagy akár minő anyag 
volt az akaró s tevő eszköze a történetnek, vagy ha 
a szent tárgynak tulajdonosa azon meggyőződésben 
andalogna, hogy azon anyagi készítmény szentelt-
sége által egyedül bir segedelmi erővel, habár a tu-
lajdonos a legelvetemedettebb Renan iskolájabeli 
fajból származna is, ha Istent káromló s gonosz er-
kölcsű, vagy álnok jellemű volna is az. De mi nem 
ugy tartjuk. 

IIa valakit tisztelünk, szeretünk, kiváltképen 
lia ez fölebbvalónk, kitől függünk, akkor annak kí-
vánságát, akaratját teljesítjük is. Ha tehát mindenek 
fölött a Mindenható Istent nemcsak tiszteljük, de 
imádjuk is, ha őbenne helyezzük teljes bizodalmun-
kat azoknak megnyeréséről, melyekért naponkint 
esdeklünk előtte, p. o. hogy minden veszélyektől 
megmentsen minket: akkor, ugy tartjuk, hogy érde-
münk és kérésünk igazsága szerint hallgattatik meg 
folyamodásunk, akár viselünk szent tárgyakat, akár 
nem. — Az imádság pedig, az Istenhez való folya-
modás, az ő benne horgonyozott bizodalom minden-
kor szükséges, mindenkor áldásos; s azért is már az 
okos ész is ajánlja ezt mindenkinek, lia épen a tiszta 
és buzgó érzelem nem sugallaná is ezt vallásos keb-
lünkbe Isten iránt. Mivel pedig gyarlóságunknak 
egyik neme a feledékenység is, igen bölcsen cselek-
szik az, ki magát e czélból emlékeztető jellel ellátja. 
E jel által kettős a haszon és czél: I) már magában 
tisztelet s bizodalom záloga ez az iránt, akinek ha-
tását jelenti. 2) Emlékeztetés a kötelesség teljesítésére, 
és igy az imádság, a szeretet, a bizodalom kifejezé-
sének szüntelen és soha félbe nem szakadó folytonos 
gyakorlatának eszköze. Es ime, ily emlékeztető, ily 
gyakorlást eszközlő jel a szentelt érem is. 

Ezen értelemben, ezen meggyőződéssel való 
éremviselés mindazonáltal nem oly vakbuzgóság, vak-
merő bizakodás, mintha a jó keresztény „conditio sine 



qua non"-nak tar taná érmének ha tásá t , elmulhatatlannak 
kívánságát, mintha amellett is nem érhetné valamely baleset 
őtet. Ezen vakmerő bizakodás ellenkeznék mindennapi imád-
ságunkkal, melyben azt mondjuk : „legyen a Te szent aka-
ratod." Hasonlítom ezt azon esethez, ha például királyomtól 
nyert minden lovag rendjeleimmel ékesítve, melyeket min-
den esetre az ő tiszteleteiil viselek, előtte megjelenvén, ese-
dezem valamely kegyelemért. Szabad reménylenem, hogy 
ezen ezélom elérésére lovagrendjeim a mellemen kérésemhez 
segitségiil fognak szolgálni, miszerint a király abból is Ítél-
het jellememre, érdememre. Már az esdeklés eszméje azon-
ban magában foglalja azon lehetőséget is, hogy kérésem 
megtagadtathatik. Ámbátor pedig rendjeleim viselésével kije-
lentett tiszteletadásom reménységgel táplál kérésemnek meg-
nyerésére ; mégis, ha kérésem teljesedik, ezt nem tulajdo-
nithatom rendjeleim viselésének egyedül, szinte ugy, vala-
mint ha kérésem nem teljesedik, a rendjeleim mellett is meg 
kell nyugodnom ennek nem sikerülésében. Ezt javasolja a 
józan ész, a műveltség, a kereszténységes szellem s szeretet, 
a király és isteni törvény iránti hódolat, az igazi bölcseség. 

Mindezeket már a jelen tárgyra, az amuletek viselé-
sére s jelentőségére alkalmazva, kitetszik, hogy a scapulare, 
a kereszt, az éremviselésnek magasztos jelentősége s hatása 
is van, de csak ugy, ha az azt viselőnek szive buzgó vallásos 
meggyőződéssel ragaszkodik Istenhez,,0 benne helyezi meg-
nyugvó bizodalmát, az 0 szent törvényeinek szoros megtar-
tásában boldogságának biztositását, a keresztény jótékony-
ság gyakorlatában leli gyönyörűségét. 

Ily felfogással már tagadom, hogy az éremviselés ba-
bonaság volna, sőt ily értelemben lehet neki épületes ered-
ményt tulajdonítani, lehet ,belőle is reményleni valamit' üd-
vösségest. Ily értelemben óhaj tóm, hogy a scapulare, bold. 
Szűz képe, feszületes kereszt, s efélék viselése igen is illő 
méltósággal becsben tartassék. ' ) Égy laicus. 

' ) Valóban a ke r . je lek viselése érteleniben, czélban, a viselő h ie-
delmében egészen elüt az amule tek tő l , melyekről sz. Ágoston k e r e k e n 
jnondá: „pen i tus repudianda, et f i ig ienda" , s melyet az egyház annyi 
szent zsinatokon sz igorúan t i l tot t , s miután a szakadat lan ti l tás teljes 
eredményt nem talál t , más jóval felcserélt . A pogányok ti tkos erő t t u -
lajdonítottak nek ik , mi ily e rő t tagadunk, a hit t ehá t , melylyel ők v i -
sel ték amulet je iket , és mi visel jük ke resz t j e inke t , egészen más , e g y -
mással homlokegyenest ü tköz ik . A pogányok ama t i tkos erőt a hamis 
i s t enekre , a babonások pedig a ker . világban az ö rdögre , vagy ha er rő l 
nincsenek felvilágosítva, Is tenen kivül egy t i tkos természetfölöt t i e rő re 
felviszik, s itt a babona, itt a nyílt vagy t i tkos, miként a latin mondja 
aperta aut tacita daemonolatr ia , nagy bűn a religio e l jen, a cul tus 
szentsége ellen ; inert mely hit tel , mely bizalommal csak az Isten i ránt 
szabad lennünk, avval egy nem-istent megt isz te lünk ; ámbár a pogá-
nyok hamis istenei, szellemei, aër iae potestales nem mások vol tak, mint 
az ördögök maguk , sz. Cyprián, sz. Ágoston de vnnitate idolorum, de 
divinatione és a szen t zsinatok ezt kétségkivülivé tesz ik , s a legújabb 
Íróasztalok az ördöngösséget bizonyí t ják ; mivel miként a régi babona-
ságokban, ugy az íróasztalok dolgában se lehet mindent el tagadni . A 
pogányok természetfölöt t i erőt , segélyt , hatás t ke res t ek , kaptak ; Is-
tenen kivül más természetfölöt t i erő nincs, semmint az ördögé. S ki az 
egyptomi csudáknál annyit t e t t , hogy ezután épen semmit nem tehetne, 
sehol sem olvassuk, sőt sz. Ephrem, és szent Antal életéből, (Ual land 
T . 4. p. 638. ed. Ven. 1768. S. Äthan. Vita S. Antonii T . 2. ed. Colon. 
1686.) hogy sokat t ehe t , l á tha t juk , „mul t i fo rmes et operosos ef lec tus 
daemonum ipsi acceptainus ' , i r ja sz . Basil. (Comment, in c . 13.1sai. T . 
1. p. 1088. D.) , ,Hi e rgo spir i tus va tum pectora inspirant, extoruin fibras 
animant , avium volatus gubernant , vitam lurbati t , somnos inquiétant , 

Az óvári templom. 
(Vége . ) 

VI. A jelen állapot. Ovárnak 1852-ig sem iskolaépülete, 
sem nyugodtan lakható tisztességes plebániáháza nem volt. 
Ebből az a következtetés, hogy a tetőtől talpig rongált tem-
plom folytatólagosan ismét csak a foltozgatás sorsára ju tot t , 
egyszerre nem lehetvén mindenhez kezdeni. Egy 1853-ban 
tett vizsgálatkor azt nyilatkoztatá a mérnök, hogy még a 
falak kitart ják a javi tást huszonöt évig. Erre a hivek saját 
költségükön (elég gyarlón ugyan) a templom belsejét kifes-
tették, kivül csekélyebb kiadással a nagyobb hibák kiigazit-
tattak. 1854-ben május 1-én a zápor mindent elsöprött a 
templom mellől, csak a függő partok maradtak rettentő jeleül 
a lezuhanásnak. De hozzáláttunk falustól, és tele hordtuk a 
nagy horpadásokat, gerendákból vastag karókra erős karfá-
kat állítottunk a templom körül. Kisebb, nagyobb vizmosá-
sok ezeket is viruló rétjeinken rakták ki mértföldnyire a 
helységtől. Nem használt semmi. Bekövetkezett a leomlás 
ideje. Hadd jelölje ezt itt néhány kivonat a hivalos jelenté-
sekből. ,,1863 sept . 27. Luctuosum immo et afflictissimum, 
siquis in rebus ecclesiasticis accidere potest, eventum cogor 
humillime exhibere. Numquid fusa opus est circumscrip-
tione ? numquid longius exordium rei repetendum ? Paucis 
aperte refero : ecclesiam Dei Ovárensem usque proximum 
veris initium compluribus arcuum, fornicis ipsius sanctuarii 
ac parietum vitiis refertissimam inevitabiliter collapsuram ; 
neque eamdem amplius in loco pristino reparari aut aediílcari 
posse, verum in loco opportuno, liberoque noviter et fun-
ditus exstruendam esse. 0 terribilis ecclesiae Ovárensis sta-
tus ! dignus vere, quem quivis transiens lacrimis deploret ! 
ect ." — 1863 nov. 20. , ,Uti in l i t ter ismeis ddto 27-ae sept . 

a. c. in notitiam reverenter pertuli, statum ecclesiae Óváren-
sis periculo collapsus proximum esse, immo iam ab eo tem-
pore sacristia penitus cor ru i t , par ie temque , cui subnexa 
erat, eo lapsu ita violavit, u t t o tu s fornix frustratim décidât , 
b. mandato conformiter, sed etiam gravis perturbatio insti-
tit , sine mora requisivi Officium Commissionis aedilis, u t 

membra dis torquent , valeludinem f r angun t , morbos l a c e s s u n t " , i r ja s z . 
Cyprian. (De vanit. idol. p. 451. B. C. ed. Ven. 1725.) Az amulet , bot , 
öv, gyürü csak je l volt, mely az embert az ördöggeli összeköt te tésben 
mutat ta . „All iciunt daemones per creaturas , non ut animalia cibis, sed u t 
spir i tus s ignis" , i r ja sz. Ágoston. (L. 21. de civ. Dei c. 6. Leand. T . 6. 
in dec. t r . 9. disp. 3. g. 2 p . 389.) A kathol ikusok viselik a szen tek ké-
peit , nem a képnek viseléséből, hanem a szen tek esedezése által vá rván 
segítséget az Is tentől . Ezen viselés néma, mer t t e t t l eges imádságnak 
vehető az ember részéről , s az e g y h á z üdvösnek mondja a szen tek s e -
gítségül h ivását . Ha a ke re sz t ény kath. ember nem a szentek esedezé-
séből, vagy mikor ke re sz t e t visel , nem a J é z u s Kr i sz tus u runk tó l , ha-
nem a képnek , az éremnek viseléséből várna valamit , kétségkívül b a -
bonás volna, melyet V. Sixtus pápa 1586-ban kel t ,Coeli et t e r r a e ' bu l -
lája ,taciturn foedus cum diabolo' jelez ; ha a kép vagy éremviseléshez 
az Is tennek sz. malasz t já t kötné , observantia vana lenne, mivel sehol 
sincs m e g í r v a , hogy az is teni malasz t ily j e lekhez volna kötve . Igy te-
hát dogmai szigorral Í rha t tuk , hogy a kathol ikusok hordoznak k e r e s z -
teke t mellükön, de a keresztből vagy ennek viseléséből semmit se v á r -
nak ; miből vá rnak ők sz. malasztot , a ,Vegyesek ' rövid pontjaiban sem 
idő, sem hely nem volt fej tegetni . Azonban örömöt hozott nekünk az , 
amit ott e lmulasz to t tunk, mivel ily jó le lket , mint a nemes iró, közelebb 
hozot t hozzánk és o lvasó inkhoz , ily je les ér tekezéssel egy t á rgy fö lö t t , 
melyet sokaknál homály fed, a z é r t is hamar ba lér te lmezésekre is nyúj t -
hat a lkalmat . Sze rk . 

10* 
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ecclesiam, cuius causa toties iugulata nullum patitur otium, 
investigari faciat, quod et factum est quidem, sed protocol-
lum desuper confectum necdum mihi subministratum exi-
stit. Ego si b. approbatio sententiae meae necessario acces-
serit, posteaquam clementissime resoluta summa 6691 fl. ad 
reparationem ampliushaud sufiiceret : pro novaecclesia liu-
millimus vota et suifragia fero. Navis ecclesiae ubi nunc di-
vina servo, ' ) fornice destituta, levi admodum stucatura 
provisa est. Turris sat deformis, et pessime materiata a fun-
damento dissolvitur ect." 1863 nov. 27. „Non exiguo cum 
solatio signiilco . . . . tractatum cum fidelibus Ovarensibus 
de novo ecclesiae territorio hodie feliciter conclusum esse ; 
quod factum ego inter alia divinae providentiae opera plane 
non ultimum nutibus coelestibus obstrictissimus adnumero. 
Itaque successit, quod ante omnia optatissimum erat, nempe 
a Septem colonis e regione domus parochialis sufficientem ter-
ram, erga futuram occasione commassationis recompensatio-
nern a totacommunitate portandam acquisivisse, quod ad faci-
litandum ecclesiae noviter aediiieandae negotium, ut mihi cer-
tum videtur, etiam coram supremis causae nostrae agenti-
bus, aedilitatumque ecclesiasticarum curatoribus non parum 
conferet. Gratum et laudabilem hunc eventum in protocolo 
super investigatione ecclesiae ruinosae per respectivos de-
putatos conscripto clare conspiciendum brevi intermisso 
tempore a. r. d. v. a. diaconus Districtualis exhibiturus est." 
Ezek után következik a jegyzőkönyv egész terjedelmében. 
„Bizottmányi jegyzőkönyv, mely fölvétetett Nógrádmegyé-
ben kebelezett Óvár községében 1863-ik évi november hó 
26-án, Jelenlevők az alulírottak. (Megvizsgálása az óvári 
roskadozó állapotban létező egyháznak, és megalapítása azon 
körülménynek : váljon ezen egyház az immár jóváhagyott 
építészeti terv szerint helyreállítható-e ? vagy pedig nem 
volna-e czélszerübb az ó templomot egy alkalmasabb építke-
zési helyen fölállítani ?) Eszerint a bizottmány az ó templomot 
megvizsgálván, azt találta, hogy ez az 1861-ik évben történt 
megvizsgálástól fogva mostanig sokkal roszabb állapotba ju-
tott. Ugyanis a tornyon és a templom hajóján nem nagy 
változás vétetett észre ; ellenben a sanctuarium, és a sekres-
tye főfalainak egyrésze, és a boltozat már is bedőlt ; a san-
ctuarium boltozata ennek körfalával együtt a közel beszaka-
dásnak néz elébe, (már ez is megtörtént) elannyira, hogy a 
naponta várható összeroskadás által okozható veszély kike-
rülése tekintetéből a főoltárt már is a templom hajójában 
kellett elhelyezni, (és pedig csak a padok között a középen) 
és a sanctuariumot, valamint a sekrestyét is el kellett zárni. 
Ekként a 1861-ik évben indítványba hozott helyreállítás a fen-
forgó körülmények között is eszközöltethetnék ugyan vala-
mennyire, de a sanctuariumot és a sekrestyét egészen újból 
kellene fölépíteni, és a templom körül levő káros liatásu víz-
szakadásokat és árkokat biztosan beépíteni. Ezen ujitás és az 
árkok biztos beépítése a már engedélyezett 6691 frt. 49 kr. o. é. 
helyreigazitási költségekhez még körülbelül 2500-3000 ftokat 
veend igénybe, és igy ezen szerencsétlen helyzetű egyháznak 
helyrehozása körülbelül 9200—9700 ftokba kerülne (és biztos 

' ) Az egész községben nincs egyet len ház a p lébánián és iskolán 
k ivü l , me lyben s z ü k s é g e se t é r e legalább ideiglenesen l ehe tne szen t -
misét szolgálni-

még sem lenne.) Miután továbbá ezen ó templomnak hely-
reállítása oly tetemes pénzöszletet vesz igénybe, de külön-
ben igen kicsiny is, és annyira szoro3 és egyenetlen helyen 
áll, hogy az oda menetel, főkép esős időben igen-igen ba-
jos, és szalmás födelü házaknak közelében levén, a tűzvész-
nek is igen ki van téve, (alig levén két ölnyi távolságra a 
szalmás ereszektől) és továbbá, miután ugy az iskolától, mint 
a papi lakástól igen távol van, az oda vezető ut pedig vala-
mint az iskolából, ugy a papi lakból főleg jeges és sáros 
időkben, az ut meredeksége miatt merő veszélylyel van ösz-
szekötve : el kell ismerni, hogy nem csak czélszerübb, de 
kivánatos és szükséges is mindenek fölött, hogy ezen ó tem-
plom egészen lebontassék, és helyébe alkalmatosabb helyen 
egy u j templom építtessék. — Egy uj templomnak építése, 
tekintettel az ó templomból nyerendő anyagokra körülbelül 
18,000—20,000 ftba, és igy csak kétszer annyiba kerülne, 
mint amennyi az ó templomnak helyreállításához szüksé-
geltetnék. Ezen felállítandó u j templom számára egy a papi 
laknak átellenében fekvő, e czélra igen alkalmatos 750 • öl 
kiterjedésű építkezési térség jeleltetett és eszközöltetett ki. 
Ezen épitkezési tér az ó templomnál mintegy tiz öllel maga-
sabb, tökéletesen száraz, és templomnak minden tekintetben 
czélirányos helyen van ; miután az ott építendő u j templom 
ugy a papi lakhoz, mint az iskolához közel, szabad és tűz-
mentes helyen és a falu főútján állana. Ezen e czélra kivá-
lasztott tér jelenleg Ferencz János, Katyi Gergely, Erdélyi 
Sándor, Jancsó Jósef, Benkocs István, Hegedűs Pál és Katyi 
Mihály óvári lakosok tulajdonát képezi, s ezek valamint Ovár 
községe is készeknek nyilatkoztak ezen tért e czélra minden fi-
zetés nélkül átengedni, egyedül azt kötvén ki magoknak, hogy 
a tagosítás alkalmával ezen átengedett térségért megfelelőleg, 
természetben kártalanittassanak. Ezen ujonan épitendő tem-
plom nagyságának megalapithatása tekintéből megjegyezte-
tik , miként jelenleg Ovár 450, Galábocs 230. Zobor 14, Kis-
patak 16, összesen 710 r. kath. lelket számlál. Végre miután 
semmi más észrevétel nem tétetett, a jegyzőkönyv bezáratott 
és aláiratott k. m. f. Pellet János kékkőjár. fősz. bíró. Pleyer 
Ede esküdt. Perkinko Antal ker. alesperest. Sántha Mihály 
óvári plébános. Eisner Eerencz cs. kir. mérnök. Tóth György 
község birája. Ferencz Albert, Vladár András, Benkocs János 
esküdtek sat. a község nevében. Knapek István hites jegyző.' ' 
Ezen jegyzőkönyvhez csatoltatott az átengedett templomtér-
ről szóló hiteles, következő Írásbeli kötelezvény : „Mi alulí-
rottak ezennel adjuk értésére mindazoknak, kiket a dolog 
most, vagy jövendőben illethet, miszerint a községünkben 
1863-ki nov. 26-án működő t. bizottmány előtt, a minket 
örökségileg illető kenderföldjeinkből annyi részt, amennyi az 
ujan épitendő templom helyiségeid megkívántatik, egyen-
kinti beleegyezésünk s utódaink lekötelezése mellett, ma-
gunk is átlátván, miként Ovár községében a jelen térszabá-
lyozásnál fogva a templom számára más alkalmas helyiség 
nem található : közakarattal átengedtünk és átadtunk ; ugy 
mindazáltal, hogy azon átengedett s egyeseket ölszámra il-
lető földmennyiség a bármikor bekövetkezhető tagosítás al-
kalmával nekünk hasonló minőségben az egész községééből 
hiány nélkül kipótoltassék, s addig is a nélkülözendő éven-
kinti haszonvétel kellő arányban tekintetbe vétessék. Miről 
kiadtuk ezen saját kezeink keresztvonásával élő hites tanuk 
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előtt megerősített s foganatba tet t oklevelet." Óvár 1863 
nov. 26-án. 

Gondosan tartózkodva minden további megjegyzéstől, 
mi ugy is keveset használna az ügynek, még csak az 1863 
dec. 20-ki jelentésből igtatok ide pár sort azon körülmény 
fölvilágositására, miszerint olykor a legsolidabbnak látszó 
eljárásban is lehet reservált önzés, mit számításainkból soha 
ki ne feledjünk, ha biztosan akarunk czélt érni. „Debui t ali-
quis Eminentiae V-ae dicere, aut potius scibere, me eiusdem 
nefors esse intentionis, u t futura ecclesia Ovárensis extra 
possessionem, aut vero procul ab ea, in loco ab omni tran-
seuntium frequentia penitus segrerato erigatur. Situs totius 
possesionis Óvár revera est talis, u t in medio, sive inter 
moderna fidelium habitacula talemqualem ordinem referen-
tia neque schola elementáris aediílcari potuerit ; immo ideo 
antiqua ecclesia de medio moveri debet, quia partim crebris 
incendii periculis exposita fuit, partim quia ingentes aqua-
rum fluxiones deducere amplius baud succedit. Fundus , 
quem communitas pro nova ecclesia non tantum dare vult, 
sed etiam dedit, 3) (1. fönebb) qui nempe per Deputatio-
nera ecclesiastico-civilem 26-a et 27-a nov. a. c. praesen-
tibus parochianis et ipsis consentientibus descriptus, dimen-
sus, e t sua forma ut iuridicialis constitutio vocetur, palam 
et publice occupatus est, iacet interiecta via publica, e ré-
gióné parochiae et scholae elementáris in sic dicto canabeto 
communitatis, quod non aliter, quam instar intravillani con-
siderandum venit, loco itaque intra ambitum possessionis 
exquisitissimo et venustissimo, qui nunc iam in medio situs 
esse iure merito dici potest ex singula parochianorum aula 
optime visibilis ec t . " 

A föl nem tartóztatható enyészet, a sokáig használt 
palliativ szerekkel többé el nem palástolható végleges rom-
lás annyira elhatalmazott mindenen, hogy az isteni szolgá-
lat tar tása már a csekély navisban is mindennapi alkalmat-
lansággal jár a folyvást hulladozó vakolat miatt. Az oltár, 
szószék, orgona csak szánalmat gerjesztenek a megtekintő-
ben. A legnagyobb harang (3 mázsás, a raj ta levő magyar föl-
irat szerint 1777-ben ú j ra öntve, miután az 1789-ki visita-
tio mondja róla, hogy 67 év előtt szereztetett) f. évi april 
1-én megreped t ; a másik mintegy 2 mázsás, két jókora ol-
dallyukkal , a földben ta lá l ta tot t , fölirás nélkül, , ,secunda 
campana e terra eruta tenuis duo habet foramina a turcis 
transiaculata", a harmadik volna egyedül harangocska, mely 
azonban csak csengetyü. (A visitatio szerinti „plena dis-
harmonia" az orgonát is ide ertve, jelenleg hármasan iga-
zolja magát .) Igy világos, hogy az épülendő u j templomba 
csak az vitethetik át becsülettel, ami a legutóbbi t izenkét év 
alatt részint a templomnak saját költségén, részint aj tatos 

' ) E tény Ová r község történetében'a legszebb lapocskát tölti be; 
mer t tudnunk kel l , hogy az egész község terü le tén egyes belső te lke-
k e t is fölvéve, nincs a templom épithetésére atkalmasb helyiség. De egy-
szersmind szellemi, erkölcsi tekintetben is sa já t jobb jövője biztosításá-
nak oklevelét i r ta alá a község,midőn az ügy legfőbb könnyítésére t e m -
plomtelket adott . Aki e tényt készakarva el nem ismerné, az a k ü l ö n -
ben is elég szerencsét len fekvésű Ovárnak egyik ellenségeül tünte tné 
föl magá t , s roszakara to t tanúsí tana e jóravaló , föleszmélt, aj tatos nép-
nek századokkal való visszataszi tására azon közművelődés pályáján, 
melyen szerencsésen és üdvösen elindult. 

adakozásokból szereztetett. Ezek között ő eminentiája a mos-
tani kegyes bibornok-érsekprimásnak is van becses a jándéka, 
mely hirdeti az atyai szivnek mindenüvé kiterjedő apostoli 
buzgalmát, határtalan jóságát. 

* * 

Újra végigolvastam a Batthyány-féle egyházi visitatiót. 
Az első statutum igy szól : „Exci ta tur parochorum attentio 
quoad omnes ecclesiarum sibi creditarum situs, circumstan-
tias, proinde relate ad illas, quoad actu existentes sub cura 
sua ecclesias. a t tendant acl ea, quae circa situm remedenda, 
aut melioranda occurrunt. E tqu idem circa pericula proxima 
exinde ecclesiae imminentia in aliquot locis incendii, in aliis 
praeterfluentis rivi, in nonnullis spoliationis ect. Proinde qui-
libet parochus pro ratione insinuati periculi, de eo in specie 
removendo, minuendo efficacia ponera conetur remedia." — 
Lehetetlen a tényekből föl nem ismerni a lelkületet ; (ex 
fruct ibus cognoscetis eos) az eredményekből a föláldozott 
munkát. A lelkipásztor öntudatos működését, fáradhatlansá-
gát , őrgondjait legelőször is az Isten háza és az Is ten dolga 
teszi szembetűnőkké. „Maledictus , qui opus Dei facit ne-
gligenter — futurorum immemor." Valamint a jó házi rend jó 
gazdáról tesz tanúságot s részvevő örömérzéseket kelt a 
szemlélőben : ugy a szép, tiszta s szabályszerűen kezelt tem-
plom látása föllelkesit, édes emléket hagy maga után, mely 
mindannyiszor megujul , valahányszor ilyetén összehasonlí-
tások merülnek föl a közélet folytán. Váljon — hogy lega-
lább egy példával éljek — kinek lelkét ne hatná meg, Esz-
tergom mellett, a kesztőlczi templom? (mondják, hogy haj-
dan kostoleeznek hivták) Igénytelen falu fölött, az a j ta já -
hoz vezető plébániákért szőllőlugasát is ide értve — legki-
vált pedig belül ily kellemes látvány. . Sohasem fogom el-
feledni ama fényes, jóltevő sugarát a fölkelő napnak, mely a 
jeles oltárkép (sz. Kelemen pápa és mártir) háta megöl en-
nek czifrázatán átömölve reggeli imámat igazán megara-
nyozá. Engedje a jó Isten, hogy az ő elévülhetlen, örök di-
csőségét mindenüt t az ő tisztelete s imádásához méltó ha j -
lékokban magasztalhassuk mi, s áldhassák az emberi nem 
hitben egyesült összes maradékai! Sántha Mihály. 

óvári plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PLOEST. (Vége.) Igy kellett szólani a rom. katholi-

kus egyházról, mert máskép ki nem tűnik, hogy az evang. 
protest, egyházak követői igaz alapon állnak. Az önség föl-
szabadítása , más szóval a szellemi tökéletes anarchia még 
jobban látható lesz a 27 lapon „A romai katholika egyház el-
fogultjai , kik az irás szerint látván nem látnak, és hallván 
nem hallanak, a protestáns egyháznak mindig és mindig ke-
mény kárhoztatással hányják szemére, hogy nem birja hiveit 
egyesíteni, annyi felekezetre van osztva, és ezjele, hogy felosz-
lásnak készül. Erre mi azt mondjuk, hogy a hit, és lélek sza-
badságából önként következik ez ; nem levén senki lelkileg 
megkötve, hogy egy vagy más tárgyban a más véleményétől 
el ne térhessen. Ez azonban nem árt ; ami alapunk egy, ha 
némely eltérések vannak is a fe l fogásban, nézetekben. Es 
közülünk egy vagy más felekezet, bármily különködőnek lás-
sék is, előmozdítója a hivő kegyes életnek ; az emberi mive-



lődés, jog és lelki szabadság győzedelmének. Tagokat növel 
Krisztus benső láthatatlan egyházának, s e végpontban van 
a protestáns egyház dicső egysége, örök szétválbatatlan-
sága." E szerint a keresztény műveltség s tudományosság 
magaslatán álló kath. püspökök s a többi tudósok, midőn sz. 
Pál szavaihoz: ,,de ha szinte mi, vagy az angyal a menyből 
hirdet is nektek azonkívül, amit nektek hirdettünk, átok le-
gyen, (Gral. 1, 8.) ragaszkodva, állítják, hogy a religióban a 
véleményeken és nézeteken kivül van olyan is , min változ-
tatni önkényünktől nem függ , hanem Isten nyilatkoztatása 
és akaratja szerint üdvösségünk változatlan és szükséges 
eszközeihez és föltételeihez tartozik, s melyekben csak ön 
lelki kárunkkal lehetünk engedékenyek ; tévednek , látván 
nem látnak, Czelder ur pedig egy magára sem képes té-
vedni , ugy áll a talpán , midőn régi hitvallása áthagyomá-
nyozását erővel szakitja és egészen uj, dogma nélküli pro-
testantismust teremt, amelyben azután határozatlan hit és 
önértelmü meggyőződés szerint tagok nevelődnek Krisztus 
benső láthatatlan egyházának, s e végpontban a nemhivés-
ben dicsőén egyesülnek. Czelder ur ilyformán a pogányság-
gal is dicső egységben lehet, mert ebben is nevelődnek ta-
gok Krisztus benső, láthatatlan egyházának ; itt is vannak 
Istennek imádói, kiket Isten azzal szokott megjutalmazni, 
hogy őket végtére is az igaz egyházba vezérli, hol üdvössé-
gök egyedül biztos eszközei Krisztus Jézustól lerakattak. 
,,Még azon kárhoztatásra kell megfelelnem, hogy én feleke-
zetünk gyarapitása végett feláldoztam hitvallásomat, tetszés 
szerint modositok, változtatok ; tőlem, ugyanazon imaházban 
két protestáns felekezet közül némelyek ostyában, mások ke-
nyérben, ezek állva, amazok térdelve fogadják az urvacsorá-
ját , minthogy szerintem mind a két felekezet tanjában gya-
korlatilag minden különbség megszűnik, a szentírás szavai-
nak értelmét a protestantismus szellemében mindenki meg-
győződésére bizom. Ez a legnagyobb bün , mely fejemhez 
sujtatik. De [feláldozása-e az hitvallomásnak, hogy két pro-
testáns felekezet közül egyik állva, másik térdelve veszi tő-
lem az uri szent vacsorát , s egyik ostyát másik kenyeret ? 
Epen nem. Kenyér vagy ostya jelképezze a Krisztus testét, 
az nekem mindegy, Krisztus kenyeret adott az írás szerint, 
s ha valaki, azt tanulván s látván apáitól, kenyér helyett 
ostyát kíván : én nem zavarom meg lelki vágyát, mert ha 
azt tenném, ha a protestáns egyházban válaszfalakat állíta-
nék, akkor mondhatná bárki is, hogy méltatlan vagyok hi-
vatásomra." (33. lap.) Az együgyü közember nem foghatja 
meg, hogy kétféle hivek az ur vacsorában együtt áldozhat-
nak, s mindenik azt gondolhatja felőle, ami neki tetszik, a 
vallási kétszínűséget nem tudja megegyeztetni a hely és do-
log szentségével, nem a becsületességgel. Sokkal hamarább 
és könnyebben belátja ezt a müveit Czelder ur, kinek maga-
sabb indokai vannak a belátásra. A nyeremény miatt ő he-
lyesnek találja , hogy az ur testét kezéből az egyik valóban, 
a másik képletesen vegye tetszése szerint; ez az igazi fön-
séges áldozás két szin alatt ! A dölyf, az álnokság, mindenek-
nek vegyítése, a fogalmak összezavarása, a tekervényesség 
téréin annyira kinőtte magát s megszilárdult Cz. ur, hogy a 
hitnek bármely ostromlója sem szégyenlené magát barátsá-
gával, csak növekedjék tovább. Czelder ur Renan szellemé-
ben is akarna már világítani. Renannal ő is akarja tudni 

mikép Mária Krisztus anyja természetileg házassági viszony-
ban élt Józseffel, kitől több gyermekei voltak. (19 lap.) Ne-
héz rá okokkal hatni, mert felsőbb szellemtől lelkesültnek 
hiszi magát, midőn csak tulajdon setét képzelődéseit követi. 
Ha a világ mind barát és ördög volna, (igy szól 32. lap.) és 
mind ellenünk harczolna, gonoszságuktól nem remegünk, 
míg a nagy Isten van mi velünk. Ily elbizakodott mondatok, 
aljas szólamok, melyekkel egyházunk papjairól, s az egyházi 
öltönyökről beszélget, a kocsmában a kath.^ hit szolgáinak 
irányában ejtett pajkos szavak megemlítése, például a guar-
diánnak mise előtt felhámozása, mise után a hámból kifogása, 
s egyéb sok hazugság, melyektől irata hemzseg, milyenek 
többi közt ezek : a katholikusok a pápában hisznek, Máriát 
istenitik, a szenteket imádják, és hogy a kath. egyház pap-
jai a vallási és nemzeti élet és erkölcs emelésére semmit sem 
tevén, a rom. kath. lelkek megnyugtatására ő prédikál és 
prédikálására örömest mennek annyira , hogy itt a vallásos 
és nemzeti élet vezetője gyanánt látszatik Isten által hivatva 
lenni, felekezetrei különbség nélkül. Mindezek, mondom, nem 
gerjeszthetnék-e igazságos haragra a katholikusokat, kik a 
dolgokra vonatkozólag mindent tudnak, látnak s hallanak ; 
s valami különös dolog leend-e az, ha katholikusaink, kik gon-
dolkozni tudnak és akarnak, előbb bámulva azon, mikép 
egy magát hittéritőnek nevező, s papi öltönyt viselő ember 
pirulás nélkül annyi hazugságot mondhat, utóbb fölindulva 
az ellenséges embernek szemébe néznek, s ezt szembe tá-
madják ? vagy szükséges volt-e, hogy még valaki más, pél-
dául a cs. királyi starosta ur (mint a „Magyar Sajtó"-ban 
mondatik) föllázitsa őket ? különben is a legnagyobb ellen-
szenvvel viseltetvén iránta azon erőszakoskodásaért, melylyel 
a vegyes házasságban élők között a gyermek keresztelte-
tése végett annyiszor békételenséget okozott, 3 hogy há-
zassági engedély nélkül a jelentkezőket azonnal megesked-
te tvén , ezen eljárásával a kath. jegyesekre csábitólag 
ha to t t? Azonban az ingerültség mégis oly nagy mérvben 
nem tör k i , ha egy más körülmény azt magasabbra nem fo-
kozza. Ugyanis Czelder ur kinyomatott iratát kiosztván hall-
gatói közt, egyszersmind keményen megtiltá a katholikusok-
nak olvasásra átadni ; sőt még a gyermekek elől is eltétetni 
parancsolá. Egyik református mégis átadá katholikus isme-
rősének a könyvet, ki avval a cs. k. starostához ment, a dol-
got nyilvánosságra hozta ; de csakhamar némely reformá-
tus atyafiaktól a kocsmába csalatván, elkövetett tetteért ne-
héz ütésekkel bántalmaztatott. Ez eseményre aztán, mint 
valamely varázsütésre mind felzúdultak, épen ünnep levén, 
csapatonkint mentek a starosta úrhoz elégtételt követelni, 
s mivel történetesen Czelder ur is azon időben ott fordult 
meg, a közeledő katholikusoktól néhány, nem épen kelleme-
tes szavakat hallhatott. Az is mondatik, mintha némely ka-
tholikusok Czelder ur lakásához menvén, ablakán át bekiál-
tottak s avval fenyegetőztek volna, hogy reverendáját róla 
letépik. Egyedül a starosta urnák köszönhetni, hogy több baj 
nem történt, ki szép módjával a heveskedőket visszatartá és 
erélyesen a dolog után látott, nehogy a különvallásuak közt 
valamely összekoczczanás legyen. Czelder ur futkosott Buka-
restbe a cs. kir. ügynökség védelmét kikérni, de nem hiszszük, 
hogy sok haszonnal. Az ügynökségnek a házasulandókra vo-
natkozó rendeleteit megvetette, és azért elmozdittatása foly-



tonosan sürgettetik. Ennyiből áll az egész, s az valótlanság' 
mintha a helybeli starosta lázította volna föl a kath. hiveket, 
és ezek Czelder ur élete után törtek. Pungrácz Bódog. 

TURIN , jun. 18-án. Közöljük főbb vonalaiban a pie-
monti ministeriura részéről Morichini bibornok ellen indított 
perben a végi té le te t , mely megerősíti a minisztérium ellen 
Boggio képviselő által is emelt vádat , hogy könnyelműen, 
és igazságtalanul pörli be , és tömlöczözteti a papokat , és 
püspököket. Az anconai fölebbezési törvényszék (corte d' 
Appello) elnöke Musio sena to r , kinek forradalmi hajla-
mai ismeretesek , de ezen senator mindamellett, a becsüle-
tesség és igazság minden érzelmein nem tehete t t annyira 
túl, hogy kárhoztató alaptalan vádak fölött Ítéletet mond-
jon. Morichini bibornok Jes ibe visszatértekor a forradalmá-
rok ugyan lármáztak , de a jóérzelmü polgárok a főpap sza-
badon bocsáttatását kivilágítással ünnepelték. A bibornok 
ellen vád emeltetett, mert egy külkormánynyal egyetér te t t , 
hogy ugyanannak az állam elleni fondorlatokra, ellenséges-
kedésre eszközt szolgáltasson kezeibe, és főkép, hogy Ron-
zetti ügyvédnek a szentségekbeni részesülhetést csak oly 
föltétel alatt akarta megengedni , ha 1-ör a király kormá-
nyának te t t hűségi esküt visszavonja; 2-or lia a szentszék-
nek engedelmességet igér ; 3-or ha az ordinariatushoz fo-
lyamodik hivatala folytathatása véget t . A vád arra volt tehát 
alapitva, hogy az egyházi ténykedések indok nélkül megta-
gadtat tak, úgyhogy ez az alkotmányos intézmények megve-
tésére , és elégedetlenségre ingerel jen, amely vétségek a 
büntető törvénykönyv 471, 268 és 269-ik czikkelyei szerint 
sujtandók. Továbbá a vád arról is szólott, hogy az 1863. év 
márt . 5-én kelt királyi rendelet ellen a romai poenitentiária 
határozata végrehaj ta to t t anélkül, hogy előbb a királyi ,,exe-
qua tu r t " kinyerte volna, ami ugyanazon törvénykönyv 270 
czikkelye nyomán büntetést von maga után. Azonban mint 
dr. Planéta Lajos kanonok, és poenitentiárius, ki ellen rész-
ben a vád szintén emel te te t t , mind Morichini bibornok az 
emiitett vádak alapján bűnösöknek nem találtattak , mert 
Planéta kanonok egész tette csak arra vihető vissza, hogy ő 
e feloldozásra szükséges felhatalmazás hiányában a poeni-
tentiáriához folyamodni kényszerülvén, a szokott módon és 
rendben püspöke közvetítését vette igénybe ; Morichini bi-
bornok pedig, mint kötelessége volt, ezt magára is vállalta, 
hogy mindketten nem is annyira szabad akaratból, mint kö-
teleztetve egy felmerült lelkismeretbeli tény alkalmából hi-
vatásuk szerint cselekedtek, hogy mindketten szigorúan a 
lelki hatalom körén belül és tisztán csak lelkismeretbeli ügy-
ben cselekedtek , hogy tehát semmit sem miveltek, ami az 
idézett törvénykönyv czikkelyei alapján büntetésre méltó 
volna. De az , ,exequatur"-ra vonatkozó rendeletnek sem le-
het itt alkalmazása, miután ez csak azon esetekre állhat, ha 
valaki az országon kivül levő hatalom rendeleteit külsőleg, 
nyilvánosan vagy magán uton akarná végrehaj tani (voglia 
darsi esecuzione esterne , publica o privata) ; de a szóban 
levő eljárás tisztán és kizárólag lelkismeretbeli ügyre vonat-
kozott, tudnillik a feloldozásra, mely a vezeklés szentségének 
lényegesen szükséges része , melynek ugyanezen szentség 
sérthetlen ti tkában kellett volna maradni, és ha mégis nyil-
vánosságra ju to t t , ebben sem Plané tának , sem Morichini 
bibornoknak része nincsen. Mindezek alapján a bibornok, és 

Planéta kanonok felmentendőknek , és a börtönből kibo-
csátandóknak Ítéltettek a törvényszék május 10-én kelt ha-
tározata folytán. 

BERLIN, jul. 20-án. A protestáns türelmetlenségnek 
és erőszakoskodásnak ismét egy remekpéldányát mutat juk 
be olvasóinknak a Kölner-Zeitung nyomán. , ,Egy szegény 
Post nevü prot. özvegyasszony fiát Gerhardot Klostermann 
asztaloshoz adta Bönningbe inasnak. A fiu az anyja állítása 
szerint elvégezte iskoláit, és két év óta nem j á r t oda, anél-
kül, hogy ezen valaki megütközött volna. Inaskodása ideje 
alatt a kath. család ajtatossági gyakorlataiban részt vet t . 
1863 év vége felé a helybeli lelkészt Van—de—Sandtot kér-
te, hogy taní taná a kath. hi tágozatokban, és fogadja be az 
egyház kebelébe. Egyszerre az asztalos-mester a polgár-
mesterhez idéztetik Büderichbe, hogy pénzbirságrai elitél-
te tését hal l ja , mert a fiút iskolába nem küldte. Ez időtől 
fogva Klostermann asztalos a fiút az alpeni kath. plébániai 
iskolába jára t ta . Mielőtt azonban ide befogadták volna, meg-
kérdeztetet t , ha váljon szabad akaratból választá-e a kath. 
h i t e t , vagy talán erőszakolták erre ? Gerhard határozot tan 
azt válaszolta, hogy nem erőszak, vagy valamely mellékér-
dek, hanem szeretete a kath. valláshoz, és .{szertartásokhoz 
vonták az egyház körébe. Eközben az alpeni polgárnagy 
Ernsthausen országtanácso3 ur által megbízatott , hogy a fiu 
a n y j á t , és prot. lelkészt Haup t urat hivassa magához, és 
szólitsa fel az utóbbit nyilatkozatra fia vallásának megvál-
toztatása, és inaskodása ügyében. Az anya megje len t , de 
Haup t nem. Az özvegy kijelentette, miként beleegyezik abba, 
hogy fia a kath. tanodát látogassa, hogy katholikus lehes-
sen, és Klostermann urnái megmaradhasson. A polgárnagy 
erről Ernsthausen urat értesitette, hívén , hogy az ügy be 
van fejezve, de csalatkozott, ez utóbbi ugyanis u j rendeletet 
küldött egy iskolatanácsos hosszú emlékirata következtében, 
hol kimutatni iparkodik, hogy miután a fiu, illetőleg anyja, 
segélypénzben részesittetett , a fiu nem vonathatik el a prot . 
egyháztól , azért az anyát újra idézni kell, és ezt szeme elé 
tartva, újra megkérdezni, akarja-e, hogy fia ne legyen többé 
protestáns ? A kitűzött napon az anya megjelent , és ez úttal , 
mint mondják, kényszeríttetve, ostromoltatva a prot . lelkész 
által, az előbbenivel ellenkező nyilatkozatot tőn. A rendőrség 
tehát Gerhard fiút azonnal elvette Klostermann házából, és 
visszavitte anyjához. Másnap a fiú ismét visszatért meste-
réhez, mire a polgárnagy ismételve parancsot kapott, hogy 
a fiút anyjához visszavitesse. A polgárnagy azt válaszolta, 
hogy ezt már megkísértette, de miután az anya megint bele-
egyezett , hogy fia Klostermann urnái maradhasson, szándé-
káról többé kételkedni nem lehet. Miután a fiu határozott 
kivánatának ily módon elegendő jeleit adta, Siegbert plé-
bánosnál a hitvallást letette, az első áldozásra készült, mely 
május 3-án volt megtörténendő. A fiu azonban előtte való 
nap észrevette, hogy kémek kerülgetik, és ismételt erőszak-
tól tar tván, engedelmet n y e r t , hogy az éjet a lelkészi lak-
ban tölthesse. De mi tö r t én ik? Május másodikáról harma-
dikra éjjel a polgárnagy 2 csendőrrel megjelent a lelkészi 
lak előtt, a törvény nevében bebocsátást kivánt , a fiút ágyá-
ból kiragadván , megkötöztette, és igy Rlieinbergbe, onnét 
Moersbe vitette. Az anya hiában rimánkodott, hogy fiát sza-
badon bocsássák , s most a királyi procuratorhoz Clevebe 



folyamodott. Képzelhetik olvasóink, mily fájdalmas benyo-
mást tőn ezen erőszak a kath. poroszoknál épen most, midőn 
szerzeteseink , és szerzetesnőink oly feláldozólag működnek 
a csatatéren ; és hogy mily kíváncsian várják az ügy kimene-
telét. Mortara, Mortara ! 

SEVILLA, jun. 30-án. Miről eddig tudósításainkban 
nem ir tunk, azon vallási és jótékony intézetek képezik, 
melyeket Francziaország nálunk bir. Ide sorolandó először 
is a Madridban létező franczia plébánia a „calle de las très 
Cruces" nevű templommal. Ezen plébánia már két és fél 
század óta fönáll, alapíttatott 1613-ban márt. 10-én. Alapi-
tója egy franczia kanonok, ki ide kivándorolt és a „katholi-
kus fölség" udvari káplánja lőn. A francziák ama korban 
gyakori idejövetele sürgetően kívánták eme plébánia létesí-
tését . Ezen kivándorlások, melyek kezdetét nehéz volna meg-
határozni, az 1600 év táján gyakoriabbak voltak, amint ez 
kitűnik 3-ikJ Fülöp [királynak egy kincstárnokához intézett 
iratából, melyben az államaiba bevándorolt francziák sorsá-
val foglalkozik. Növekedtek ezen bevándorlások később azon 
szövetségek következtében, melyek austriai Annát a franczia 
trónra, a bourbon Erzsébetet pedig a spanyol trónra emel-
ték. V. Fülöpnek XIV. Lajos unokájának a spanyol királyi 
trónra lett emeltetése 1700ban újra szaporitották eme be-
vándorlásokat, melyek a franczia forradalom idejében 1793-
ban az invasio egy nemévé fajultak. Később különféle ese-
mények : mint az 1815-i béke, az 1824-i franczia hadjárat , az 
1848-i és 1851-i mozgalmak, és a reá következett különféle 
vállalatok, melyek élén francziák állottak, csak növesztették 
a bevándorlók számát olyannyira, hogy azok nagyítás nélkül 
csak Madridban 15—16 ezerre tehetők. A francziák és spa-
nyolok közti közlekedés mindinkább bensőbb, és szivélyesbé 
válik. A spanyolok az igaz néha megemlékeznek a franczia 
berohanásról, és akkor a castiliai és andalusiai büszkeség 
haragra lobbantja őket kis időre, de eme harag, mely ama 
harczok emlékének elhalványulásával szintén csökkenni 
fog, rosz következtetéseket a gyakorlati életben nem von 
maga után. Ama közeledésnek legszebb oldala a vallási. 
Első helyre tettük a Spanyolhonban létesített franczia val-
lási intézmények között a franczia plébániát. A szent Lajos 
védnöksége alatt álló plébániatemploma „La3 très Cruces" 
nevű utczában levő kóroda mellé volt épitve ; azonban a kór-
ház épülete nem sokat ért, és a rendkívül kicsiny templom 
inkább csak kápolnának volt mondható. A jelenlegi lelkész 
a kórodát máshová tette át, a régi épületet pedig és kápol-
nát lerontatván, e helyen egy nagyobbszerü templomot és 
egy szép, nagy házat emeltetett. Az uj kóroda épitése is meg 
fog közelébb kezdetni. —- „Saint-Louis-des-francais" első 
alapitója Saureiux de Sainte-Christine áldozár által Franczia-
és Spanyolország kettős védelme alá helyeztetett, és alapít-
ványokból tartatik fön, melyeknek nagyobb része a neve-
zett áldozár által tétetett . Egyházi joghatóságra nézve a ki-
rálynő főalamizsnásától, az indusok patriarchájától függ, kirá-
lyi és plébániai templom czimét viseli, és igen látogatott, 
minthogy a szertartások benne egészen franczia mód és szo-
kások szerint végeztetnek. Adventben és a nagyböjti idő-

szakban a szónoklatokat nagy és válogatott közönség hall-
gatja, és ennek fele spanyol, mert a franczia nyelv tanulása 
mindinkább terjed. A templomhoz csatolt házban egy kitűnő 
leánynevelde van, 160 —170 növendékkel. A tanitási nyelv 
itt kizárólagosan franczia. Spanyolország átalában a legna-
gyobb örömmel fogadja el és ülteti át a francziák közt meg-
honosult vallási intézményeket, katholikusabbnak és ven 
dégszeretetőbbnek mutatván magát e tekintetben Portugal-
liánál. Elég lesz megemlitenünk, hogy magában Madridban 
franczia szerzetesnők tizenöt házzal birnak, kik betegápolás-
sal vagy tanítással foglalkoznak. 

VEGYESEK. 
A legujubb pápai kölcsön a szentszéknek legújabb s 

legfényesebb diadala. Papirjait mindenütt vásárolják, benne 
a legnagyobb bizodalmat helyezik. E különös bizodalom a 
pápai papirok i ránt , midőn némely állam papirjai iránt oly 
nagy az indokolt vagy nem indokolt aggály, nem egyik neme-e 
a nagy világszavazatnak a pápai fejedelemségre ? ,Ezen kor-
mány meg nem bukhatik , pénzbukást nem mondhat, ' ez a 
prot. országokban is a protestánsok vagy a forradalmárok 
részéről a szó, mikor tőkéiket állampapírba fektetik. Ezúton 
a pápai fejedelemségre a forradalmárok is szavaznak. Mal-
vieux pesti tőzsér szívesen fogad megrendeléseket e nem-
b e n . — Miután • hazánkban az idegen állami papirok nem 
ritkák , kötelességünknek tartjuk a piemonti, úgynevezett 
olasz királyi kormány által kiadott állampapírokra nézve 
mindenkit figyelmeztetni, nemcsak, hogy ezek a pénzpiaczon 
a legkisebb hitellel b i rnak, azért potom áron áruitatnak 
65—67 száza, hanem azt is, hogy ezeknek egyik biztosítása 
a megrablott egyház, és szerzetes kolostorok, templomok 
javai. Erre nézve pedig a szentatya 1861 dec. 17-én, az ál-
lamtitkár 1861 aprilban, 1862 aug. 8-án kimondá : hogy mind-
azok, kik e fosztásban közvetve, közvetlenül, vagy bármily 
módon elősegítve befolytak, ipso facto excommunicatioba 
esnek — „bárki , a bitorló kormánynyal kötvényre lép az 
egyházi javakra nézve, vagy ezeket állami biztosításul elfo-
gadja , szentségtelenséget elkövet, s a canoni censurákba 
esik a szentatya ünnepélyes nyilatkozatja szerint," ezek An-
tonellinek szavai a diplomatai testülethez intézett jegyzékben. 
Piemonti állampapírt vásárlani, annyi, mint az ezen adósság 
biztosságát az elrabolt, bitorolt, szentségtelen erőszakkal ki-
fosztott egyházi javakban, templomok szentelt edényeiben 
elfogadni. 

Jézus kisdedségéről nevezett társulat 1844-ben 22,900 
frankot adott a hitterjesztésre , 1854-ben 668,089 frankot, 
1864-ben 1,547,200 frkot. Legtöbbet adott e czélra Franczia-
ország. A szentatya kimondta : „quapropter novum hoc 
christianae caritatis institutum nedűm minime obstare per-
spicuum est pio operi fidei propagandae, virum illud mirifi-
cae adjuvare dignoscitur." 

Az ,Éjszaki Méh' irja, hogy Siberiának Zabalkalsk ke-
rületében több ezer lengyel él száműzve , mert ők, mint a 
Fehér-Ilutheniának lakosai makacsul ragaszkodtak a nyugoti 
egyházhoz. Lassan lassan minden gonoszság napfényre jön. 

A német szabadelvű lapok ordító zenét kezdtek, mert 
Sepp, kinek tudományosságáról az egész világ tehet tanú-
ságot, rendkívüli tanárból a müncheni egyetemen rendes ta-
nárrá neveztetett. A hitetlen tudósok ezen egyetemet sajá-
tuknak tekintik, hova oly ultramontán elvű, mint Sepp, be 
nem jöhet. Ezen tudósokról is áll: fogadd be a házadba, ki 
ver a házadból. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 
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TARTALOM : Kelet és Nyugot. — A mágocsi mon-
strantia és még valami. — Egyházi tudósitások. — Ismer-
tetés. — Értesités. — Irodalom. —• Vegyesek. 

Kelet és Nyugot. 
A katholika egyházban ős időktől fogva két 

szertartás létezett, úgymint görög és lati» ; az apos-
tolok ugyanis midőn az evangéliumot hirdetvén, 
Krisztus egyházát terjesztették, az akkor ismert vi-
lágon főleg két rendszeresitett társadalomra akad-
tak , mely saját nyelvét, szokásait s műveltségét a 
többi nemzetiségeknek kölcsönözte, részint ráerősza-
kolta, Az apogíolok tehát hitterjesztői működéseik-
ben távol fttfól, hogy a talált rendet felforgassák, 
ugy fogták fel azt mint volt ; egyaránt hinték ők az 
isteni igének magvát a görögök és latinok közt, s 
ezeknél ugy mint azoknál fejleszték azt ánélkül, 
hogy a ^íyelvek és nemzetiségek kérdéseivel baj-
lódtak volna ; minek eredménye az lőn, hogy az egy-
ház, miután mindkét nép jelleméhez alkalmazkodott; 
mindkettőnél külön arczulatot is nyert. A hit ugyan-
az, az anyaszentegyház egy vala ; ámde a szertartás 
nem egy, és ugyanazon nyelven végeztetett min-
denütt; később pedig különféle szokások alapíttattak 
meg, s lőnek uralkodóvá a szent titkok megünneplé-
sében, a szentségek kiszolgáltatásában, az imák alak-
jában s az egyházi fegyelem némely pontjaiban ; *) a 
szertartások és szokásoknak ezen összege, akár a la-
tinok-, akár a görögökről vegyük is föl azokat, képezi 
azt, mit mi ritusnak nevezünk, mely már a nicaeai 
zsinat előtt elég határozott alakot nyert. Igy kelet-
kezett ezen két szertartás az egyházban s egymás 

„Etiam ante schisma graecorum aliquam inter orien-
talem atque oceidentalem Ecclesiam fuisse in sacra liturgia 
differentiam, praecipue vero quoad divinorum officiorum re-
citationem, et sacramentorum administrationem, quemadmo-
dum ostendunt Petrus Arcudius ,de concord. Eccl. occid. et 
orient, in septem sacr. admin.' ; Leo Allatius, de eccl. occid. 
et orient, perpetua consensione. Isac Habertus, Jacobus 
Goar, Martene." (Bened. 14. De serv. Dei beatif. et beat, 
canon, libro 1. c. 38. n. 8. p. 163. col. 1. ed. Ven. 1767.) 

melletti léte, fenmaradása soha sem volt veszélyes 
sem a hitegységre, sem pedig az egyház egységére 
nézve. Igy Gagarin atya : *) az egyház több századon 
át küzdött mint acies bene ordinata a pogányság el-
len, mely minden ereje megfeszítésével magát fön-
tartani akarta, s a még fiatal keresztény egyházat 
vérbe fulasztani; küzdött az áltudomány s ferde irá-
nyú bölcselet mindennemű fegyvere ellen, s küzdel-
emében győztes lett, mert egy i '^rzászló, mely 
alatt küzdött, s ez Krisztus keresztje, egy volt a had-
vezér, mely a minden ajkú, minden rendű s művelt-
ségű keresztényeket a harczba vezette, küzdelmüket 
vezényelte, az ellenség által vetett cselekre figyel-
meztette, egy a hadvezér, ki a bátrakat kitartásra 
ösztönözte, a csüggedőkbe bizalmat s bátorságot ön-
töFt; e különféle nemzetiségből alakított iiadseregnek 
egy volt vezényszava, a Krisztus Jézusbani hit, egy 
a czél, az örök boldogságnak elérése, egy a hadve-
zér, szent Péter s ennek törvényes utódja a romai 
pápa, az egyháznak feje, Krisztus helytartója, ki 
mindeneket vezetett, mindeneket megáldott „donec 
occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis filii 
Dei in virum perfectum in- mensuram aetatis pleni-
tudinis Christi.2) A katholika egyház igy küzdve 
mindinkább terjedett, s áldását megvivé a legtávo-
labbi nemieteknek, anyai karjaiba ölelve minden-
kit, ki Jézus tanitását tőle elfogadta ; terjedve virág-
zott s gyümölcsözött, terebélyes fává nőtt, melynek 
árnyékában nemzetek pihentek. Voltak ugyan nyug-
hatatlan emberek, kik az egyház élőfáján faragcsál-
tak, s néha egy-egy ágat letörtek, azt gondolva, hogy 
azáltal megdöntik a századok s viharokedzette fát, 
ámde csalódtak, mert a letört ág sebhelyén kivül 
más nyomot nem hagytak az egyház testén, s miga 
törzstől erővel elválasztott ág éltető nedv hiányában 
lassankint elszáradt, addig az ős fa uj ágakat hajtott ; 
az egyház iparkodott a tőle elszakadt részt vissza-
csatolni, nem azért, mert ez reá nézve életkérdés, 

>) Rel. 1863. 97. 
2) Ephes. 4. 13. 
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hisz ő örök időkre van alapitva; hanem hogy a té-
velygő nyájat kiragadja az elenyészés veszedelmé-
ből, s visszavezesse Krisztus egyedüli aklába, vissza-
vezesse azon ajtón, mely magáról mondja : ego sum 
ostium ovium,1) per me si quis introierit salvabitur. 
Kiterjedt tehát az egyház minden népre s minden 
országra, de nevezetét egy országtól, egy néptől se 
kölcsönözte, lianem maradt közönséges, katholika 
egyház, az egyes részek nevezésére legfölebb eccle-
siae Dei, quae est Corinthi 2) ecclesiis Gralatiae 3) 
omnibus sanctis qui sunt Ephesi 4) stb. használta-
tott; s ez igy maradt, mignem a romai birodalom 
keleti s nyugoti császárságra nem oszlott ; mert ek-
kor az egyháznak azon része, mely a nyugoti biro-
dalomban volt, nyugoti egyháznak, a keleti rész pe-
dig keleti egyháznak neveztetett, mely nevezet nap-
jainkig is tartja magát. Azonban sem a birodalom-
nak keleti s nyugatira való osztása, sem az egy egy-
háznak térszerinti elnevezése nem idézett elő olyas-
mit, mi tán az egyház egységével összeférlietlen lett 
volna. A keleti egyház fejei, a konstantinápolyi, ale-
xandriai, antiochiai s jeruzsálemi patriarcliák a ro-
mai pápával egységben éltek, elismerve az ő elsősé-
gét, az ő jogait ; fontos esetek eldöntésénél határoza-
taira hivatkoztak, a pápa erősitette meg választatá-
sukat, s történt, hogy őket székhelyeikből elmozdi-
totta, magától értve, ha ezt fontos okok szükségessé 
tették; ennek bebizonyitására elég legyen csakPho-
tiusra hivatkozni, ki, hogy törvénytelen megválasz-
tatását s betolakodását a konstantinápolyi patriar-
chal székbe jogszerűnek hirdethesse, s magát a ka-
tholikus kelet előtt igazolhassa, sietett drága ajándo-
kokkal ellátott követséget küldeni I. Miklós pápához 
859-ben, kérve őt, hogy Ignácz patriarchának állí-
tólagos leköszönését elfogadja, s őt a patriarchai 
méltóságban megerősitse, egyszersmind biztosítva a 
pápát levelében, miszerint az igaz hitet vallja, s vele 
közösségben akar élni. Másrészről pedig Ignácz a 
törvényes patriarcha is fölebbezte ügyét Rómába, 
honnan az ítélet 862-ben meg is jött, mely Ignáczot 
méltóságába visszahelyezte, Photiust pedig s az ál-
tala szentelt papokat hivatalaiktól megfosztotta. E 
tényt pedig csak azért idéztük, hogy megmutassuk, 
miszerint Photius szakadásaig a keleti és nyugoti 
egyház nem kettő, hanem egy anyaszentegyház 
volt, s a birodalom felosztása az egyházat még szét 

>) Joan. 10. 7. 
2) Cor. 1. 1. 
3) Gal. 1. 2. 
») Epli. 1 .1 . 

nem szakgatta, miután Photius maga is, noha való-
szinüleg tudta, miszerint ügye a romai pápánál, 
mint az egész egyház fejénél s főbirájáuál reá nézve 
jó kimenetelt nem találand, mégis, követve a többi 
patriarcliák s püspökök példáját, s hódolva a keleti 
katholikusok vallási meggyőződésének, mely szerint 
minden egyházi ügy elintézése a romai pápát illeti, 
eliez fordult s ezt behálózva részére akarta vonni. 
Egy volt tehát a keleti s nyugati egyház Photius 
idejében, s az is maradandott, ha „nemzeti versen-
gések, politikai féltékenységek, irigy számitások, 
alaptalan igények, vak előítéletek és szomorú félre-
értések azt szét nem szakgatják",') ha az udvari ke-
gyek oly egyéneket nem állítanak az ügyek élére, 
kik önhasznukat keresik vala inkább, mint az egy-
ház, a hivek üdvét, quorum sapientia est cor maclii-
nationibus tegere, sensum verbis velare, quae falsa 
sunt vera ostendere, quae vera sunt falsa demon-
strare. *) (Folyt.) 

A mágocsi monstrantia és még valami. 
Egyházunk minden iránt, ami jó,- szép és nemes, azaz 

a képző-müvészetek minden egyes ágá irá'pt Jjáváló elősze-
retettel , ápoló kegyelettel viseltetik, amint ezt sz. hitünk 
ágazatainak valamint elmélete, ugy különösen századok 
hosszú során tanusitott gyakorlata kétségen kivül helyezi. 
Az építészet, szobrászat, festészet, zenészet, költészet egy-
házunk ápolása alatt a tökélynek legmagasb fokáfa jutot-
tak : a nagyszerű dómok, Rafael, Fra Angelo,bramante , 
Overbeck, Tenerani és mások remek müvei, munkái legye-
nek az elfogulatlanok előtt állitásunk igazoló tanúi. — A kath. 
világban, de édes hazánkban is kevés templom van, melyet 
a szépmüvészetek fönebb elősorolt ágainak darabjai ne éke-
sitnének ; és csak kath. örömmel telik el keblünk, midőn 
egyházi műkincseink sorát az önzetlen lelkesek áldozatkész-
sége által időnkint növekedni látjuk. Az ily, valóban mű-
kincsekkel biró egyházak diszes sorába van szerencsénk ig-
tatni a pécsi püspöki megyébe kebelezett mágocsi r. k. anya-
templomot is, melyet fáradliatlan lelkésze 500 ftot megha-
ladó, aranyozott tömör-ezüst monstrantiával megajándékozni 
sziveskedett. „Filléreimet itt gyűjtögettem, legyen jegye-
semnek is része benne", e szavakban záródik a nemes indok, 
mely főnökünket nt. Csór Mihály pléb. urat, Isten dicsősége 
iránt lángoló lelkesedésében gyámolitá. Emiitett urtartónk 
a már országszerte sokak előtt becsületes jelleméről isme-
retes Danninger Ferencz Antal bécsi polgár és bronz-mű-
vész kezeinek alkotmánya, melyet a birodalmi fővárosnak 
Bécsnek müértői itészete a „remek" minőnynyel tisztelt 
meg, mely megtiszteltetésre valóban igényt tarthat, mint-
hogy cathedralisunk e nembeli műkincseit kivéve , széles 
püspöki megyénkben nálánál meglehet hogy értékre kitű-
nőbb, de alkatra remekebb kevés, hozzá hasonló pedig nem 

!) Relig. 1863. 98. 
a) S. Greg. libr. Moral. Brev. Rom. 
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sok találtatik ; amiért is mindazon megyés társainkat, kik a 
valahára resolvált tizenhatod kárpótlást szinte ily nemes 
czélra akarnák fordítani, bátran meghívjuk a „mágocsi mon-
strantia" megtekintésére. 

Urtartónk alkata ez : az egész 8 S-nyi nehézségű, tö-
mör-ezüstből a legtartósban megaranyozva; csinos készitmé-
nyü talapjáról, melyet a négy evangelista finom anyagba 
vésett és ékkövekkel körzött mellképe diszit, remek munkáju 
nyelen emelkedik ki a tulajdonképeni monstrantia ; az isteni 
mindenhatóságot ábrázoló sugarakon az isteni jóság és ál-
dásthozó gondviselésnek fehér felhőiből nyúlnak ki az imá-
dandó istenség sugarai felváltva szende angyal fejektől. A 
monstrantia nyelének felső részén a szeplőtelenül foganta-
tott Szűz áll, fején ékkövekből szőtt koszorúval, ki e világra 
a világ üdvösségét hozá, s ki irántunki szeretetből a legszen-
tebb kenyér szine alatt a monstrantia legkiválóbb részében, 
finomul metszett üvegprismák közt, a három sort szinte ék-
kövekkel kivert lunulában mint Fiu Isten székel, fölötte a 
Szentlélek galambalakja, majd az Atya Isten áldásra kiter-
jesztett karokkal symbolisáltatik ; legfelöl megváltásunk 
drága jele diszlik. A legszentebb kenyérszinben rejlő Fiu 
Istent két oldalról egy-egy angyal áhitatos iraádással kör-
nyezi. Ekként tehát hitünk legsarkalatosb titkai : a teljes sz. 
Háromság, szeplőtelen fogantatás, megtestesülés, megváltás 
titkai symbolice ábrázolvák e remek urtartón, melyben most 
már e sz. titkokat megőrzött hitünk alapitója, a kenyérszin 
alatt : igaz Isten, és igaz ember jelen van-

Monstrantiánknak imént adott rajza nagyon is gyen-
gén állítja elő azon mély hatású benyomást, melyet az a fo-
gékony keblekre gyakorol ; amiért is minden műkincs-bará-
tot egész tisztelettel felkérünk , hogy a netán vidékünkön 
teendő átutaztukban megtekinteni el ne mulaszszák a mágo-
csi ur tar tó t , mely belértéke mellett a legfinomabb Ízlést is 
kielégíti. Főnökünk gyengélkedése folytán az elmúlt urnapi 
sz. járdalatban csekélységünknek jutott a szerencse a fön-
dicsért urtartót először használhatni, mely szerencsénk fö-
lötti örömünket egy balkörülmény mellett kedves főnökünk 
akkori gyengélkedése igen mérsékelt. A nép áhitatos tekin-
tettel csüggött az Istenembernek u j ragyogó királyi székén, 
annyival is inkább, minthogy templomunk a pörsöly pénzen 
kivűl semmi jövedelmi forrással nem bir; azért jól esik, ha 
egyes adakozók, mint a mocsoládi vallásos keblű báró 
Majthényi Józsefnő ő nsga és mások majd oltárteritőkkel, 
majd oltárvánkosokkal, koszorúkkal, művészileg készült vi-
rágokkal, gyertyákkal megajándékozzák, mely ajándékok ko-
ronáját most remek monstrantiánk képezi. Népünk is érzé 
templomának a készletekben érzett szükségét, amiért is há-
ladatos szivük szép jellemvonásaként jegyezzük ide azt, hogy 
szeretett lelkipásztoruknak ezen nagybecsű ajándékát kül-
döttségileg megköszönni el nem mulasztották. 

Szentegyházunk remekének készítője, Danninger Fe-
rencz Antal ur ' ) igaz vallásossága, egyenes jelleme által a 
közmegelégedést és általános dicséretet magának kivívni 
szerencsés volt. Azért is őt minden paptársainknak bátran 
ajánlhat juk, annyival is inkább , minthogy ő munkájának 

' ) L a k á s a : W i e n , S tad t , Gri inangergasse Nr. 10 (neu) , 838 (a l t ) , 
vis a vis der k. k . Staadtsschulden-Kassa , nächst der Franziskaner 
Kirche. 
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árát csakis az elkészített mû elküldése után veszi fel, kije-
lentvén , miként nem tetszés esetében a műt mindig visz-
szaveszi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
R O M A , jun. 4-én. Nagy érdekkel olvastunk egy 8 

rétben 350 lapra terjedő ily czimü röpiratot: ,,chinai expe-
ditio , természettani, földleirati, és orvosi tudósítások az 
1860—1861 hadjáratból, 2 térképpel dr. Castanotól." E czim 
alatti kötetben a nagy horderejű és a jövőben eredménydús 
vállalat a gyönyörködtető modorban ismertetik meg. Szerző 
ugy irja le tapasztalatait , hogy minden sorban nemes ér-
zelmű férfiura ismerünk. A hadi tények elbeszélése közben 
igazán keresztényi magasztos gondolatokat tár fel előttünk. 
Elénk színekkel festi a pogány nemzedék lealacsonyodását és 
romlottságát, egyúttal a keresztény elemnek , az igazi pol-
gáriasodás és előrehaladás egyedüli kutforrásának magasz-
tos fönségét, a keresztényekké lett chinaiakban történt át-
változtatásában kimutatván. ,,Elég, úgymond, néhány órát 
tölteni a keresztény chinaiak által lakott részekben, hogy 
kiki a két vallás közötti különbséget azonnal felismerhesse. 
Ezek nem tolakodnak az utczákban pogányok módjára, ha-
nem munkájok után látnak oly nyugalommal, és méltóság-
gal, mely meglep mindenkit. Raktáraikban, házaikban az ide-
gent jószívűen fogadják, nem találni náluk azon nyerészke-
dési vágyat, mely a Boudha vallását követő, vagy a vallás-
ban közönyös chinaiakat jellemzi. . . . Egy szóval az erköl-
csi javulás, mely a keresztény vallás által létesült, véghet-
len nagy, és jósolja a talán nem távoli szerencsés összeköt-
tetést a chinaiak és nyugotiak között." Miután elbeszélte 
volna az egyesült hadsereg küzdelmeit, diadalait, a császári 
palota felgyujtását, a chinai diplomaták tanácskozmányait, 
álnokságukat stb. Castano tudor ur, ki ép oly lángolón sze-
reti egyházát, mint hazáját, röviden fejtegeti a pekini béke-
kötés eredményeit. Szerinte ,,ez esemény kiszámithatlan kö-
vetkezményű, mert szabad vallásgyakorlatot adott egy nagy 
ország központjában, hol Krisztusnak számos titkos hive 
volt, és franczia üdvös befolyást a jövőre nézve erősebb ala-
pokra fektette." Számos érdekes adatot tartalmaz e könyv a 
kath. hitküldérek működéseiről, melyeket a hit, és nemzeti 
dicsőség kettős szempontjából észlel. A szerző nem hallgat-
hatott az orvosi tudománynak Chinábani helyzetéről sem. 
„Egyátalában — úgymond — a chinaiak , mint lényegesen 
skeptikus irányú emberek, kevés bizalmat helyeznek az or-
vosi tudományba, amely a kormány ellenőrködése nélkül 
gyakoroltatik. A falukon és kisebb városokban szegényebb 
sorsú, és műveletlen emberek készítenek orvosságot, és rak-
ják Össze a törött csontokat, kik természetesen meg is elég-
szenek csekély jutalommal. De a nagyobb városokban, jelen-
tékenyebb helyeken orvosokkint már tanultak működnek, és 
pedig rendszerint nagy fitogtatással és kérkedéssel ; megta-
pintják az üteret, a beteget vizsgálni látszatnak, de ez mind 
merő ámítás. Diagnostikai ismereteik alig vannak, gyógy-
módjuk szerfölött bonyolodott. Folyadékokat készítenek az 
éjszakról hozatni szokott, a bonzok és lámák által szedett min-
denféle füvekből. Lehetetlen a százféle össze-visszakevert 
növények nemeit meghatározni, melyeknek magvait, leveleit, 
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gyümölcsét a nagyobb helyeken gyógytárakban árulják. Né-
mely gyógyszerészek, kik bővebb ismeretekkel kérkednek, 
lapdacsokat, tincturákat készítenek és drága pénzen árul-
gatnak. Sebészi, és anatómiai ismeretekkel is alig birnak. . . 
Minden családban találni bizonyos vörös vagy fekete szinü 
lapdacsokat, melyek nagy tiszteletben vannak, és melyeket 
az adagok fokozásával addig vesznek be, mig vagy meggyó-
gyulnak, vagy elhalnak. „Mindemellett — ugy folytatja Ca-
stano Ur — az orvosi tudomány Chinába is mindinkább be-
hatol jezsuita küldérek, és angol orvos-küldérek által ; az 
utóbbiak kormányuk által Londonból küldetnek. A jezsuiták 
között vannak orvosok, kik tanodáinkba jártak és kiknek tu-
dománya 3—4-ed éves orvosnövendékeink ismereteivel ösz-
szehasonlitható. Megismerkedtünk ezek közül egygyel, ki 
a montpellieri tanodának volt növendéke, és most Schangai-
ban a testet gyógyitván a Boudha vallását követők lelkeit is 
gyógyítani törekszik, hogy örök életre támadjanak." A be-
tegségek gyógyítása — mond a tudós orvos — a vallási 
eszmék terjedésével párhuzamosan jár. Innét és ép ezért 
táplál a szerző egy régibb tervet, melyet ugyan idézett köny-
vében bővebben meg nem ismertet, de melyről, mint véljük, 
már kimélytelenség nélkül szólhatunk. Castano ur azt akarná, 
hogy fiatal, kath. hitű franczia orvosokból álló testület szer-
veztetnék, mely midőn egyrészről gyógyítással foglalkoznék, 
másrészről mintegy segédhadát képezné a missionáriusok-
nak. 0 maga kész volna a hit és tudomány embereinek eme 
testületét szervezni, Chinába vezetni, és működésüket in-
tézni. A chinaiak tisztelete a franczia orvosok irányában oly 
nagy, hogy egy ily intézmény rendkivüli hasznot hajthatna. 
Mult szombaton szerző ő szentsége által szokott kegyesség-
gel fogadtatván, miután Chináróli elbeszélései a szentatyát 
mélyen érdekelték, e tervről is volt szerencsés szólhatni, és 
IX-ik Pius minden jóra fogékony nemes keble örömöt talált 
abban, hogy Castano ur tervének párfogását megígérhette. — 
Ez alkalommal Romában franczia nyelven nyomatott más 
röpiratra is szerencsések vagyunk figyelmeztethetni, mely : 
La Trappe, congrégation de moines de l 'Ordre Benedic-
tino-Cistercien czim alatt jelent meg nem rég , mely a 
trappisták szerzetfőnökének Antonelli bibornokhoz , mint 
szerzete védnökéhez intézett kimeritő tudósítást, és a neve-
zett bibornoknak május 6-án kelt válaszát tartalmazza. A 
trappisták két ágra oszolnak, az egyik S. Bernárd szabá-
lyait követi, a másik de Ráncé apát által adottakat. Az első 
el ter jedtebb, mert a hivatalos kimutatás szerint ez 20 zár-
dában 1,776 szerzetest, és szerzetesnőt számit ; a másik rész 
bir 11 zárdával 664 szerzetes- és szerzetesnővel. Mindkét 
osztálynak van átalános helyettese, kik a romai főapátnak 
alárendelvék. A hagyományos szokás szerint a francziaor-
szági apátok évenkint káptalant tartanak. Francziaországon 
kivül van még Belgiumban egy különvált 4 zárdából álló 
tartomány. A plymouthi megyében Stape-hilleben szintén 
egy zárda. Óhajtandó volna, hogy a trappisták összes zárdái 
egy szorosabb testületet képeznének. 

LONDON, jul 17-kén. Parlamentünk a költségvetés 
fölött tanácskozván, Bowyer György kérdőre vonta a kor-
mányt, hogy Romában consult tart ; miután a consulatusok 
a kereskedelmi érdekek védelmére tartatnak, Romában pe-
dig nincsen mit megvédeni. Layard, ki egy alkalmat sem 

mulaszt el, hogy valami durvaságot ne mondjon Roma ellen, 
azt felelte , hogy mihelyt Romában jó kormány fog lenni, a 
consulatust megszüntetendik. Whiteside ur ezen furcsa ora-
culum hallatára joggal kérdezte, milyen elvek nyomán indul 
a consulatusok felállításában a külügyi hivatal? Miniszter-
elnökünk erre fejtegeté , hogy miután az 1848-i törvény, 
mely a kormányt felhatalmazza arra, hogy 300 évi felbesza-
kitás után a pápai kormánynyal diplomatikai összeköttetésbe 
léphessen, egy záradékot tartalmaz, mely megtiltja azt, hogy 
a britkormány a pápa egyházi küldöttjét hivatalosan fogad-
hassa, és hogy e záradék okozta, miként a pápa vonakodott 
diplomatikai összeköttetésbe lépni. Miután tehát dipl. ügy-
nökünk Romában nincs — úgymond Palmerston — legalább 
kell, hogy keresk. consulatusunk legyen. Mire való tehát 
Rüssel Odo, kérdezték erre többen egyszerre ? Az egész vi-
lág tudja, felelt Layard. Es miután erre minden oldalról ki-
áltották : ,nem, nem' ! Layard hozzá tevé : ,ha nem tudják, 
nekem lehetetlen megmagyaráznom,' mire roppant nevetés 
keletkezett Mit fognak a katholikus országok kormányai 
gondolni, látván mily szemtelenül bánnak itt el a szentszék-
kel ? Különben Layardnak igaza van, Rüssel Odo Rorriábani 
tartózkodásának titkos czéljait nem lehet a nagy közönség 
elé tárni, mert roppant sok piszkot találna látni. — A magas 
angol egyháznak még nem sikerült a titkos tanács, sokat em-
legetett Ítéletének csorbáit kiköszörülni. Dr. Puseyés társai 
nyilatkozványa , ugy látszik , még nem talált elegendő alá-
iróra, hogy az anglikán igazhitüség barátjait kielégíthesse. — 
A szentatya megerősítette a „nazarethi nénikék" nevezete 
alatt Londonban keletkezett női egyesületet, melynek czélja 
a kitett gyermekek ápolása és felneveltetése. A „szegények 
kisebb testvérei" Manchesterben intézetük javára tar-
tandó bazarra a franczia császárnétól gazdag ajándékot kap-
tak porczellán edényekben , melynek értéke ezer franknál 
több. Newman atya ,apologia pro vita sua' általunk is már 
néhányszor felemiitett jeles müve, illetőleg védirata még a 
„Times" részéről is méltánylattal említtetik. Tegnap jelent 
meg a munka vége egy függelék alakjában, melyet főt, Ul-
lathorne püspök a szerzőhöz intézett levele fejez be, kinek 
alázatossága szép módon nyilvánult legutóbb a birminghami 
zsinaton, hol midőn a püspök a jelenlevő áldozárokat felszó-
lította, hogy a szent miseáldozatot Newman atyáért ajánlják 
fel, ez leborulva a püspök lábait csókolta. Legyen az Isten 
áldva , ki a jelen szomorú időkben vigaszt nyúj t oly férfiú-
ban, kiben a tudomány az alázattal, és az élet szentségével 
oly szorosan párosul. — Glasgow-ban Skotia legnépesebb 
városában a paulai szent Vincze társulat intézésé mellett mee-
ting tartatott oly czélból,hogy a „szegények kisebb szüzei" 
(petites soeurs des pauvres) segélyeztessenek, és képesekké 
tétethessenek a városban letelepedni. Az adományok gyűj-
tésével a Vincze társulatból alakított választmány lőn 
megbizva. A püspök engedelmével a lelkészek mindenegyes 
plébánián albizottmányok alakításával lőnek megbizva. — Az 
angolhoni szegények egyik legnagyobb jótevője , és több 
szerzetes ház alapitója Biddulph Robert elhunyt az Urban, 
hogy véghetién szeretetétől jutalmát vegye. Az elhunyt a 
protestáns vallásból tért át, és miután felesége meghalt, és 
ő is ugy , miként az már előbb, az igaz hit malasztját meg-
nyerte, csak Istennek, és a jótékonyság cselekedeteinek élt 
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Leánya szerzetesnő lett, és előbb Normandiában, utóbb Bar-
testreeben a herefordshirei tartományban Angliában zárdát 
épittetett az öröklött vagyonán. — Vasárnap jun. 5-én Tal-
laghtban Dublin mellett a dömések egy u j zárdájának alap-
köve tétetett l e , és megszenteltetett. A szertartásokat főt. 
Goodman a szerzet irhoni tartományfőnöke végezte. Az épü-
let egy az ötödik századból származó apátság közelében fog 
emelkedni, mely apátság szent Maclarune szent Patrik ro-
kona és kortársa által alapíttatott. A 12-ik században a sz. 
Ágostonról nevezett szabályos kanonokok vették át, kik a 
dublini székesegyházban tisztkedtek. Azóta a dublini érse-
kek nyaralója is itt volt. Az apátság számos viszontagságon 
menvén által a legutóbbi időben, egy őrnagy által, ki tulaj-
donosa lett az épületnek, majdnem egészen lerontatott. 
Végre nyolez év előtt Dr. Lentaigne a dömések számára 
megvásárolta a hozzátartozó telkekkel együtt, kik most ir-
honi tartományuk ujonczházát ide fogják áttenni. Igy foglal 
el Isten segélyével egyházunk mindig több és több tért a 
sokat zaklatott hazában. 

Ismertetés. 
Az 1863-ik év augustus 1-én a „Religio" második fél-

év 10-dik számában hirdetett pályakérdésre : „Mint lehetne 
a legsikeresebben minden megyében a lelkipásztorok segít-
ségére, a népmissiok tartására stb. a világi papok congre-
gatioját alapítani?" érkezett ezen jelige alatti „Fraternita-
tem diligite" pályairatnak rövid megismertetése. 

A pályázó 9 szakaszra osztja fel a pályairatot, minden 
szakasz homlokán egy velős előszó áll, mely a szakasznak 
rövid tartalmát dióhéjban foglalja magában. 

Az I. szakasz. A congregátiok története. „Inter perse-
cutiones mundi, et consolationes Dei peregrinando procur-
rit Ecclesia." (S. Aug. de civit. Dei XVIII. c. 51.) Ezen sza-
kasz igen érdekes ide vonatkozó történeti adatokat foglal 
magában, melyekből örömmel értesülünk, hogy Holzhauser 
Bertalan congregátioja ,bertalaniták' neve alatt hazánkban 
is létezett. II . szakasz. A congregátiok fölvirágzásának aka-
dályai. Ezen szakaszban szépen megjegyzi a pályázó, hogy 
a mindenütt fölülkerekedett febronianismus és josephinismus 
lassankint a feloszlásnak magvát szórta egyházi tömör éle-
tünk fellegváraiba, ezen bilincsektől megszabadulván az egy-
ház, csuda-e, ha önként természeténél fogva ezen életének 
lételemében alapuló congregátiok felé gravitál? III . sza-
kasz. Az ohajtott congregátiok nem korszerűtlenek , sőt 
azok felállitása égető szükség. IV. szakasz. Lényege és kel-
léke az alapítandó congregatioknak. A. A congregátiok lé-
nyege. B. A kérdéses congregátiok kelléke. V. szakasz. Az 
alapítandó congregatio czélja. VI. szakasz. A kivitel lehető-
sége és módja. VII szakasz. A lelkipásztorok segítsége. 
VIII. szakasz. Haszna a clerusra. IX. szakasz. Haszna a 
népre. Függelék. Holzhauser Bertalan által irt congregatio 
szabályok rövid kivonata latin nyelven, melyeket XI. Incze 
pápa 1684. augustus 17-ről adatott bullájában megerősitett . 
Észrevétel. A szabályoknak legrövidebb kivonata magyar 
nyelven. Az egész pályairat 41 félívet foglal magában. Nagy 
érdekeltség és feszültséggel végig olvasván ezen pályairatot, 
szivem örömtől repesett, midőn a pályázóban ezen nagy hord-

erejű eszmének fölkent harczosát ismerni, és az egész müven 
átfüződő öszhangzó gyakorlati tapintatot, s a netalán ezen 
kérdéses intézet ellen felmerülhető ellenvetések oly könnyű-
séggel kivitt feloldását, nem különben az egyház ős szerke-
zetében alapuló intézet mily módon való megalapításának 
oly higgadt és gyakorlati megfejtését olvasni szerencsém 
vala ; mitsem kételkedtem, hogy azon jeligés zárt levél 
egy megedzett veterán bajnokot és ügybarátot fog nekünk 
feltüntetni, ki szinte évek óta szivének forró melegével táp-
lálta ezen eszmét, s annak miképeni megtestesitése fölött 
sokat elmélkedett. De mily nagy volt meglepetésem, midőn 
a pályairatnak elolvasása után felnyitván a zárt levelet, 
C s á k a Károly esztergom megyei növendékpap neve tünt 
elő. Ez különféle észlelések és elmélkedésekre adott alkal-
mat és pedig : a) nem kétlem, hogy fiatal ügybarátunk meg-
edzett veterán szakemberekkel értekezett ezen eszme kor-
szerűsége, és miképeni valósitása fölött, kik higgadt taná-
csaikkal őtet istápolták, amiért az ügybarátit csak leköte-
lezte ; b) mily üdvös gondolat a papneveldékben ily irodalmi 
iskolákat szervezni, hogy a papnövendékek szabad idejöket 
az elöljárók utmutatása szerint felhasználván jó egyházi köny-
veket olvassanak,fordítsanak,szilárduljanak a felsőbb hitélet-
ben, és igy képesekké tétessenek az életben és irodalmi pá-
lyán is nyilvánosan fellépni ; c) mily előnyös volna, hogy ha 
ügybarátok által minden évben az egyházi hitéletbe mélyeb-
ben bevágó kérdések megfejtésére díjak tűzetnének ki, ez 
az irodalmi iskolákban szép vetélkedést keltene ; d) hogy 
ezen világi papok congregatioja Gaduel az orleansi vicarius 
generalis véleménye szerint megalapítását, felvirágzását s 
folytonos növekedését nagyobbrészint a fiatal, tanulmány-
végzett u j misés papok soraiból fogja nyerni, mert a papne-
veldékből a congregatioba való átmenet oly fokozatos és ter-
mészetes, de onnét a világba való rögtöni átmenet „est sal-
tus in natura" , mely sok papoknál igen nehezen menne; 
e) az esztergom főmegyei papneveldére, ennek t. cz. elöl-
járóira és irodalmi iskolájára nézve szép előny, hogy ezen 
egyházi és korszerű eszmének ily elszánt bajnoka ott talál-
tatott , ebből is következtetni lehet, mily egyházias szellem 
lengi át az egész intézetet ; én isteni gondviselés ujját is lá-
tom ebben, f) Ki tagadhatja, hogy ő eminentiája, Magyar-
ország primása Isten után a magyarországi papság regnera-
tiojának egyik főtényezője volt , mert ő főmagassága már 
mint pécsi püspök, boldogult Schlőr Alajos által 1847-ik év-
ben tartá az első lelki gyakorlatokat papságával, ezeket ő 
már több izben mint esztergomi érsek ismételtette, az 
ő példáját a nméltóságu püspöki kar több püspöke követte. 
Ugy tetszik nekem, az Isten arra is kiszemelte ő eminentiá-
ját, hogy a sok, igen sok érdemektől ragyogó neve és véd-
paizsa alatt a világi papok congregatioja, mint az ő általa 
vetett magnak szép gyümölcse létesüljön. Esztergom volt 
ha jdan Magyarországban a kereszténységnek középpontja, 
és a magasabb egyházi hitéletben, hogy ő legyen a vezér és 
fényoszlop, Isten, ugy látszik, azt akarja. Hogy ezen pálya-
iratban foglalt szép eszmék a magyarországi papság közt el-
terjedjenek, kívánatos volna, hogy ezen pályairat elégséges 
példányban kinyomattassék, hogy mások is hozzá szólhassa-
nak, és a rokonérzelműek sorakozhassanak, és az eszme meg-
testesitésére az előkészületeket megtehessék. Ajánlom ezen 



ügye t minden jólelkű papok buzgó imáiba, ha mindenben 
nem is értünk most egyet, de az Isten kegyelme, ha aláza-
tosak maradunk, össze fogja sziveinket forrasztani, ha le-
mondván minden földi érdekről s lerázván minden lélekter-
helő bilincset csak egy érdek, a legszentebb érdek, Krisztus 
és az egyház érdeke fog bennünket összefűzni ,,ut ibi sint 
corda nostra, ubi vera sunt gaudia . " Egy ügybarát. 1) 

Értesítés. 
Migne Lajos, hi t tudor s cz. kanonok urnák könyvnyom-

dai intézete Parisban néhány év előtt terjedelmesen ismer-
te te t t e lapokban. Aki ezen intézetet figyelemre, megtekin-
tésre méltatta, vagy csak, ha az ezen intézetből kijött köny-
vek névsorát vizsgálta, áldást látott az intézeten, áldást kí-
vánt neki továbbra. Az alapos kath. tudománynak szolgál 
ez az egész világra. Részletben Francziaországnak szolgál 
ugyan, mivel a könyvek legnagyobb részben franczia nyelven 
iratnak ; mindazonáltal a franczia nyelv széles ismerete mel-
lett Európában mint most, mint pedig a tudósok közbejötté-
vel később minden nemzetnek tesz s teend szolgálatot, úgy-
hogy méltán nevezhetjük kath. intézetnek. Vezetője az Is-
tentől jó egészséggel megáldott 70 éves Migne Lajos ; az 
intézethez tartozik sok papirmalom, könyvkötési iparválla-
lat, egyházi festészet, szobrászat, orgona s harmonium ké-
szítés. Leromboltatván az intézet az 1848-i müveit szabad-
elvűek által, ú j ra fényesebb, ter jedtebb erővel felemelkedett. 
Felvett s pontosan fizetett kölcsönök az intézetnek hitelt, a 
kiadott munkák, a kiállított tárgyak tekintélyt, hir t s nagy 
nevet szereztek. Hazánkban ezen intézetből kijött könyvek 
ismervék; kalocsai, egri, nagyváradi megyék az eddig meg-
jelent könyvek egész terjedelmét birják ; hála e megyék lel-
kes papságának, mely ezeknek megszerzésére közremunkált, 
anélkül, hogy pénzereje igénybe vétete t t volna, mivel a ho-
zatási költséget, mely az összes gyűjteménynél közel 350 fo-
rintra megy, kegyes pártfogók vitték. Más számtalanok, kü-
lönösen 1861-től kezdve, midőn a könyvek könnyű megszer-
zéséről csak igen kis emlitést te t tünk, de a hozatást, beszél-
vén 1860-ban magával az érdemes igazgatóval Migne Lajos-
sal, Pesten társainkkal azonnal megkezdtük, minden évben 
folytattuk évenkint 2000—3000 frank mennyiségre , más 
számtalanok csatlakoztak ehez, megyénkint ily megrendelé-
seket Összesített erővel kezdeményeztek. Több rendű levelet 
kaptunk Migne úr tó l , melyben a magyar megrendelőkről 
hálásan megemlékezett ; s mi, kik több éven át részletenkint 
könyveket rendeltünk, iránta vagyunk hálával lekötelezve, 
aki módot nyújtott , gondos lelkismeretesség mellett, tekin-
télyes gyűj teményhez ugyszólva pénz nélkül jutni . Jelenleg 
M. L. ur, magyar paptestvéreinek terjedelmesebb szolgála-
tot óhajtván tenni, megkeresett , hogy könyveiről névjegy-
zéket küldjünk minden előfizetőinknek s akik netán a fran-
czia nyelvet nem birják, azoknak utasitással szolgáljunk. A 
jó ügynek és paptestvéreinknek mindig készséggel szol-, 
gálunk, s a könyvek jegyzékét, amint hozzánk küldetett , 
jelen számunkkal átteszszük. M. L. ur már több év óta in-
tentiokra ad könyvet, mely nála nyomatott. A vállalat egy 

' ) A pályázót szere te t te l fe lszól í t juk, hogy a pályairatot , és a 15 
aranyból álló dí jat szerkesz tőségünkből átvenni sz íveskedjék . Sze rk . 

évre szól, amennyit kiki körülményeihez mérve képes egy 
év alatt elvégezni, annyit megrendel. Egy intentio 1 frank-
kal számittatik. Ezen kezeléshez, különösen egy évre ter-
jedő kötelezettség felvállal hatására az intentiokat illető-
leg, Migne Lajosnak Romából engedélye van, mivel a canoni 
szabály, s kötelező rubrica szerint csak annyit szabad elvál-
lalni, mennyit kiki ,brevi tempore ' elvégezhet. ' ) A ,breve 
tempus' pedig két három hónapon túlra nem ter jedhet . Romai 
engedélylyel M. Lajostól kapott könyvekre nézve egy évre 
vállalhatunk kötelezet tséget , melyet ha oly irataink közé 
iktatunk, melyek holtunk után kétségkivül átvizsgáltatnak, 
az előrelátó okosságnak eleget teszünk, nehogy a felvállalt 
intentiók végezetlenül maradjanak. Migne minden papnak 
kész ily módon saját kiadványaiból bár mely munkával szol-
gálni, hanem meg akar győződni, hogy pap az, és a misétől 
nincs letiltva, aki könyveket ily uton kér. Ő meggyőződik 
a püspöki iratból, melyet a M. L. előtt ismeretlen pap ma-
gának egy alázatos folyamodásra megszerezhet. Legjobb mód 
volna reánk nézve, ha püspöki városainkban levő paptársa-
ink közül valaki a közvetítő szerepet magára vállalja. A fá-
radság csak egy levél írásából, és a megérkezett könyvek 
szétosztásából áll. í rha tn i hozzá la t inul , e czim alatt. ,L. 
Migne , Pa r i s , Boulevard d ' E n f e r , Peti t-Montrouge , rue 
d'Amboise, ' a levéljegy 25 kr. a legkisebb súlyban. Aki egy-
szer püspöki bizonyitványnyal, hogy pap, fordult hozzá, többé 
ily bizonyítványra nincs szüksége. Paptársainknak ajánla-
nók Cursus s. scripturae, cursus theologiae, Ferrar is Bibli-
otheca, s. Tamás kettős Summája, Suaerez Summája, Per-
rone, Summa aurea, s a szentatyák, mivel ezek mind latinok. 
A franczia nyelvben jártasoknak ezeken kivül az encyclopii-
dia gyűj teményei t ajánlanók, melyek közül lehet egyenkint 
is választani, de jutányosabb a három osztályból egyet egé-
szen megrendelni, három éven át a 180 kötetnek birtokába 
jöhet bár ki, ha az intentiokra szabad. M. L. azon kedvezés-
sel van megrendelői iránt, hogy csomagolás czimen egyáta-
lán semmit se követel, s ahoz még a málhát Francziaország 
határaig saját költségén küldi, úgyhogy a magyar megren-
delő csak Kehitől viszi a hozatali költséget, mely egy-egy 
frankra 5—6—7 krba kerül; tanácsos mentől magasabb meg-
rendelést tenni, mivel a költség aránya annál kisebb. — A 
könyvek névsorán hátul felszólitás van pénzkölcsönre, aki 
megtakarított pénzét biztosságai , pontosan fizetett kama-
tokra akarja helyezni. Ebben is sok a kedvezés. A felaján-
lott pénzt M. L. ott veszi fel, hol a felajánló lakik, s az ötös 
kamatot is oda küldi anélkül, hogy ezt szorgalmazni kellene. 
Ily kedvezést egyetlen egy pénztözsde sem ad. Ha valaki a 
nála beadott tőkét, vagy öt évre menő kamatot könyvek-
ben akarja visszavenni, ezen könyvek M. költségén fognak 
a hitelezőnek lakába szállíttatni. M. ötös kamatot ígér, de 
kész hatot is adn i , vagy ha a kamatok könyvben vétetnek, 
száztól nyolczas kamatot számitani. Miért nem ad több ked-
vezést, maga mondja e szavakban . „Ismerik annyi évek alatt 

' ) Azevedo Emmanuel jézus társasági atya 14 Benedek pápához 
irta ; , ,P r imus abusus : quod nonnulli sacerdotes stipendiis prius acce-
ptis pluribus se obst r ingunt missarnm oneribus, quam quas intra b reve 
tempus adimplere v a l e a n t . " 14 Benedek 1748. aug. 21-én Azevedo k í -
vánsága szer in t válaszolt , minden egyes pontjaira. (Bened. 14. Opera 
omnia T . 9. p. 189, col. 1. és p. 193—197. ed. Venet. 1767.) 
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a vallásos nyomda ügyeit ; ismerik az intézet megalapítá-
sát és kiadott könyveit, ez valószinüleg elég tanúság, hogy 
senkinek gondosan megtakarított pénzét nem kérnők , ha 
ezt csak távoli veszélynek is kitétetve tudnók. Hogy csak 
ötös kamatot ajánlunk , ez amiatt van, mivel pénzfelvevés 
és kamatfizetésnek áttételi költségeit, ugyszinte ha a tőke 
visszakivántatik, magunk viseljük, s ha többet Ígérnénk, azt 
vélhetné valaki, hogy égető szükségünk van a kölcsönre, 
végre, mivel hitelezőinken tapasztaltuk, hogy ötös kamat-
nál magasabbat venni vonakodnak, emlékezvén a canoni és 
polgári törvényekre." Ezen kölcsönnyitásban M. L. ur csak 
módot akart nyújtani, hogy valaki megtakaritott tőkéit biz-
tossággal és haszonnal elhelyezhesse. 

IRODALOM. 
( F o l y t ) 

VI. Fejezet : ,,de rationalismo a fide excludendo.', 
„Attamen nimium tribueretur rationi, si ad demonstrandam 
revelationem ejusmodi requirerentur argumenta, quae non 
solum omne dubiuin prudens excluderent, sed quae sua evi-
dentia omnem homini potestatem,dubiumquodcumquequam-
vis imprudens concipiendi adimerent. Majorem enim liber-
tatem, quam quae argumentis eiusmodi evidentia sua nos 
urgentibus reliqua esset, Deus qui insignis meriti occasio-
nem homini praebere volebat, teste experientia cum fide 
conjunxit. Si argumentis certis quidem, non tarnen semper 
tanta, de qua dictum est, evidentia fulgentibus, in negotiis 
etiam gravissimis vitae communis duci solemus , neque ut 
alteri fidem habeamus, evidentiam illam semper exigimus : 
cur, u t revelationi prudenter assentiamur, alia exigeremus 
argumenta, praesertim quum absoluta fidei certitudo, u t 
diximus. alio nitatur fundamento ? — Longissime vero aber-
rant, qui hanc homini vindicant libertatem, ut fidem divinam 
abjiciat aut suspendat, scrutaturus interim argumenta, qui-
bus inductus sit ad credendum. Etenim credendi obligatio 
perpetua est, nec ullo umquam tempore ei se homo subducere 
debet ; perpetuo etiam gratia sua Deus, ut credamus , nos 
movet, et ad juvat , cui umquam resistere nefas est. — 
Argumenta demum , quibus ad credendum homo inductus 
est, huiusmodi sunt, ut quo magis perpendantur, eo clariora 
et graviora appareant ; unde consequitur, causam, cur homo, 
quasi ilia non sufficiat, fidem suspendat, existere numquam 
posse. Itaque sententiam , quae dubium positivum basim 
statuit omnis theologicae inquisitionis, iam proscriptam de-
nuo proscribimus (Gregor. XVI. Brev. „Dum acerbissimas" 
d. d. 26. sept. 1835.). — In aliud rationalismi genus incidunt 
illi, qui a religione mysteria excludunt, dum omnia, quae 
revelatione nobis propouuntur, ratione etiam certo demon-
strari posse asserunt. Esse autem quaedam fidei mysteria, 
quae ratio per se nec cognoscere, nec, postquam revelata 
sun t , argumentis internis certis ipsa demonstare possit, 
sancti patres et Ecclesiae doctores, sacrae scripturae effa-
tis innixi, passim docent, ut neminem, qui eorum opera per-
volverit, latere potest. Etquidem quod de mysteriis dicitur, 
non eo solum sensu accipiendum es t , quo intimam re-
rum vel obviarum naturam non intelligi recte asserimus, 
sed ita etiam, ut illarum veritaturn, quae religionis mysteria 

vocantur, ne existentiam quidem certo demonstare, seu, cur 
esse debeant, perspicere possimus. Namque Deum esse, et 
esse infinitum , ratio quidem demonstrat, quamvis modum, 
quo Deus sit infinitus, longo minus perspiciat, quam rerum 
creatarum naturam. Sed ratio sola, non tantum quomodo in 
una essentia très sint personae divinae, sed ne hoc quidem 
esse in una essentia très personas divinas realiter distinctas, 
etiam postquam id revelatum est, suis viribus et principiis 
demonstrare, seu, cur esse debeant, intelligere potest. Quae-
cumque de mysteris Sanctissimae' Trinitatis a patribus et 
theologis vere demonstrantur, ilia non innituntur principiis 
e ratione, sed e revelatione divina petitis. Erit igitur, quem-
admodum ait Doctor angelicus, in mysteriis ,,hic modus ser-
vandus , ut ea, quae in sermonibus sacrae scripturae sunt 
t radi ta , quasi principia sumantur ; et sic ea, quae occulte 
nobis traduntur, studeamus utcumque mente capere, a lace-
ratione infidelium defendendo, ut tamen praesumptio per-
fecte cognoscendi non adsit. Probanda enim sunt huiusmodi 
auctoritate sacrae scripturae, non autem ratione naturali," 
(S. Thorn, cont. gent. lib. IV. prooem) Qua quidem moni-
tione posthabita, quihumana ratione ac philosophia, „quae" 
— ut sanctissimus Pater noster Pius IX. docet — „in reli-
gionis rebus non dominari, sed ancillari omnino debent" — 
(Litterae ad Emin. Cardinal. Archiep. Colonien. d. d. 15. 
Juni 1857) mysteria profundissima penetrare et explicare 
sibi videbantur , eo aberrarunt, ut ipsa ilia dogmata sacra-
tissima, quibus velut cardinibus tota vertitur religio, depra-
vaverint. — Et si, ut beatissimi Papae Gregorii XVI verbis 
utamur „superbi seu potius insipientis hominis est, fidei 
mysteria, quae exsuperant omnem sensum, humanis exami-
nare ponderibus", tamen ubi ista abest temeritas nec fides 
submittitur scientiae, argumentis etiam quibusdam, non qui-
dem necessariis et evidentibus demonstrare, sed congruis 
tantum et quasi similitudinibus illustrare et aliquatenus 
manifestare mysteria ratio potest , quemadmodum sanctos 
patres et s. Augustinum prae caeteris circa Sanctissimae 
Trinitatis mysterium versatos esse videmus. (S. Thom. 2. 2. 
qu. 2. a. 10.) Nimium rationi tribuunt etiam illi, qui liberum 
ut vocant examen seu rationis usum eo usque extendere, 
eamque a fidei jugo emancipare sibi licitum ducunt , ut in 
suis disputationibus non attendentes ad id. quod Ecclesia 
hucusque docuerit, doctrinas et systemata quaecumque sibi 
construant, et tunc demum postquam Ecclesia ea reprobavit, 
quae construxerant, dissolvenda fateantur. Et si verissimum 
es t , obsequendum esse Ecclesiae iudicio de doctrina iam 
prolata, tamen verissimum etiam est, non tentandum esse 
quidquam , quod illis, quae Ecclesia adhuc docuit, sit con-
trarium. Etenim non solum ius et munus errores iam sparsos 
resecandi inest Ecclesiae, sed etiam munus docendi faciem-
que praeferendi fidelibus. Unde sequitur , incumbere his 
audiendi obligationem, et etiam antequam Ecclesia aliquem 
represseri t , ejus esse , rationem submittere illis, quae ab 
Ecclesia hucusque tradita esse noverat. — Quae dicta sunt 
non de theologicis solum, sed de philosophicis etiam placitis 
et systhematibus sunt intelligenda. Procul dubio Ecclesiae, 
quamvis naturales scientias non tradat, tamen quia veritatis 
revelatae custos e s t , ius competit proscribendi doctrinas 
philosophicas , quae vel revelatae doctrinae contradicunt, 



vei ad fidem in hominum animis subvertendam ducunt. Unde 
consequitur, non solum recedendum esse a sententiis, quas 
Ecclesia proscripsit, sed etiam cavendum esse, ne systhe-
mata fingantur, quae ejusdem doctrinae et menti adversan-
tu r ; et reformandas esse patrum ac praestantissimorum 
theologiae doctorum exemplo doctrinas philosophicas, ubi 
veritatem revelatam quomodocumque t a n g u n t , secundum 
Ecclesiae doctrinam ac mentem, quum ipsius philosophiae, 
utpote scientiae inferioris et minus tuto fundamento sufful-
tae ratio exigat, ut quemadmodum loquitur doctor angeli-
cus, (in librum Boëthii de Trinit. quaest. 2. art. 8l) ,,sit ad 
metas fidei redigenda secundum illud Apostoli: in captivita-
tem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi.' 
Neque illo Ecclesia de doctrinis philosophicis iudicio detra-
hitur quidquam veritatis naturalis indagandae studio. Non 
enim philosophiae usus, sed eiusdem solus abusus interdici-
tur, (Cf. S. Thom. 1. c. ad. 2.) nec veritatem indagare, sed 
errorem solum eumque űdei adversantem aut ad eam labe-
factandam accomodatum complecti homo prohibetur. Immo 
potius iuvatur et praevehitur ipsa philosophia, quum non 
exiguum sit in omni inquisitione emolumentum, nosse sen-
tentias quasdam, quae utpote certo falsae, scopulorum instar 
s intfugiendae." (Fo ly t ) 

VEGYESEK. 
Gandolfo Romától harmadfélórára van , VIII. Urbán 

pápától kezdve a pápák kedves nyaralója. Emelkedett helyen 
fekve a középtengerre Civitá-vecchiától egész Porto-d'anzión 
túl Circeig nyit kedves kilátást, s szív tengeri hűvös leve-
gőt. A palota alatt terjed a kellemetes, s egészséges vizű tó, 
melyről Plutarchus is tesz emlitést ; s a hegynek átszúrása, 
melyet a romaiak tettek, hogy a viznek lefolyása legyen, ma 
is 2000 év vitán látható. Domitian császárnak szokott lakó-
helye volt, s az épületi romok, s a kert most Barberini tulaj-
dona. Középkorban a romai szent birodalom császárjainak 
volt leszállója. E helyről nevezett Gandolfi család is volt 
Romában. A váracsot 13 században Savelli család, a tavat 
pedig Grotta ferrata apátság birta. A városkát Mezzarotta 
bibornok Alba város romjaiból kezdette épiteni. II. Pius, mint 
iró , ezt is leirja, és dicséri. V. Sixtus Gandolfot berezeg -
séggé emelte; VIII. Kelemen 1604-ben, 150,000 arany scudo 
kármentesités mellett a Savelli családnak, pápai birtokká 
tette, s V. Pius de non infeudandis bonis Ecclesiae bullá-
ban Gandolfot is emliti, V. Pál Frascatiban Mondragonet, 
VII I Kelemen pedig Gandolfot választotta nyaralónak. Ezóta 
épültek a világhírű utak Gandolfotól Albanoig egészen a 
Nemi fölött ülő cupucinus zárdáig. VII. Sándor, XI. Kele-
men, XIV. Benedek, XIV. Kelemen sok bullát, brevét, kör-
levelet adtak e helyről: exarceGandulphi . Egyszerű,Ízletes 
épület , kicsinysége miatt csak elvonulásra, és nyugalomra 
van szánva. A Vaticán , Quirinál királyi pompája, és Gan-
dolfo festett faszékei, közönséges vászonybutorai között ked-
ves ellentétet talál az ember. 

Mily aljassággal vétetik izgatási eszközül minden, mi-
kor a politikai súrlódások a szenvedélyeket felizgatják, példa 
lehet Belgiumban Hemptine és De Boey kath. igazhitüsé-
gükről ismert férfiak végrendeletei. Belgiumban kiki legsza-
badabban teheti végrendeletét. Az emiitettek a rokonok 
mellőzésével egy részben idegeneknek hagyták vagyonukat. 
Ezt most a forradalmi kőmives lapok családi lelketlenségnek 

kiáltják. Pedig Verhaegen , kinek neje és három gyermeke 
maradott, a brüsseli kőmives páholynak 50,000, a brüsseli 
kőmives egyetemnek 100,000 frankot hagyományozott, Ma-
nilius pedig egész vagyonát Vergulte özvegynőnek, ki hozzá 
semmi rokonságban nem volt, hagyta, s nem volt lelketlen-
ség, mivel a lialálozók hitetlenek azaz lelketlenek voltak. 
Csak Hemptine lelketlen. De Boey esetében pedig a jezsui-
tákat vádolták , hogy De Buck rokonát kizárta, aki ismert 
tékozló ember, és kétszer tömlöczre volt ítélve, tehát méltat-
lan a hagyományozásra. De Buck egy jezsuita atyát halállal 
fenyegetet t ; a jezsuita atya személybiztonságot követelt; a 
törvényszék De Buckót harmadszor elitélte ; de a kőmives 
kormány lapjaiban De Buck, a gyilkos, pártolást talált, hogy 
a jezsuiták ellen izgassanak. A jezsuita atya bűnös, hogy őt 
egy elvetemült ember meggyilkolással fenyegette. 

Kaptuk a nváradi kath. főgymnásium tanulóifjúságá-
nak a premontrei kanonokrend érdemes tagjainak vezetése 
alatt tett tanulási előmeneteléről szóló érdemsorozatot, mely-
ben előszó gyanánt áll ezen kath. gymnasium rövid története 
1000— 1525-ig, 1525—1692-ig, 1692—1780-ig, 1780 -1850-
ig, s innen mai napig. Kétségkivül a legilletékesebb tárgy ily 
helyre, mely emlékünkbe hozza a kath ősök szent akarat-
ját, felébreszti bennünk az ősöktől áthagyományozott javak 
megőrzésének kötelességét, megczáfol sok gyűlöletes rágal-
mat , s érdemlett gyülöletességében felmutatja az ittott 
felmerülő szándékokat, melyek az alapítók hagyományait 
először közösen birni (aequiparari), azután pedig az alapí-
tók és ezek utódjai ellen fordítani (dominari) merészlenék. 
Az ifjúság száma 571 ; ezek között r. kath. 306, g. k. 111, 
g. n. e. 47. ág. 3. helv. vall. 31, héber 73. Ezen 73 héber 
vallásúak közül nyolcznak erkölcsi viselete ,kevésbé törvény-
szerű' volt; midőn tehát a hébervallásuak az egész tanuló 
ifjúság nyolczadrészét tették, a kevésbé törvényszerüek kö-
zött (37) ők a negyedik részt teszik. 

Glatzban (porosz Silézia) jun. 30-án tartották ötszáza-
dos ünnepét a boldog Erneszt, 1343-ban prágai püspöknek, 
mivel a test Glatzban fekszik. Erneszt 28-ik püspök volt 
Prágában, 1344-ben a püspöki szék érsekévé tétetvén, Er-
neszt első érsek, 1363-ban pedig bibornok lett, megyéjében 
és az egész hazájában buzgó erkölcsujitó volt. Voltak a vi-
lágon, kik a hitet ujitották, s a hitet az erkölcscsel együtt 
elrontották ; a kath. egyház csak az erkölcsöket ujitja. 

A mindenféle néven nevezendő ,szabadelvű' lapok má-
sutt és hazánkban nagy pontossággal jegyezgették, hány-
szor, mily számmal, mily ponton, mi módon, mily ruhában, 
mily fegyverrel küldettek a brigantik Romából a nápolyi 
tartományokba. Nem volt elég az egész diplomatai testület-
nek, mely Romában van, kétszer közzé tett nyilatkozatja, 
hogy mind eme hirek légből kapottak ; mikor a sima Russel 
Eduard 600 bajorról mesélt, Montebello, és a többi diploma-
ták ismét meghazudtolták a collegát ; azonban most, midőn 
a turini civilisatoros kormány 40 gyilkost a tömlöczökből a 
pápai tartományba küldött, hogy gyújtson, öljön, raboljon, 
erről a magyar és más lapok hallgatnak. Hiába ezen lapok 
kegyencze, a turini kormány, nagy csínt tet t , a szégyen hall-
gatást parancsol ; tagadni nem lehet, mivel a 40 rablóból 
már 21 kézre került, s Civittávecchiában ül ; a dolgot a ro-
mai hivatalos lap hozta egy hónap előtt, a turini hivatalos lap 
hallgat. A párisi France, Monde, Union, a belga Bien public, 
Journal de Bruxelles ismételve emiitette, a szabadelvű lapok 
máig hallgatnak. Szó nélkül hagyni, mikor gaz tettről vádol-
nak, a szabadelvüséghez tartozik. 

Kegyes adomány. 
A chinai gye rmekek megvál tására az elemi tanonczok Losonczon 7 f r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 
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TARTALOM : Kelet és Nyugot. (Folyt.) — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Kelet és Nyugot. 
(Fo ly t a t á s . ) 

Nem szándékunk a szakadás történetének bő-
vebb elemezésébe ereszkedni ; mi veszszük a tényt 
amint van ; a szakadás létezik, s sajnos már hosszú idő 
óta létezik, s oly kényszerítő eszközökkel, minőkkel 
létrehozatott, talán még sokáig fog fentartatni ; mi 
szavunkat csak azért emeljük fel, hogy az egység 
nagy munkájának végbeviteléhez csekély erőnk sze-
rint járuljunk, teszszük pedig ezt most inkább mint 
máskor, mert alapok Austriának a Dunafejedelemsé-
gek ügyének fejlö'désében nagy szerepet jósolnak, ̂  
ha felismeri idejét s hivatását oda hatni, hogy a sza-
kadár dunafejedelemségiek, kik a szakadárság kö-
zéppontjától, Oroszországtól hova tovább élválnak, 
az egységnek megnyeressenek austriai, mondjuk ki, 
magyarországi buzgó egyesültjeink által, ezt pedig 
annál inkább óhajtjuk, mert ez által az egység kö-
zöttünk szorosabbá válik, s mert tudjuk, hogy a sza-
kadár görögöket senki jobban meg nem nyerheti az 
egységnek, mint a lelkes egyesültek, kik áthatva 
Krisztus jegyese, az egyház iránti lelkesülésről uj-
jal mutathatnak önmagukra, kik az egységben fel-
találták Krisztus igazi egyházát, s ebben biztosítva 
látják nemzetiségi s szertartási, meg fegyelmi szoká-
saik fenmaradását s épentartását ; oda hatni pedig, 
hogy az egyház egysége helyreállittassék, siettetni 
az unum ovile s unus pastor idejét, mikint köteles-
sége minden katholikusnak ugy dicsősége is egy-
szersmind. 

A latin egyház az egységet mindenkor akarta, 
akarja most is, s nem akarnia, azt minden hatalmá-
ban levő eszközökkel elérni nem törekednie nem le-
het, mert az egyház mást nem akarhat, mint isteni 
alapitója a világ végéig folyton feje Jézus Krisztus, 
ki azért szállott le mennyei trónjáról, s öltött emberi 
alakot, hogy az emberi nemet megváltva, meghozza 

neki az igaz hitet, mely által az örök életet elnyer-
heti, ki e végből az egyházat alapította, hogy legyen 
folytatója azon nagy miinek, melyet ő kezdett, ta-
nitsa az embereket azon hitre, melyet ő tanitott, *) s 
hogy legyen mint látható társulat az emberek közt 
közönséges ut s eszköz az örök üdvösség elnyeré-
sére. Mikint pedig az örök üdvösség, az emberi nem 
végczélja csak egy: una spes vocationis 2) egy a Jé-
zus Krisztus által ennek elérésére tanitott hit 3) una 
fides : ugy az egyház is, mely ezen hitnek fentartá-

J) Föltűnő a két egyházban , hogy a pápaság min-
dent megkisért , csakhogy a szakadás megszűnjön , a sza-
kadár püspökök pedig egész keleten semmit se tesznek e 
czélra, sőt az egyesülés ellen minden akadályokat gördite-
nek. A nyugoti egyház az egyesülést , az elszakadt keleti 

e g y h á z a szakadást akarja : az keres érintkezést, hogy a köl-
csönös felvilágosítás által alkalom legyen az egyességre, ez 
pedig minden érintkezést kerül. A ,docete omnes gentes' 
szavakba letett küldetésnek az elszakadott egyházban semmi 
jele. Melyik patriarcha szólott igy , mint IV-ik Incze 1254. 
márt. 4-én : „Haec inquam unió, sive connexio eordi nostro 
inaestimabilis gaudii rorem infunderet , si varias gentium 
nationes ejusdem observantia fidei in unum acceptabilem 
Christo populum adunaret. Id utique anxiae nostrae mentis 
ardorem affluentis laetitiae refrigeraret irriguo, si omnes, 
quos olim in unum catholicum gregem ovile collegit Domini, 
cum multi ab eo discesserint, in idem individuum collegium 
unius past.oris solidaret magisterium, et custodia communi-
ret. 0 si orientalibus Oriens ex alto luceret , et sui luminis 
illustratione ipsos ad catholicam reduceret unitatem ! Licet 
et expedit, ut mores ac ritus eorum, quantum cum Deo pos-
sumus, tolerantes, ipsos in R. E. obedientia praeservemus." 
Bulla ,,Sub Catholicae professione fidei." (Bullar. R. T. 1. 
p. 100. ed. Luxemburg. 1742.) Melyik patriarcha az elsza-
kított részből kiáltana fe l , miként V. Eugenius 1439 jul. 
4-én : „Laetentur coeli et exsultet terra. Sublatus est enim 
de medio paries, qui occidentalem orientalemque dividebat 
ecclesiam, et pax atque concordia rediit. Graudeat et mater 
Ecclesia , quae filios suos hactenus invicem dissidentes jam 

videt in unitatem , pacemque rediisse. Ego Eugenius 
cath. Eccl. episcopus , ita definiens subscripsi. Adjutor et 
protector meus es tu Domine , ne derelinquas me ! (Bullar. 
T. 1. p. 3 3 5 - 3 3 6 . ) 

*) Eph. 4. 4. 
3) Eph. 4. 4. 
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sára, terjesztésére s fejlesztésére van alapítva, csak 
egy lehet ; Krisztus nem alapithatott több, a hit dol-
gában egymásnak ellentmondó egyházat, mert ez 
képtelenség lenne ; azért is a szentírásban az egyház, 
épülethez, templomhoz ') házhoz 2) hasonlittatik, me-
lyet Krisztus épített, Krisztus országának, Krisztus 
testének, Krisztus aklának neveztetik, melynek ő 
a pásztora; 3) divisus est Christus *) hogy talán több 
országot alapított, vagy több része van? hisz maga 
az Üdvözítő mondotta: omneregnum divisum contra 
se desolabitur etomnis civitas vei domus divisa con-
tra se non stabit.5) Hogy maradhatna fön tehát az 
egyház a világ végéig, s hogyan vezethetné az em-
bereket az örök boldogságra, lia magával megliaso-
nolva, feloszlanék? S váljon lehetséges volna-e ez 
Jézusnak buzgó imája mellett, midőn mondá : Pater 
sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, 
ut sint nimm, sicut et nos, non pro eis autem rogo 
tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum 
eorum in me, ut omnes unum sint, sicut tu Pater in 
me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint, ut 
credat mundus, quia tu me misisti.0) S azon egyház, 
melyről Krisztus mondja : et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn, ") ismét csak egy, aedificabo 
ecclesiam meam; s mert portae inferi non praevale«» 
bunt adversus earn, egynek kell maradnia a világ vé-
géig. Azért is semmi sem feküdt jobban az apostolok 
szivén, mint az egyház egységét a hitben s szeretet-
ben fentartani ; az egységet sürgették, s az egység 
felbontóit kizárták, divisus est Christus? Cum enim 
sit inter vos zelus et contentio, nonne carnales estis, 
et secundum hominem ambulatis, cum enim quis di-
cat, ego quidem sum Pauli, alius autem ego Apollo, 
nonne homines estis ? quid igitur est Apollo, quid 
vero Paulus ? Ministri ejus, cui credidistis.8) Azért 
inti őket:9) solliciti servare unitatem spiritus in vin-
culo pacis. Unum corpus, et unus spiritus, sicut vo-
cati estis in una spe vocationis vestrae. Unus Domi-
nus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et pater 
omnium, qui est super omnes, et per omnia in omni-
bus nobis ; és : unus panis, unum corpus multi su-

!) Eph. 2. 21. 
Hebr. 3. 6. 

3) Joan. 4. 16. 
4) 1. Cor. 1. 13. 
5) Matth. 12. 25. 
«) Joan. 17. 11. Sqq. 
' ) Math. 16. 18. 
8) 1. Cor. 3. 3. Sqq. 
9) Eph. 4. 3. Sq. 

mus, omnes qui de uno pane participamus; *) s 
mennyire sikerült az apostoloknak az egyház egysé-
gét fentartani, s miben tartották azt fen azon rész-
letes községekben, melyek Jeruzsálemben, Samariá-
ban, Antiocliia s Korintliusban, Thessalonika, Eplie-
sus s Romában alakultak, s képezték akkor az egy-
házat, láthatjuk ismét a szentírásból, hol az akkori 
liivőkről mondatik: erant autem persévérantes in 
doctrina Apostolorum et communicatione fractionis 
panis et orationibus ; 2) vagy mi a jeruzsálemi köz-
ségről mondatik, mely a többi egyes községnek min-
taképe volt : multitudinis autem credentium erat cor 
unum, et anima una.3) Egy egyházat alapitott tehát 
Krisztus, s az apostolok szétmenve az egész világra 
ezen egy egyházat terjesztették, a minden ajkú s 
nemzetiségű népeket oktatták a hitben; nem köve-
telték tőlük, hogy nyelvükről s nemzeti szokásaik-
ról mondjanak le, ha azok a hittel s ezen alapuló jó 
erkölcsökkel nem ellenkeztek, csak a hitbeni egysé-
get, átalános megegyezést, perseverantes in doctrina 
apostolorum, ugyanazon szentségekkeli élést, s az 
imádságot, mint szükséges kellékét a jámbor keresz-
tény életnek sürgetve.4) Az apostolok után élő szent-
atyákat ugyanazon buzgóság lelkesítette az egyház 
egységének fentartásában, s azt az első századok 
szakadárai ellen mind szóval, mind tettel hatalmasan 
védték, egy hajszálnyit sem engedve az apostoli hit-
vallás ágazatából : hiszek egy közönséges anyaszent-
egyházat. Hogy épüljünk a szentatyák e tekintet-
beni buzgóságán, nem fog ártani némelyeket közü-
lök idézni. Igy szent Cyprián :5) quod autem ecclesia 
una sit, dederat in cantico canticorum Spiritus San-
ctus ex persona Christi dicens : una est columba mea 
perfecta mea, una est matri suae, electa genitrici 
suae. Fulgentius :e) una est enim Christi ecclesia, una 
columba, una dilecta, una sponsa. Optatus Milev. "') 
et dum immemor factus es Christi dicentis unamesse 
sponsam suam, tűin Africa non dixistiduas esse par-
tes, sed duas ecclesias. Certe una est, quae ex voce 

>) 1. Cor. 10. 
a) Act. Ap. 2. 42. 
3) Act. 4 32. 
") ,,In unionibus nempe et reconciliationibus nationum 

orientalium in more positum fuit, earum populos in commu-
nionem recipere cum omnibus ritibus suis, repudiatis modo 
erroribus íidei, aut universali disciplinae contrariis." Bene-
dict. 14. 1. 1 de beatif. et. beat. cauoniz. c. 38. n. 12. T. 3. 
p. 163. 

5) Eph. 76. ad Magn. 
®) Lib. I. de remissi. pecc. c. 22. 
7) Contra Parmen. de schism. Donát. 1. 2. 
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Christi meruit indicari, qui ait : una est columba mea, una 
est sponsa mea. Ugyanott : una est ecclesia, cujus sanctitas 
de sacramentis colligitur, non de superbia personarum pon. 
deratur ; liane unnm columbam et dilectam sponsam suam 
Christus appellat, liaec apud haereticos et schisraaticos esse 
non potest. Alexandriai Kelemen , egy az egész világnak 
atyja, egy az egész világnak igéje, megváltója, egy a Szent-
lélek ugyanaz mindenütt ; egyetlen egy szűz és anya, s ezt 
örömmel nevezem anyaszentegyháznak.1) Ugyan Cyprián.2) 
Deus unus est, et Christus unus, et una ecclesia et cathedra 
una super Petrum Domini voce fundata. Theodoretus 3) 
(iia >) tov~ GojrijQoç t:/:/.'h\ßiu. S ugyanazért, mert Krisztus egy-
háza csak egy, nyiltan s egyenesen kimondják, miszerint 
csak az nyerheti el az örök boldogságot, az üdvözülhet ki 
tagja ezen egyháznak, 4) dicimus omnem, qui salvatur, in 
ecclesia salvari. Concil. Carthag IV. â) extra ecclesiam nul-
lus salvatur. Lateranense IV. 6) una est fidelium universalis 
ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur. Symbol. Aha-
nasii : quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut 
teneatcatholicam fidem. Ismét Cyprián: ' ) quisquis ab eccle-
sia segregatus adulterae jungitur, a promissis ecclesiae se-
paratur, nec pervenit ad Christi praemia, qui relinquit eccle-
siam Christi, alienus est, profanus est, hostis est. Ugyanaz :8) 
Manifestum est autem eos, qui non sunt in ecclesia Christi 
inter mortuos computari. Máshol :9) habere non potest Deum 
patrem, qui ecclesiam non habet matrem, si potuit evadere 
quispiam, qui extra arcam Noe fuit, et qui extra ecclesiam 
foris fuit evadet. Szent Ágoston : 1 0 ) ad ipsam salutem et vi-
tám aeternam nemo pervenit, nisi qui habet caput Christum; 
habere autem caput Christum nemo poterit, nisi qui in ejus 
corpore fuerit, quod est ecclesia. Ugyanaz: n ) Salutem nemo 
potest habere nisi in ecclesia catholica. Extra ecclesiam ca-
tholicam totum potest praeter salutem. Potest habere hono-
rem, potest habere sacramentum, potest cantare alleluja, 
potest respondere amen, potest evangelium tenere, potest 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti fidem et habere, 
et praedicare. Sed nusquam nisi in ecclesia catholica salu-
tem poterit iuvenil e. Azért inti a liiveket: l 2) fugite ergo quan-
tum potestis diversos et varios deceptores, quorum sectas 
et nomina prae multitudine sui nunc longum est enarrare. 
Rufinus : 13) tenet deinde traditio fidei sanctam Ecclesiam. 
Hi ergo, qui in unum Deum credere docti sunt sub mysterio 
Trinitatis, credere etiam hoc debent, unam esse ecclesiam 
sanctam, in qua una est fides, et unum baptisma, etc. Ista 
est ergo s. ecclesia non habens maculam aut rugam. Multi 

' ) Paedag . lib. I, c . 6 . Uli pi* o tzzv o'iiov nuii] q çl; xal o' izüv 
oXuif Xoyoç xcti to nvsvfta to" aytov ey xnl to , avtó mívza^őv. Míu 
Stfio'ytj yivloiai fj.fityi) TtnoSlvog ixxlyalav IfioitpMov avttfv xaltîv, 

E p . 40 ad plebem. 
3 ) In Vs. 96. 
») In Joel . 3 . 
5 ) Can. I . 
•) Cap. I. 
' ) De unit. Eccl. 
8 ) E p . 71. ad Quintuin. 
») De »mit. Eccl. 
, a ) De unit, contra Donatist . torn. 9. 
" ) Serin, ad eccl, Caes. plebem. 
n ) Serm. in reddit. symboli. 
M.) Evposit. in symb. Apóst, 

enim et alii ecclesias congregarunt, ut 'Marcion, ut Valenti-
nus, ut Hebion, ut Manichaeus, u t Arius, et caeteri omnes 
haeretici. Sed illae ecclesiae non sunt sine macula aut ruga 
perfidiae. Origenes : ' ) Nemo ergo sibi persuadeat, nemo se-
metipsum dicipiat. Extra hanc domum, id est extra eccle-
siam nemo salvatur. Nam si quis foras exierit, mortis suae 
ipse fit reus. 

Láthatjuk immár ezekből, miszerint a szentatyák egy 
szivvel és lélekkel védték az egyháznak egységét, védték 
azt azon nyelven, mely mindegyiknek sajátja volt, védték 
azon hazából, azon tartomány- s városból, melyet mindenki 
magáénak nevezett, nem tagadta meg egyiksem sem nyel-
vét, sem hazai szokásait vagy szertartásait , nem is tesz 
egyik sem legkisebb említést sem nyelvről, sem nemzeti-
ségről, nem szertartás- s szokásokról, mert ezek mellékes dol-
gok, melyek mellett, s melyekkel a hitben s a jó erkölcsök-
ben egysége az egyháznak igenis jól megfér ; tanitották ők 
a hitet a népnek azon nyelvén, melyet ez értett, ösztönözték 
és serkentették a nemzeteket a jónak gyakorlására s az imád-
ságra azon módon s azon eszközökkel, melyekkel reájuk hatni 
legkönnyebben tudtak, s hogy hathassanak a nemzetekre fa-
ctus sum Judaeis tamquam Judaeus ut Judaeos lucrarer ; iis 
qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, ut eos qui sub lege 
erant lucrifacerem, iis qui sine lege erant tamquam sine lege 
essem, ut lucrifacerem eos, qui sine lege erant ; factus sum 
infirmis infirmus ut infirmos lucrifacerem, omnibus omnia fa-
ctus sum ut omnes facerem salvos ; 2) ha kellett, megtanul-
ták nyelvüket, elfogadták szokásaikat, csakhogy megnyer-
hessék őket a hitnek, megnyerhessék az örök boldogságnak. 
Elmondották az egyház születésnapján a nemzetek : judaei 
quoque et proselyti, cretes et arabes audivimus eos loquen-
tes nostris Unguis magnalia Dei ; 3) elmondhatták ugyanazt 
a későbbi századokban, elmondhatják napjainkban, mert az 
egyház szétküldi az egész világra tanitványait, ut lucriface-
rent Christo, elküldi a szakadár keleti egyháziakhoz, ut eos 
lucrifacerent Christo ; s miért teszi ezt az egyház ? Azért 
mert parancsolatja van : euntes ergo docete omnes gentes 
baptisantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis, s 
hogy az eredmény miatt ne csüggedjen : et ecce ego vobis-
cum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi.4) 
(Folyt.) 

fiGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 16-án. XII. Az elvont elveknek ily módon 

tett kikiáltása, miként ez a 89-iekkel történt, soha gyakor-
lati hasznot nem hozott. A társadalmi rendnek elvekre van 
szüksége, de a rend mégis annak helyes alkalmazásától függ. 
Sok függ ugyan az elvtől, de a 11. százados ker. társadalom-
ban az elvek kikiáltására nincs szükség, ezeket az egyház 
őrzi, hacsak nem akarnak az egyház által tisztán őrzött el-
vek ellen más elveket behozni, s megállapittatásukat megkí-
sérteni. Hogy a 3741egista épen ezt akarta a 89-iki elvekkel, 

' ) Libr. d . J . Nave. hoin. III. 
*) 1 . Cor . 9, 20. sq . 
3) Act . ap. 2 . 1 1 . 
») Matth. 28. 19, 20. 

14* 
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a bizonyos értelemben barátságos kath. iskola 3e tagadta , a 
kőmivesség , a nyomoruságosságig ju to t t , és saját fiai által 
megköpött szabadelvüség nyilván bevallja. Prot, elv nincs, 
Luther, s Calvin tanai kitagadtattak az utódok által, kath. 
elv ezeknél nem kell, csak forradalmi elv marad hátra min-
den társadalmi s állami következéseivel. Ma tehát az elvek 
kikiáltása vagy fölösleges, vagy a ker. társadalommal ellenes. 
De legyen bármi, az elv kikiáltásával az államra tényleg még 
semmi sincs nyerve ; aki az elvet kikiáltja, kisértse meg szi-
gorúan gyakorlatba vinni, s elveinek tüz próbát ad. Vagy 
boldog lesz a polgár, boldog a társadalom, szilárd az állami 
rend, s az elv igazsága bebizonyul; vagy feldulatik minden, 
s az elv, mint tévely, felismertetik. Mily haszna volt a hatá-
rozatlanul kimondott szabadságnak ? Hetven éve már, hogy 
az európai társadalom ezen kincs után törekszik, s nyugta-
lanságnál , forradalmi rázkodtatásnál, vérengezésnél mást 
nem aratott. Czélul tűzték ki a polgári, a politikai szabadsá-
gokat, négy nemzedék iparkodott e czélt elérni, simították, 
változtatták a fönálló rendet, s a szabadság, mint czél, min-
dig távolabb esik. Ha a szabadság függetlenség a parancsoló 
tekintély iránt ; soha annyi törvény nem volt az európai nem-
zeteknél, mint ma. Ha a szabadság mentesség az erőszaktól, 
soha több csendőr, soha több hadsereg nem volt Európában ; 
281 milliom lakos között 3,861,000 a katonaság. Ha a sza-
badság a polgári kötelezettségek megkönnyitett helyzete ; 
soha nem volt Európában magasabb adó, nagyobb állama-
dósság mint ma. Ha a szabadság zavartalan élvezete a pol-
gári szabadságoknak ; soha több kém nem volt a kormányok 
szolgálatjában, mint ma. Ha a szabadság a jó vállalatok korlá-
tolás nélküli kezdeményezése ; soha annyi utat nem kellett ta-
posni, soha annyi ajtón kopogtatni, soha több ur előtt haj-
longani , soha több előleges költségeket nem kellett tenni, 
soha nehezebben, soha gyanúsabban nem adattak erre a 
szükséges engedélyek, mint ma. Annyi korlátozás, annyi hát-
rány soha nem nehezítette a jámbor akaratot, mint ma. Ha 
a szabadság személy és vagyonbiztonság ; több merény mind 
a kettő ellen soha el nem követtetett, mint épen eme 70 év 
alatt. Oly nagy robajjal kikiáltott, oly magasztos vív-
mány gyanánt üdvözölt 89-i elvek, oly nehéz, oly S Z Í V Ó S , 

szakonkint oly véres küzdelmek után mily hasznot hajtottak 
az ohajokkal telt európai nemzeteknek ? Számadásra kell a 
tisztartót venni, s megismerjük a komának hűségét. Gyakor-
lati hasznot mindeddig senki se tudna belőlök felmutatni, 
oly hasznot, mely mint u j vívmány előbb sokkal nemesebb 
értelemben , sokkal szélesebb mérvben nem létezett volna. 
Sok előjog volt a 89 előtti társadalomban, de sok szabadság 
is vol t , mivel az előjog szabadság s mindenkinek szabad-
sága az ő előjogaiban volt, s tudta előjogainak, kötelezett-
ségeinek körét , ismerte egyszersmind saját szabadságát 
is. Korlát volt azon előjog másokra ; de hol van ország, hol 
van társadalom , melyben a szabadság korlátot nem ismer ? 
Ily szabadság maga a féktelenség, minden szabadságok, 
minden jogok kitagadása. Tetszett az ujabb társadalomnak 
a szabadság korlátai gyanánt egyedül a köztörvényt el-
ismerni. Legyen. Nem az a kérdés , nem az a gyakorlati 
p o n t , mi korlátozza az én szabadságomat, hanem a kor-
látozás maga, bármi által történjék. A 89-iki elvek után, 
midőn a társadalom, vagy az államrendczés czéljaul a sza-

badságot kitűzték, azt kellene bevitatni, hogy a köztörvé-
nyek mellett kevesebb korlátra talál a természeti szabadság, 
mint az előjogok elméletében ? Legyen merész, aki ennek 
bevitatását ,igen--re fölvállalja. Czélul, alapelvül, vagyis 
indpontul, s a munkának koronájául a természeti szabadsá-
got tették ; pedig a társadalom, az állam a természeti sza-
badságnak, a természeti szabadság az államnak és a társa-
dalomnak ellensége. Amennyire túlhág a természeti szabad-
ság, annyiban szenved az állam : amennyire túlhág az állam, 
annyiban szenved a természeti szabadság ; állam, társada-
lom egy részről, s természeti szabadság más részről kizár-
ják, lehetetlenné teszik egymást. A természeti szabadság, 
amiben a kath. tan szerint, nem ugyan az ember születik, 
hanem az emberi természet létezik, mint czél az államban 
non-ens. Mondhatnók, a természeti szabadság társadalom el-
lenes, antisocialis elv. Bár mily társadalmi, vagy állami rend 
legyen, mindig a természeti szabadságnak, ha bölcselmileg 
tekintjük, elnyomása leend. Minden törvény, minden szo-
kás, minden intézmény ezen szabadságot korlátozni, ismert 
szóval élve, nyirbálni fogja, ha a szabadság darabokra osz-
tathatnék. Az állani, a társadalom az egyes elméket, akara-
tokat szabályozza, egy czélra vezeti, amennyiben ezt teszi, 
a természeti szabadságot az emberben szűkebb körre szo-
ritja. A 89-i elvek tehát a társadalom, az állam ezéljaul a 
szabadságot kimondva, a társulhatóságnak tagadásából in-
dultak, s arra ki is jutottak- A társadalmi rend nem a sza-
badságra, hanem a szabadság ellen létezik. S mivel az em-
ber a társadalmat nem készíti, hanem benne születik, a fön-
álló rendet nem teremti, hanem magát alája vetni tartozik, 
társadalmi, s politikai értelemben mondani : ,az emberek sza-
badok születnek,s szabadok maradnak' önmagában észellenes, 
a helyi s időközi viszonyokra nézve, melyek között magát 
találja, bár hol legyen, s melyek között, bár hová költözzék, 
élnie kell, a társadalmi rendnek kitagadása. Szakitsuk fel a 
társadalmat, döntsük meg az államot, tagadjuk ki mindket-
tőt elvben, meg lesz a természeti szabadság, de csak 

ugy, ha erősebb vagy, ha forganyfegyverrel jársz, hálsz, be-
szélsz. Es mivel a gonoszok könnyen egyesülnek a prédára, 
a jóknak egyesülni keilend a védelemre ; a csoportosulás ve-
zért, a vezér engedelmességet követel, igy se lesz meg a 
természeti szabadság, lesz bellum omnium contra omnes. Ez 
a természeti szabadság mint czél az államban. Fordítsák meg 
a kérdést, s tegyék fel menten minden félreértésektől, a kér-
dés ez leend : mi lehet a jól rendezett államban és társada-
lomban a természeti szabadság maximuma, s a korlátozás 
minimuma, hogy mind az egyik, mind a másik saját czéljára 
törekedhessék ? Az lesz legjobb kormány, mely a természeti 
szabadságnak legkevesebb korlátot szab, s mégis mint az 
állam mint a szabadság, mint a társadalom mint az egyén 
saját czéljára megy. Minden ujabb rendezések csak eme kor-
látok többje vagy kevesebbje körül forog. Nem a szabadság 
tehát, hanem ép ennek ellensége a korlátozás, nem a tekin-
télytőli függet lenség, hanem ezen függőség az egyedüli 
kérdés. A természeti szabadságot, épen mivel természeti, a 
társadalom és az állam rendezéseknél nem kell az ember-
nek megadni , hanem a törvényről, mely rendet szüljön, 
rendet föntartson, tehát azon szabadság korlátozásáról gon-
doskodni, A szavak zavart szülnek, a zavar ügyetlen szava-
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kat szül ; igy a 89-i elvek is. ,Az embernek saját szaváról 
gondolkodni kell, mondja Bonald, mielőtt azt kimondaná' ; 
,minden dolog annyira van összecsatolva a szóval, hogy a 
dolgot föl nem foghatjuk, ha a szavat nem értjük, ' mondja 
Reid; ' ) ,szó nélkül nincs eszme' irja Noirot ; 2) ,szabadság,' 
,egyenlőség,' s más lialonlo nagy szavak előbb mondatnak ki, 
semmint az elmében át meg átgondoltatnának, azért felin-
gerlik a tömeget, s vaderőn kívül nincs, mi ezen tömeget le-
csillapítsa. Mi a korlát, kiki tudja; de mi a szabadság, azt 
máig se tudja, sőt mi a szabadság magában, senki se mondja 
meg. Mig nem határozzuk, mig ki nem vonalozzuk, a szabadság 
elbűvöl, elkábit, s annál tovább iramlik, mennél nagyobb se-
bességgel utána kapunk. „Szabadság ! szabadság! titokszerü 
és hatalmas szó! te egyesited az elméket, meddig határozat-
lan vagy," irja Blanc Lajos,3) tehát mihelyest határozott 
alakot vesz fel, azonnal egymástól eltávolít. ígérjük ezt ha-
tározatlan alakban a népnek, feltüzeljük, s lobogónk alá egye-
sitjük ő t ; de evvel nem adtunk neki szabadságot, hanem 
csak szenvedélyeit féktelenségre eresztettük , s a népet a 
szabadságra alkalmatlanná tettük, a legnagyobb korlátozást, 
a visszatoroló hatalmat, s társadalmi áldás gyanánt a dicta-
torságot behoztuk, hacsak társadalmi rendnek nem fogjuk 
mondani a társadalmi feloszlást, a fejetlenséget. A 89-i elvek-
nek szigorú következése a fejetlenség. 1789-ben a határozat-
lan szó ,szabadság' elbűvölte a franczia nemzetet, el a ma-
gyart is , egyesitette a ,nem-tudomban' a tömeget ; de mi-
helyt határozott alakot öltött, a nemzeti egység megtartására 
rémuralom volt szükséges , miként Magyarországban a telj-
hatalmú kormánybiztos, és rögtönzött őrnagy. Egyesit, bűvöl 
a határozatlan szabadság , szakgat a határozott szabadság ; 
vagy inkább bűvöl a szó, egymás ellen fegyverez a dolog 
maga. Sok alkotmány homlokára irta ezeket, szerencsére 
mindenik következetlenségbe esett, a gyakorlatban az elmé-
letet megtagadta. Következetes volt Proudhon, a forrada-
lomnak Európában egyetlen szigorú logicusa, s tanainak 
ómegája: a társadalmi fejetlenség. Elvontan elvül kimondani, 
annyit tesz, mint ezer értelmezésekre ajtót nyitni, hogy végre, 
miután szerveztetett az állam , egyik se találja benne azt, 
amit a szabadság alatt értett, s igy örökös legyen az elége-
detlenség, a társadalmi biztalanság, veszélyben maradjon a 
személy, a vagyon, a közrend , s szakadatlan a megtorlás, 
megszámitliatlan a magány ügyekbe tett beavatkozás, s vesz-
szen el az, ami még XIV. Lajos alatt, sőt Tamerlan alatt is 
sértetlen volt, az apa és fiúi viszony, a fér j és feleség közötti 
kötelék. A szabadságot tehát államelvvé emelve elnyomásra, 
a szabadság korlátozását annak kiáltva szabadságra jut az 
ember. Ha tudom mi a kötelességem, tudom mi a jogom, tu-
dom mi a szabadságom. A szenvedélyek uralmában nincs 
erkölcsi, nincs polgári, nincs politikai szabadság ; perfectio 
nulla cupiditas , mondá sz. Ágoston, perfectio spiritus Do-
mini, ubi spiritus Domini, ibi libertás. A 374 legista szavait 
néhány czikkel megtoldotta az 1791 alkotmány, ismételte az 
1793-i, már korlátok alatt emiitette az 1795 sept. 22-i, (III . 
év fructidor 5.) véres tapasztalások után nem szabadságot, 
hanem csak korlátot h i rdete t t , nem jogokról, hanem csak 

*) Essai, VI. p. 198. 
z ) Leçons de philosophie, professées au lycée de Lyon, p. 182. 
s ) His to i re de la Révolution française, T . 2. p. 232. 

kötelességekről szólt az 1799. dec. 13-i (VIII év frimaire 22.) 
alkotmány, mig az első császárság alatt egészen elveszett, 
hogy a 100 napos császárság alatt a tömeg villanyozására 
ismét mint csalétek előtűnjék. Jós volt Malouet 1791-ben, 
mikor az igy vett szabadság ellen az alkotmányos gyűlésben 
szót emelt , azt nyerte , hogy az elnök a szót tőle elvette.1) 
Hiven festette 1790 február 20-án a bordeauxi parlament-
ben Dudon, miként érti a nép az igért szabadságot : „a 
kastélyok kipusztítása még nem csillapította a rablási szom-
jat, ugyanazt tették a templomokban, szentségtelen kezeik-
től az oltár se maradt menten. íme a szabadság első gyü-
mölcsei , melyet kimondtunk, mielőtt törvény által korlátoz-
tunk volna." 2) Mit jelent tebát a ,szabadság' szó az első 
kiáltványokban , az alkotmányok homlokán ? Semmit, nagy 
csalódást, vagy csalási szándékot. „A mely hatalom elvül 
veszi a szabadságot, önmagának ellenmond. Ha komolyan 
veszitek a szabadságot, engedjétek meg kinekkinek, hogy 
azt t egye , amit akar ; de akkor fölösleges dolog a tör-
vényhozó, a végrehajtó, a birói hatalomról, az adóról, a ka-
tonaságról beszélni, mivel mindez arra czéloz, hogy a sza-
badságot, tehát a hatalom által fölvett elvet, kitagadja." 3) 
Elég e pontra, hogy a 89-i elvek, amiben u j vívmány, abban 
észelleniségek , amiben okosság, igazság, abban ismert ré-
giségek. 

ROMA, jun. 11-én. Isten a szentségben a legfőbb pász-
tor által tartva, körülvétetve az egyház legelső méltóságai 
által, követve és imádtatva egy hivő nép ezerei által, diadal-
menetben tett az űrnapján körmenetet szent Péter tem-
ploma terén. A legbüszkébbek is meghajoltak az igaz, élő 
Isten dicsőségének láttára, és ezerek szivei örömtől dobog-
tak, látván a pápakirályt kívánt fris egészségben. A szent 
lelkesedés ezen perczeiben lelkünk az olasz föld azon tar-
tományaira gondolt, melyek a forradalom járma alatt nyög-
nek, a csúffal illetett istenségre, a megszentségtelenített 
szentélyekre, a megvetett és üldözött papságra, a meg-
rontott i f júságra , annyi millió olasznak könyeire és fáj-
dalmaira. Gondolkoztunk , elmélkedtünk a gyűlöletről, a 
dühről, a törvénytelen és igazságtalan küzdelmekről, melyek 
majd egész a szent város kapujáig ha tnak, de emellett 
mintegy kibékitőleg láttuk a szentatya szelid, angyaljó-
ságu képét, és ajkairól a felfeszitettnek imáját véltük hal-
lani : „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cse-
lekesznek — nesciunt quid faciunt." Ma is még az urnapi 
ünnep édes emlékeivel eltölten ugyanazon ima szavai tér-
nek vissza ajkainkra, olvasván a forradalom lapjainak gonosz-
sággal telt czikkeit. Nem tudnak meggyőződni arról, hogy 
Isten nem leend bűnrészesük, és hogy IX-ik Piussal a ko-
rona a pápák fejéről nem fog lehullani. Nem elégszik meg az 
„Opinione" avval, hogy hamis hireket költ egészségi álla-
pota felől, hanem jósolni is mer, mi fog történni akkor, ha Is-
ten magához hivandja IX-ik Piust, hogy erényeinek, szen-
vedéseinek érdemlett jutalmát vegye. Mintha 19 század tör-
ténete el volna zárva , mintha Péter utódainak a legutóbbi 
korban vivott diadalainak emléke kitörölve, mintha a Ró-
mából fogságba hurczolt Vl-ik Pius után nem következett 

' ) 1791 aug. 8 -án . Des e r r e u r s sociales p. 1148. Pa r i s , 1852. 
Des e r r eu r s sociales p . 1150. 

3 ) Garnier A. De la morale sociale p.255. P a r i s 1850. 
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volna VII. Pius, mintha ugyanezen Pius nem tért volna fog-
sága után diadalmasan vissza Romába, és mintha maga IX-ik 
Pius is számkivetéséből hivei körébe szintén nem diadallal 
hozatott volna vissza ! Az ,Opinione' feledni látszik mindent, 
és a múlttal nem is foglalkozva, a jövőre fesziti atyagyilkos 
szándékait. Kitárja szive leghevesb kívánalmait, lerántani 
akarja a pápakirály homlokárol a koronát, hogy vele Itália 
fejedelmének fejét ékesitse. Lázadást javasol. A lázadók csak 
lázadást, az esküszegők csak esküszegést, az árulók csak 
árulást javasolhatnak. Ha a nép Romában fel nem kelhet, 
keljen fel Viterbóban, ha itt sem, akkor Velletriben, ,,de lá-
zadjatok fel-orditja. Nekünk szükségünk van lázadásra." De 
az ,Opinione' valamint eddig sokban és sokszor csalódott, 
csalódni fog ezután is, mert IX-ik Pius, az Oltáriszentségben 
jelenlevő Istenembert kezeiben tartva, diadalmasan fog ha-
ladni, ellenségeinek gonosz kívánalmai, és tervei ellenére. 
Hiában fogja az ,Opinione' várni Pius alattvalóinak lázadá-
sát, amint hiában várta eddig a pápakirály halála hirét. 

T U R I N , jul. 26-án A forradalmárok erkölcsisége a 
csak középszerűen müveit embernél is nem lehet nem undor-
gerjesztő, a keresztény pedig, ki hitének még csak egy szikrá-
ját is megőrizte, megvetéssel fordul el attól. Ha a pápa nem 
volna más mint Mahomet utódja, és az államtól türetet t fe-
lekezet feje, joga volna a közbecsülésre ; midőn pedig szent 
vallásunk mondja, hogy ő Jézus Krisztus az Istenember földi 
helytartója, nem lehet nem megbotránkozva bámulnunk, kü-
lönféle gúnyképekbeni megcsúfoltatását a műveltséggel any-
nyira kérkedő Turinban. Országunkra gyalázat, hogy atyánk 
ellen intézett ily szentségtörő merényeket megtűr. Igazság-
talanság minisztereink részéről, kik alávaló szinleléssel el 
akarnák hitetni, hogy ők az erkölcsiség fentartói, ezen em-
berek részéről, kik a szentélyt is reformálni merészkedtek, 
kik a mosolygó félsziget virányain az erkölcstelenség mag-
vait szétszórták, és kik legújabban az isteni tisztelet módját 
és idejét is meg akarták határozni, parancsolván mikor menje-
nek a püspök és a papok a templomba s mikor jöjjenek ki. 
Ha a kath. vallás többé nem a tiétek, ha az evangelium nem 
szabályozója erkölcseiteknek miniszter urak ! valljátok ma-
gatokat Mahomet és a Korán követőinek, de engedjétek meg 
legalább, hogy mi lehessünk katholikusok, és ne engedjétek, 
hogy egyházfejünk ily botrányosan sértessék. I t t nincs vi-
lági uralomról, királyról szó, hanem a legfőbb papról, Krisz-
tus helyetteséről, egy társulatnak fejéről, melynek határa a 
világ, czélja a menyország, mely az európai műveltség szü-
lője, hazánk dicsősége, Olaszhon boldogsága. Gúnyolni ezen 
tiszteletre méltó egyházfőt legnagyobb aljassága a pápaság 
elleneinek. Csak szemeinket kell felnyitnunk, hogy lássuk, 
mennyi jót müveitek a pápák nemzetünk érdekében, és ugyan-
ekkor megfogjuk érteni azon károkat, melyeket a forrada-
lom, és a pápák által minden időben megtámadott zsarno-
kocskák az országra hoztak. — Igaz, hogy a papságra nézve 
kedvezőbb időkben a jelennél, a zárdák tömve voltak szer-
zetesekkel ; de ez talán szerencsétlenség vol t? Koránsem ; 
a polgár igazán érezte, hogy szabad, mert azon életmódot 
választhatta kiki, amely hajlamainak leginkább megfelelt, ti 
pedig kiűzitek szent magányaikból őket, a kéjházakat, a ti 
erkölcseitek ezen nemét pedig népesititek, és hogy a mér-
ték megteljen, megengeditek, hogy Jézus Krisztus helyet-

tese e földön szidalmakkal, gúnynyal, rágalmakkal illettessék. 
Napjaitok meg vannak számítva, szentségtörő zsarnokságtok 
szűnni fog, az általatok kifosztott és üldözött IX-ik Pius pe-
dig meg fog dicsőíttetni, mig a ti arczaitok a gyalázat, és 
szégyen bélyegét viselendik magukon. Az Isten keze már is 
rajtatok, mert az olasz forradalom Genuában, Palermóban, 
Nápolyban, Milanóban megujulni készül. Ez mind azon mi-
niszterek müve, kik miután a nemzetet kizsarolták, most reli-
giojától, erkölcseitől megfosztani akarják. Katholikus turi-
niak ! a becstelenségek, melyek Turinban szentatyánk ellen 
elkövettetnek , kell hogy általunk jóvátétessenek azáltal, 
hogy megkettőztetjük szeretetünket IX. Pius iránt, és meg-
mutatjuk, miként néhány ember gúnyolódásai nem képezik 
hódoló hü városunk érzelmeit. 

LONDON, jul. 2l-én. Wiseman bibornok ő eminentiája 
körlevelet bocsátott megyéje híveihez és papjaihoz, melylyel 
a prot. sajtó is foglalkozik. Times, Standard és Morning 
Advertiser hosszú kivonatokat közölnek belőle. Ezen moz-
galom okát nem nehéz kipuhatolni, magában rejlik a körle-
vélben. O eminentiája püspöki, a tudományosság egész te-
kintélyével szemére lobbantja az államegyháznak, hogy sem 
a hitben, sem a politikában nem állhatatos. Lapjaink, habár 
az álokoskodás egész tengerével iparkodnak elárasztani ben-
nünket, mégis elég ildomosak bibornokunk tudományát bó-
kokkal megtisztelni. — London városa elhatározta kérelmezni 
azon utálatraméltó bili ellen, mely a belügyminiszternek ha-
talmat ád a fogházakban kath. lelkészeket alkalmazni, a hely-
hatóságok akár akarják, akár nem. Ez utóbbi szavakban köz-
lött magyarázat egyhangú határozatot hozott létre a méltá-
nyos törvényjavaslat ellen. De a , ,Protestant Alliance" evvel 
sincs még megelégedve. Minden kerületbe röpiratot küldött, 
melynek czime : ,A katholikus áldozár, és a mise a dolog-
házban -, melyben minden kitelhető nemtelen módon lázit és 
izgat a dologházakba kinevezendő kath. lelkészek ellen. A 
küzdelem , melyet igy fogházainkban, és a dologházakban 
levő katholikusok érdekeiben folytatni kényszeríttetünk , Li-
werpoolban még élénkebben nyilatkozik , hol ugy látszik, a 
dologházi bizottmány nem fogadta el a kath. püspök ajánla-
tát, illetőleg kérelmét : hogy a katholikus egyházi ténykedé-
seket , melyek a lázasak kórodájában ingyen végeztettek, 
több áldozár felváltva végezhesse, (a ragály következtében 
a papok közti gyakoribb halálozásoknak valószinűbb meg-
gátlására.) Goss püspök ennek következtében a bizottmány-
hoz levelet intézett, melyben ily kegyetlen határozat fölötti 
fájdalmát, és panaszát kifejezi. Röviden tudosit e levélben 
azon három áldozárról, kik a kórodában a ragály áldozatai 
lettek. Tisztelendő Flett\v,od egy nemes család ivadéka, 
földbirtokos vol t , és bő jövedelmekkel birt, de ki mindent 
elhagyott , hogy a szegényeknek a dologházban és a kóro-
dában szolgálhasson. Tiszt. dr. Roskell, ki ép oly tudós, mint 
szeretetreméltó volt, kevéssel halála előtt a neki ajánlott ki-
tüntetést , és előmozdítást visszautasitá, mert általa a szegé-
nyek szolgálatától elmozdittatott volna. Tiszt. Wilson kitűnő 
tudós vol t , ki folyékonyan beszélt németül , olaszul, fran-
cziául, otthonos volt a remek irodalomban. Valóban szomorú, 
és igaztalan helyzet egy városban, hol 450,000 lakos közül 
150,000 a katholikus hitet vallja, és hol az utolsó alkalommal 
választott tanácsos az ismert nevű katholikus Sheil. A hely-



zet talán az által leli magyarázatát, hogy az orangisták párt-
jának egy jelentékeny ága a városban befolyását kezdi fél-
teni. Jelentik, hogy a dublini lord-mayor augustus havában 
alapkövét fogja letenni azon emléknek, melyet Irlion O'Con-
nel Dánielnek emel. A szükséges költségek négyötöde meg 
van már. Midt héten az Australiában élő irhoniak 10,000 
frankot adtak ezen nemzeti emlékre. 1847-ben adta vissza 
lelkét teremtőjének e nagy hazafi , épen midőn útban volt 
Romába, hogy az apostolfejedelem sirjánál végezhesse ajta-
tosságát, és méltó utódjának IX. Piusnak vigye hódolatát.— 
Irhon elnéptelenedése oly rémületes módon növekszik, mi-
ként a Westmeath-ban tartott meeting elhatározá, hogy 
minden egyéb ügyek mellőztével oda kell törekedni, hogy 
a földbirtokot, és a bérletet eddig szabályozott törvények 
megszüntettessenek. Május 12-én hunyt cl Dublinban főt. 
Greoghegan , a rettenthetlen bátorságú hitküldér szent ï 'e-
rencz szerzetéből, ki Austráliában goulbourni megyének első 
püspöke volt. A buzgó főpap élte 59-ik évében halt meg, 
miután az austráliai missiokban 35 éven át működött. Áldás 
emlékének. 

IRODALOM. 
( F o l y t ) 

VII. Fejezet, „de fide externe proíitenda." „Fides 
íieganda est numquam, ne vitae quidem proposito discrimine. 
Nam „qui negavent me coram hominibus, negabo et ego 
eum coram Fatre meo, qui in coelis est." (Matth. 10. 33.) — 
Palam etiam proíitenda est, quoties honor Deo debitus vel 
spirituális aliorum utilitas, ni proíitearis, caperet detrimen-
tum. Quoniam igitur corde creditur ad iustitiam, ore autem 
confessio fit ad salutem, (Rom. 10. 10.) propterea animarum 
pastores fideles sibi commissos moneant constanterque hor-
tentur, ut lidem catholicam libere, ubi tulerit occasio, pro-
iiteri minime erubescant, veriti gravissimam illam Redempto-
ris nostri comminationem : „qui me erubucrit, et meos ser-
mones, hunc filius hominis erubescet, quum venerit in ma-
iestate sua et Patris et sanctorum angelorum." (Luc. 9. 26.) 
Doceant eosdem, quam iniquum foret, Deo, qui totum liomi-
nem anima et corpore constitutum, ut creavit ita etiam ad 
sempiternam beatitudinem fide viva obtinendam destinavit, 
impendere quidem intern um mentis, negare tarnen externum 
oris obsequium ; quam turpe et improbum s i t , Ecclesiae 
catholicae fidem tot confirmatam. miraculis, tot illustratam 
martyrum victoriis , tot haereticorum assultibus fortiorem, 
tot sanctitatis exemplis gloriosam , quasi ea non ferat liomi-
num ora et conspectum , tenebrarum latebris velle abscon-
dere. — Haec aliaque si perpenderint Christi fideles procul 
dubio publico sacramentorum usu , ecclesiasticorum prac-
ceptorum observantia aliisque religionis pietatisque excrci-
tiis fidem suam manifestare gestient. Nos vero , quae sacro 
sancta Tridentina Synodus (Sess : XXIV. de ref. cap. 12) de 
orthodoxae fidei publica professione a quibusdam e formula 
facienda praescripsit, in nostris dioecesibus observanda 
esse denuo sancimus. 

VIII. Fejezet. „De fidei periculis cavendis". „Hanc 
fidem tarn sanctam origine, tarn praestantem doctrinis, me-
ntis tarn fecundam, denique ad salutem consequendam tarn 

necessariam , ut gregi suo illibatam conservent, animarum 
pastores, in praecipuis sibi curis demandatum existimabunt. 
In operis sui partem aliquam vocabunt inprimis parentes, 
eosque frequenter monebunt, quanta cura et solicitudine ad-
vigilare debeant, u t fidem catholicam aut ipsi liberos suos 
mature doceant, aut per alios iidem doceantur ; et quam 
gravis criminis coram divina majestate reos se fore existi-
mare deberent, si, quod vel cogitare nefas, liberos suos errori 
mancipandos consentirent, aut iis praeceptoribus, institutori-
busve committerent, a quibus fidei immineret periculum. 
Nonne verendum es t ,ne in illoqui ejusmodilibros aut ephe-
merides assidua terit manu, fides, si nondum occubuit, ta-
rnen aegrum modo trahat spiritum, quum fieri nequeat, u t 
is, qui matri Ecclesiae sincere est addictus , aequo animo 
cam calumniis audiat proscindi? Quum constet, non raro inter 
fideles spargi scripturarum sacrarum versiones, quae aut de-
pravatae sunt, aut ecclesiastica approbatione aut iis condi-
tionibus careant, quas Ecclesia exigere solet, ne ipsi veritatis 
fontes hominum culpa aut inscitia in erroris occasionem 
pervertantur : hinc summorum Pontificum ordinationibus 
obtemperantes, pastores gregem sibi creditum sedulo et pru-
denter edoceant, istiusmodi versiones, et inprimis illas, quae 
a societatibus biblicis offeruntur, esse respuendas. Alioquin 
enim dedecet fideles aliunde, quam ab Ecclesia catholica, 
cui soli Veritas revelata simul cum ejus fontibus commissa 
est, libros sacros accipere : immo illicitum est obsequi illis, 
qui ea mente catholicis ofïerunt scripturas, ut ipsi rejecta 
Ecclesiae auctoritate, propria interpretatione quid credere 
velint inde e ruan t , ac sibi ipsis fidem qualemcumque con-
dant. — Ipsi vero animarum pastores, omnesque qui sacram 
doctrinam exponunt, summopere commendatum sibi existi-
ment illud, quod tarn sollicite monet Apostolus : „ o Timo-
thee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates 
et oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidam pro-
mittcntes circa fidem exciderunt." (I . Tim. 6, 20, 21 ) E fon-
tibus puris illam, qua gregem pascunt, hauriant doctrinam. 
Sanctorum [patrum et Ecclesiae doctorum libris, quantum 
per tempus licebit, et inprimis catechismo Romano legendis 
sint addicti , magnamque iis exhibeant reverentiam. Inter 
dogmata et opiniones probe discernant, et etiam in illis, quae 
ab Ecclesia conceptis verbis definita non sunt, Ecclesiae ta-
rnen sensum , ubi de illo constare videbitur, arctissime com-
plecti satagant. Neque 'tum solum, si anathematis poena in-
tentetur , sententiam aliquam ecclesiastica auctoritate pro-
scriptam et sibiaversandamducant; majorenimquumin quoli-
bet catholico, tum in Ecclesiae potissimum ministro jure me-
rítő exigitur animi 'promptitudo. Sanctissimi Patris nostri 
P i i lX. monitis (Litt, ad Emin. Card. Archiep. Colonien. d. d . 
15. Junii 1857) obsecuti caveant, ne qua in re violent sanam 
loquendi formám; memoresque sint eorum, quae gravissime 
monuit Augustinus : „Nobis ad certam regulám loqui fas est, 
ne verborum licentia etiam de rebus, quae his significantur, 
impiam gignat opinionem." (De civ. Dei lib. X. cap. 23.) 
Etiam a doctrina praestantissimorum theologorum communi 
non facile declinent. Cur enim nostris temporibus nonnulli 
in tot lapsi sunt errores, nisi quia communem theologorum 
doctrinam aut non noverunt, aut temere deserendam duxe-
runt? — Verum non solum a tentationum ventis praeservan-
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dum, sed bonis etiam operibus, sacramentorumque frequenti 
usu, velut oleo nutriendum , assidueque fovendum est verae 
fidei lumen. Quod si praestabunt fideles, vitamque ad fidei 
regulám conabuntur instituere , non exiguam aliquando in 
fide servata spem reponent, dicentque cum Apostolo : ,,Bo-
num certamen certavi , cursum corsummavi, fidem servavi. 
In reliquo reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet 
mihi Dominus in illa die iustus judex." (II. Tim 4, 7, 8.) 

A speciálisból néhány fejezetet jövőre közleni fogunk 
(Folyt.) 

VEGYESEK. 
Megjelent ,Magyarország története kath. gymnasiu-

mok középosztályai számára' Franki Vilmostól második javí-
tott kiadásban. A munka az első kiadásban már ismertetik ; 
a tankönyv szerkesztésének nehézségei első kísérletre alig 
győzhetők le, .eme második kiadás alkalmat adott a munkás 
Írónak, hogy a hiányokon segitsen, s igy méltán nevezhetni 
,javított' kiadásnak. 

Nyugodt megelégedéssel lehet olvasni a pesti kegyes 
tanitó-rendi nagygymnasiumról kiadott tudósitványt, mely-
nek előszavában Socrates életleirása folytattatik, utána a tan-
órák, tantárgyak, a tanjegyek és a növendékeknek a tanul-
mányokban tett előmeneteli sorozatja áll. Az alsóbb osztá-
lyokban előforduló 2-ik, 3-ik osztályúak jó nagy száma a ta-
nár urak ez ügybeni szigoráról tanúskodik. Üdvös eljárás, 
hogy a szülék jókorán rendelkezzenek a fiak hivatásáról. Ily 
kimerítő tudósiványt találunk a pesti főreáltanodáról tek. 
Ney Ferencz igazgatása aiatt. Az ünnepélyekkor mondott 
beszédek az intézet jó szelleméről tanúskodnak, mi üdvözöl-
jük az igazgató urat ezen az ösvényen. 

Renan Ernestnek a portugalli király Krisztus rendjé-
nek keresztjét adományozta. Renan e rendjelt már két év 
előtt kérelmezte ; talán hogy melljén lássa azt, amit lelketle-
nül káromolt. A ,rex fidelissimus' hűséget bizonyított az áru-
lónál, mikint Vigilantiusról mondta sz. Jeromos : virginita-
tem quaerit in lupanari. A királyok adományozásainak, és az 
adományok királyi becsének megvetésére legrövidebb ut, ha 
azok gúnyból adatnak, gúnyból elfogadtatnak, gúnyra hordat-
nak. A kőmives miniszterek, milyen Loulé, ide viszik a fiatal 
királyokat. 

A szerencsétlen Maria-Antoinette franczia királyné-
nak levelei nyomtatásban kiadattak. Sok történeti esemé-
nyekre fényt nyitnak, kivált a tévútra, jó szin alatt gonosz 
elveknek megnyert franczia királyi udvarra. Mily siralmasan 
juthat a legjobb lélek is az összeesküvők hálójába, mutatja 
a királynének egyik levele 1781 febr. 26-ról Maria-Chri-
stina testvéréhez : , ,0n indok nélkül haragszik a kőmives-
ségre. A kormányzat mestersége az: engedni, hogy ter jedjen, 
hiszen ez jótékony társulat. Ez nem az istentelenek társulata, 
miként ön hiszi, hiszen itt minden ajkon Isten hangzik. Sok 
jót tesz e társulat a szegényekkel. Lehetne ugyan ezen jót 
szertartások nélkül tenni , de hagyjunk mindenkit, tegyen 
jót, miként neki tetszik; csak jót tegyen, a többi esetleges." 
Tizenegy év múlva, 1791-ben ismerte csak a nemes lelkű ki-
rályné, mennyi jót tesz ez a kőmivesség, melyet testvére el-
len védelmezett; Parisban 1787-ben volt 121 páholy, egész 
Francziaországban két millió tag ! akiket a királyné védett, 
mint jótevőket magasztalt, férjének és saját magának meg-
gyilkolásában felismert. A pápák Ítéletét kevésre becsülte, 
a ravasz , a gonosz, a szineskedők hazudozásait igazságnak 
vette : mily rettenetes oktatásban tanulta azután, kinek van 
igaza ? 

Az ,Index'-ről nevezett bíbornoki egyesület ismét több 
könyv fölött mondta ki a kárhoztató ítéletet. A méreg ömlik, 
a méreg özönlik, az egyház menti az ő hiveit. Nyomoraink 
szülőoka a gonosz elvek ; ezek könyvekben terjesztetnek ; 
az egyház örök érdeme, hogy az emberiség vad ellenségeit 
korrul korra igy kijelzi. Nálunk hitvallás, az egyház által 
kárhozattal sújtott könyvet nem venni, nem tartani, nem ol-
vasni, pénzünkkel az emberiség nyomorait elő nem segiteni. 

A turini kormány, miután három éven át elpusztította a 
világ legszebb tartományait a napolyi királyságban, most nép-
teleniti a kényszeritett költözés által. Naponkint százan százan 
hajtatnak az éjszaki vidékekre. Muszkaország a lengyelek-
kel ezt tette már egy századon át. Ha egy forradalmi ügynö-
köt Romából kiutasítanak, van lárma, pedig csak hazájába 
küldik; de ezerenkint a családokat tűzhelyeiktől elszakitani, 
s 200 mértföldnyire távol kényszeritett telepedésre hajtani, 
ez rendben van — a szabadelvű kormányoknál. 

A .Gazzetta uíF. di Venezia' lapban egy zsidó pénz-
üzér ezt irja : ,,A pápa az egyedüli király, ki soha nem te-
het pénzbukást (banca-rotta). Legyen a trónon, legyen szám-
kivetésben, híveinek ragaszkodásában mindenkor váratlan s 
kiapadhatlan forrásokat talál , úgyhogy szegénysége min-
dig többel fog rendelkezni, mint bárkinek gazdagsága. Az ő 
szegénysége bővelkedik, miként alázatossága, vonzza a szi-
veket, hódolatra készti, melyet egy király se talál e földön 
oly mértékben." Ajánljuk e nyilatkozatot a Pesther Lloyd-
nak felvételre. 

Coen zsidó fiúból u j Mortarát akarnának csinálni, de 
az idő nem kedvez, miként kedvezett 1858-ban, mikor az 
olasz hádjarat már el volt határozva, s úttörőül az izgágás-
kodás igen jó volt. A sok hamis hírek Coen zsidó fiúról a 
romai hivatalos lapnak tudósítása után erre vonatnak össze : 
Coen József eleven eszű, 11 éves flu kath. csizmadiához ada-
tott. Féléves tartózkodása a családnál szeretetet szült benne 
kereszténynyé lenni. Mesterét kérte, vezesse őt a hitoktató 
intézetbe. (Domus catechumenorum.) Ennek igazgatója XIV. 
Benedeknek 1747 febr. 28-kán kiadott rendelete folytán a 
fiút a városi jegyző és két hiteles tanú jelenlétében kikér-
dezte , szabad, elhatározott szándékból akar-e katholikus 
lenni ? A flu ismételve határozottan , hangnyomattal vála-
szolt : akarok keresztény lenni. Erre a hitoktató intézetbe 
bevétetett. Szüléi meghivattak, hogy előttök, és más hites 
tanuk előtt a fiu szándéka próbára tétessék. A szülék nem 
jelentek meg. — Az egész ügy tehát egy kérdésben végző-
dik : szabad-e a 11 éves fiúnak lelkismereti szabadságát a 
szülők ellen védelmezni ? 

Sic transit gloria mundi , Garibaldi átkozódásainak a 
vége. 0 már a könyörület embere. Múltévben Romába akart 
menni, s kapott golyót a lábba ; ez évben ismét Roma ellen 
kardot akart rántani, s jobbkeze, mely annyi blasphemiát 
irt, megmerevedett ; ballába még egészséges volt, most ez 
betegebb mint a másik, mely golyót kapott ; Ischiában pirata 
tervet csináltak, hogy IX. Piust Gandolfóból, vagy legalább 
II. Ferenczet Albanoból ellopják, s piemonti rablói hatalom 
alatt tartani fogják, s Garibaldit talyigán viték a hajóra , 
talyigán vitték caprerai lakába a hajóból. Pius egészséges, 
sétál, kezei adományokat osztanak , fogadnak. Victor király 
hadsegédét küldte Ischiába, hogy az eszeveszettségig me-
rész rablói portyászatról a haza nevében lebeszélje, fenye-
getvén u j golyóval, ha engedetlenkedni mer. Garibaldi en-
gedett . Erre kiütött a veszekedés a czinkosok között, 
huit a zápor a terv szerint készített hősnek öreg fejére. ,Te 
áruló' ! Ez volt Klapkának utolsó szava Garibaldihez, hátat 
fordított , et reliquit eum in grabato, és talyigán vitetett a 
hajóra. ,Csalódtam ! Csalódtam társaimban' ! Ezt morgotta a 
talyigán fekvő hős. Sic transit gloria mundi. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Kozma Vazulnál (haïpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 18647 
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TARTALOM : Kelet és Nyugot. (Folyt.) — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

• Kelet és Nyugot. 
(Fo ly ta t á s . ) 

A romai egyház, Krisztusnak valódi jegyese, 
az apostolok tanításának letéteményese, teliát sürgeti 
az egyház egységét ; s a mondottak alapján azt nem 
"sürgetnie nem lehet, nem akarnia nem szabad, csak-
hogy áz egyháznak egységesitési törekvései egészen 
más szelleműek azon egységi törekvéseknél, melyek 
korunkat jellemzik. Egységet akart e század elején 
a porosz protestáns király, s lett belőle katona egyen-
ruha, lett szakadás; egységre törekszik az északi ko-
losz, tűzzel s vassal irtja a lengyel nemzetet ; egy-
ségre törekszik ő vallás dolgában, s hogy ez köny-
nyebben sikerülhessen, tábornokok által kormányoz-
tatja az egyházat, s mint sikeres hittéritési eszköz a 
bitó és Siberia alkalmaztatik ; egység után kiabál 
Olaszhonban a forradalom, mely egység abból áll, 
hogy elveszik mindenkitől amije van, s adnak he-
lyette semmit, roszabbat a semminél, terhes katonai 
szolgálatot, s annyi államadósságot, hogy a késő 
unokák is megsinylik szépapáik buzgó egységesitési 
törekvéseit; más egységesitési törekvésekről szabadjon 
az egyszer hallgatni. Nem ily szellem lengi át a ro-
mai egyházat, mely egységet akar az egész világon, 
ez nem vesz el semmit, hanem mindent ad, minden-
nek birtokát biztositja, mit mint jót talál, azt szen-
tesiti, nem bántja a nyelvet, hanem azt művelteti, 
fejleszti, példa rá a hittéritők fáradozásai a nyelvta-
nok s szótárak készitésében, védi a nemzetiséget, 
mert a nemzeteket kölcsönös szeretetre tanitja, biz-
tositja hazai szokásaikat, mert polgáraivá teszi azon 
nagy birodalomnak, mely az egész világot körül-
öleli, s főelvül tanitja: cuique suum, caesaris quae 
sunt caesari, Deo quae sunt Dei ;1) nem egyenruha-
öntetü egyformaságot akar az egyház, mint az egy-
háztól elszakadt ezer ágra oszló protestantismust egy 
kalap alá vonni törekvő porosz egységesitési királyi 
parancs, hanem egységet a hitben, hogy ne legyen 

szabad az egyház kebelében levőknek más hitet ta-
nitani, mint amit Krisztus tanított, s az egyháznak 
megparancsolta, hogy tanítson ; egységet ugyanazon 
szentségeknek használatában, melyeket Krisztus 
szerzett az emberek üdvösségére ; egységet a jó er-
kölcsökben , hogy ne lehessen a gyakorlati életben 
mást jónak, erkölcsnek tartani, mint ami Krisztus 
tanítása szerint valóban erkölcsileg jó, s ezen egy-
séget az által akarja föntartani, hogy követeli köve-
tőitől, miszerint az egyház fejének, a romai pápának, 
Krisztus helytartójának, s törvényszerű, a romai pá-
pával közösségben élő püspökeiknek a hit és erkölcs 
dolgaiban készségesen engedelmeskedjenek.2) A hit 
és jóerkölcsökbeni egységet pedig az egyháznak 

!) Matth. 22, 21. 
2) A legújabban történt események a keleti nem-egye-

sült egyházban figyelmünkre mindig méltók maradnak, mert 
ha egyik testvér, az elszakadott keleti egyház, felejti is a 
testvért köteléket, a másik testvér, a nyugoti egyház soha 
nem fogja elfelejteni, mindig forrón fogja óhajtani az egye-
sülést. Folyó év aug. 1-én Karloviczon történt érsekválasz-
tás előtt az aradi, temesvári, werseczi román egyházi követek 
részéről ő Felségéhez, s Filippovics tábornok cs. kir. biztos-
hoz beadott nyilatkozat néhány pontot nyújt, mely mutatja, 
mily hamar feledésbe jöhet az egyházi magas czél, az ural-
kodásra törekvő világi elem irányában, mily könnyen alásü-
lyedhet a hierarchiai tekintély, s vesztve az egyetemességi 
jelleget, elvész az egység, jön a tagonkinti szakadozás, min-
dig mélyebb, mélyebb egyházi sülyedés. Igy szól a többi 
között a románok nyilatkozatja Filippovics tábornokhoz: „A 
keleti orthodox egyház külső lényegénél fogva, (mit kelljen 
eme bölcsészetellenes szó alatt érteni : ,külső lényeg ?' nem 
mondatik,) nemzeti egyház, s ha hivatásának meg akar fe-
lelni, nemzeti jellegét meg kell tartania. A szerb egyház is 
történetileg s tényleg nemzeti egyház. A szerb nemzeti 
ügyekbe mi be nem folyhatunk. A románok a szerb nemzeti 
egyházhoz nem tartozhatnak, habár vele egy hitet vallanak; 
és saját nemzeti hivatásuknak meg nem felelhetnek az ed-
digi egységben. A románok 17 ik század előtt saját érsekkel 
birtak ; a szerbekkeli egyesülés canonellenes volt, s ma ve-
szedelmes. A szerb nemzeti hierarchia eddig a román nép 
művelődését botrányig gátolta. A román nép ezen abnormi-
tás ellen többször felszólalt a magas trón előtt. A mostani 
egyesültség a két nemzeti egyház között csak a román nem-
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hozzá tartozóitól, s azoktól, kik vele egyesülni óhajta-
nak, mint conditio sine qua non-t nem követelni nem 
lehet, mikint azok sem követelhetik észszerűen, kik 
az egyházon kivül levén, vele egyesülni óhajtanak, 
miszerint az egyház az ő egyesülési vágyuknak di-
jául a depositum fideiből engedjen el valamit, vagy 
tűrje azt, hogy az egység örve alatt a szakadárok-
nak tévtanai csempésztessenek be az egyházba, me-
lyek azután mint a kovász megrontsák az igaz hitet, 
s többet ártsanak az egyház egységének, félreve-
zetve a kedélyeket, mint maga a szakadás. Az egy-
ház óhajtja az egységet, de a hit s erkölcs dolgaiban 
nem alkudozhatik a szakadárokkal ; megengedi, hogy 
ősi szokásaikat, egyházi eredetű szertartásaikat s fe-
gyelmüket megtartsák, megengedve azokat, fensőbb 
hatalma által szentesiti, s épentartásukat védelmezi, 
de többet nem tehet, nem adhatja fel önmagát, s nem 
engedheti, hogy oly szokások vagy szertartások 
kapjanak érvényre az egyházban, melyek a szaka-
dásnak szülöttei, s azért arra folyton emlékeztetnek, 
vagy a hit s erkölcsökkel ellenkeznek; az egyház 
életében különben is a szertartások soha sem voltak 
s nem is lehetnek a fődolog, minek a lényeget, mely-
nek testesitésére s élesztésére a szertartás sfctlgál, 
feláldozni lehetne vagy szabadna; s azért mihelyt 

zet gúnyjára maradhatna meg tovább " (Pester Lloyd 183. 
sz. 11. aug. 1864) Az ő cs. ap. k. Felsége elé legalázatosab-
ban aláterjesztett nyilatkozat ugyanezeket mondja más sza-
vakkal, és szelidebben. Tehát nemzeti egyház, és ez elkerül-
hetlenül ; azért semmi egyesség, semmi hierarchicus kötelék. 
I t t a 11 -ik századi szakadásnak eredendő biine, hogy u j sza-
kadást szül. Ez csak történelmi folytatás. Megszakadván az 
egység, szükségképen a nemzetiségben kellett támaszt, jel-
leget keresni ; de ez egyszersmind korlát is, és a világhiva-
tásnak ellentéte. A karloviczi érsek névleg még a constanti-
nápolyi patriarchával van egyességben, hihetőleg igy lesz a 
román érsek is. De a névleg fenálló, és semmi alávetésben, 
az élet semmi külső tényében nem nyilatkozó egységi köte-
lék, nem lesz-e mihamar semmi kötelék ? És ha Konstanti-
nápolyt nem a renyhe török , hanem például a muszka , a 
franczia, az angol fogja birni, a névleges kötelék tettlegessé 
válhatik ; de akkor fogja-e Austria tűrni ezen köteléket? 
íme ! a török gyilkosa volt a keleti egyháznak, most reny-
hesége miatt, Koránja miatt még a külső, névleges egységre 
nézve védura. Mihelyest nemzeti az egyház, azonnal szaka-
dozottá lesz, 9 egymás iránt oly ellenséges, oly mostoha, mi-
kint ezt a románok keserű panaszszal emiitik ; mikint a bol-
gárok, az örmények stb. a konstantinápolyi görögök ellen 
panaszolkodnak. Nemcsak szakadozott, hanem egymás iránt 
ellenséges egyházakká fejlődnek. A nemzeti hivatás a mos-
tani művelődés mellett mégcsak tűrhető, de a művelődés 
magasabb foka mellett oly gúnyigává válik, mikint Angol-
országban, Daniában, Porosz- és Szászországban. 

valamely szertartás ellenkezik a hit s jó erkölcsök-
kel akár magában, akár következményeiben, az el-
törlendő, mint mely a legfőbb jónak elérésében gá-
tolja a hiveket ; azt pedig megitélni, melyik szokás 
vagy szertartás jó, melyik felel meg az egyház czél-
jának? az egyházhoz tartozik, miután hozzá tarto-
zik a hitnek tisztán fentartása, ő van hivatva arra, 
hogy az embereket az örök boldogságra vezesse, 
azért jogában s kötelességében áll meghatározni azon 
eszközöket s módokat, melyeken azt legkönnyebben 
elérhetik, elvetni s megbélyegezni azokat, melyek a 
hiveket tévútra vezethetik ;1) annak pedig, hogy az 
őseredetü keleti egyház sok szertartásába, a nagyra-
vágyás szülte szakadás után több hiba -csúszott, 
mely lassan-lassan a hitre is visszahatással volt, nem 
a romai egyház az oka, mely azt legjobban fájlalja, 
s melyen javítani főtörekvése, miután minden erejé-
ből oda hatni törekszik, hogy a keletiek egyházába 
becsiíszott hibák s tévtanok kiirtassanak, s a hitnek 
tisztasága helyreállíttatván, helyreállíttassák az egy-
ház egysége is. Az egyháznak ebeli szándéka szám-
talan alkalommal, egyesektől úgymint testületektől, 
ünnepélyesen úgymint magános alkalmakkor a leg-
világosabban s leghatározottabban kijelentetett, úgy-
hogy valóban megfogbatlan, miszerint találkozhat-
nak most is emberek, kik a romai egyháznak az 
egységrei törekvéseit gyanúsítják, s oda magyaráz-
zák, mintha az egyház a hitegység örve alatt a keleti 
görögegyházat latinizálni akarná; s még megfogliat-
lanabb, miszerint az ily gyanúsítás sokszor az egye-
sültektől származik, mint például a Gazeta di Tran-
silvaniának egy balázsfalvi magas személyről tett 
közleménye, kinek állítása szerint ő szentsége a pápa 
nem kívánja az unitusok rítusát, disciplináját és 
szokásait megváltoztatni, hanem csak ugy sensim 
sine sensu.á) Nem kedves testvérek, ezt az egyház 

! ) Igy p. o. „Tollatur abusus tundendi, vei etiam mi-
scendi oleo sacro, ac iterum coquendi vei alias exsiccandi 
species Sacramenti sacrae Eucharistiae feria V. Caenae Do-
mini, ut deinde illud asservent. — Si inter graecos, qui in 
Italia et insulis adjacentibus degunt, viget abusus, quem in 
orientalibus regionibus vigere perhibent, u t monachi Eu-
charistiae particulam suspensam ad Collum, vei aliter secum 
déférant, nec non in privatis domibus, ubi eos commorari 
contingat, retineant, ut eo auxilio freti liberi a quibuscum-
que periculis évadant ; eum omnino aboleri volumus, et ex-
presse mandamus, praefatisque monachis, ne id inposterum 
facere audeant, severissime prohibemus." stb. (Bened. 14. 
de SS. Sacrif. Missae append. 3. ad libr. 2-um. Bullar. T. I. 
p. 167. num. 57. — Op. T. 9. p. 185.) 

2) Rel. 1860. 310. 
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soha sem szándékozta, s nem szándékozza most sem. mit na-
gyon könnyű bebizonyítani. Halljuk csak, mit mond XIV. 
Benedek, ki az egység helyreállításán annyit fáradott : ut 
uno verbo complectamur omnia, in reditu graecorum sehis-
maticorumque orientalium ad catli. religionem curando id 
unum Romanis Pontificibus maxime curae fuit, ut ex illo-
rum animis radicitus evellerent Arii, Macedonii, Nestorii, 
Eutychetis, Dioscori, Monothelitarum, aliorumque errores, 
in quos infeliciter proruerant, salvis tarnen et intactis riti-
bus ac disciplina, quam ante schisma servabant, et proíite-
bantur, quaeque venerandis ipsorum antiquis Liturgiis, et 
Ritualibus innititur, quin umquam iidem Romani Pontifices 
poposcerint, ut ad cath. íldem redevîntes suum ritum dimit-
tere , et latinum implecti deberent ; id namque ecclesiae 
orientális et Graecorum ac Orientalium rituum omnimodam 
secum ferret internecionem , quod porro non modo num-
quam tentatum, immo vero semper fuit et est ab l iujusS. Se-
dis consilio quam maxime alienutn.') íme igy szól az egy-
háznak egyik legkitűnőbb feje, kimondva, miszerint a latin 
egyház akarja ugyan az egységet, de nem a latinizálást ; 
akarja, hogy a keleti egyház tana, fegyelme, szokásai, szer-
tartásai épen föntartassanak, de amennyiben hibák, tévtanok 
csúsztak volna bele, azok mindenek előtt kiküszöböltesse-
nek, mert az igazi egység csak a kath. egyház tanaival el-
lenkező nézetekrőli lemondás mellett képzelhető. Az egy-
háznak ily nyilt szava mellett bármily nagy tekintélynek 
,sensim sine sensu'-féle gyanúsítása minden jóakaratú előtt 
elenyészik. Hasonlag nyilatkozott III , Incze a negyedik la-
terani zsinatban: „mores ac ritus eorum, quantum cum Do-
mino possumus, sustinendo." 2) 

Igy nyilatkozott III . Honorius, IV. Incze , 3 ) ennek 
utódai s a lyoni egyetemes zsinat.4) III. Miklós kijelentette, 
miszerint a keletiek rítusaikat megtarthatják, ,de quibus se-
di Apostolicae visum fuerit, quod per eos catholicae fidei 
nonlaedatur integritás".5) A florenzi zsinat, s IV. Jenőnek 
a görögök s örmények számára kiadott rendeletei értelmé-
ben G) X. Leo és VII. Kelemen határozottan roszalta s 
rendreutasította némely latinok bánásmódját, kik a görögö-
ket szertartásaik s elütő szokásaik miatt megtámadták.7) IV. 
Pius 1564-ben február 16-án hasonlag kimondotta a görög 
szertartás sérthetlenségét.8) XIII. Gergely megparancsolta, 
hogy az általa alakitott keleti collegiumban a növendékek 
saját szertartásaikban neveltessenek.9) VIII. Kelemen és 
V. Pál erélyesen védték a lengyel rutheneket a latinizálás 

' ) Const. Allatae sunt . §. 18. 1755-ik év ju l . 16-án. 
2 ) Cap. 6 (le Baptismo III. 42. 
3 ) Constit . 14-a „ S u b catholicae professione fidei", 1254, 2 No-

nas mart . (6 . mar t . ) Tiisculano s. sedis Legato, de eccl. Cypr. Bul lar . 
T . I. p. 100. 

*) Raynald ad a. 1222 n. 5 ; 1246 n. 3 0 ; 1247 n . 29. Nat. Alex. 
H , E . Sacc . X I I I . c . 1. a r t 5 - 8 . 

5) Raynald ad a . 1278, 
8J Bulla „ L a e t e n t u r coe l i " 1439 pridie Nonas Julii (4 j u l . ) ; 

Bulla „Exsu l t a t e Deo adjutor i n o s t r o " 14H9 deeimo Kaiend. dec. (22. 
novembris . ) 

7) E p . ad Ladisl. I II . Pol . Beg . Rayn. a. 1443. - Enchiridion 
Graecor . Ben . XIV. Cons. All . § 4 1 . 

8) Const . 74-a „ R o m a n u s Pon t i f ex . " Bul lar . T . 2 . p . 112. 
9 ) Const i t . 42 -a , , In Apostolicae sedis s p e c u l a . " 1577. Idib. jan. 

(13. j anuar i i . ) 

eilen, s XIII. Benedek azon kikötéssel erősítette meg az 
1724-iki zamoyski zsinatot, hogy határozatai a görög ritust 
érintetlenül hagyják . ' ) XIV. Bertedeket már idéztük, ki 
azonkívül a bazilita szerzeteseket szertartásaik szigorú meg-
tartására s a görög nyelv szorgalmas tanulmányozására 
serkentet te;2) az olaszhoni görögöknek megparancsolta a 
romai egyház által helybenhagyott szertartásaik gyakorlatát, 
s megtiltá a latinoknak ebben őket háborgatni.3) Hasonló 
nézeteket fejtett ki XIV. Kelemen 1774 april 17-én, s VII . 
Pius 1802 julius 13-án, mikint XVI. Gergely 1836 február 
3 ^ n . 4 ) N e m különben dicsőén uralkodó szentatyánk IX. Pius, 
ki uralkodásának mindjárt elején a keleti egyházra fordítva 
figyelmét, 1848 január 6-án ezeket irta.5) „Omnino sartas 
tectas habebimus peculiares vestras catholicas liturgias, 
quas plurimi sane facimus, licet illae nonnullis in rebus a 
liturgiis ecclesiarum latinarum diversae sint. Enimvero li-
turgiáé ipsae vestrae in pretio pariter habitae fuerunt a 
Praedecessoribus nostris, utpote quae et commendantur ve-
nerabili antiquitate suae originis et conscriptae sunt linguis, 
quas Apostoli aut patres adhibuerant , et ritus continent 
splendido quodam ac magnilico apparatu celebrandos, qui-
bus lidelium erga divina mysteria pietas ac reverentia fo-
veatur." 1862 év april 8.án pedig a keleti egyház fejeihez 
adott köriratában igy szól : tí) , ,Jam vero catholicae ecclesiae 
unitati nihil sane adversatur multiplex sacrorum, legitimo-
rumque rituum varietas, quin immo ad ipsius ecclesiae digni-
tatem, majestatem, decus ac splendorem augendum maxime 
conducit. Neminem autem vestrum latét V. F. quomodo non-
nulli incautos praesertim et imperitos decipere et in erro-
rem inducere nitantur, hanc Sanctam calumniantes sedem, 
perinde acsi ipsa dissidentes orientales ad catholicam fidem 
excipiens velit, ut ii proprium deserant ritum, ac ilium lati-
náé ecclesiae amplectantur. Quod quidem quam falsum sit 
et a veritate alicnum, evidentissime ostendunt ac testantur 
tot Decessorum nostrorum constitutiones et apostolicae lit-
terae ad ecclesiastica orientalium negotia spectantes, quibus 
iidem Praedecessores nostri non solum constanter declara-
runt id sibi in animo numquam fuisse, verum etiam professi 
sunt se omnino velle, ut orientalium ecclesiarum ritus, in 
quos nullus circa catholicam fidem vel morum honestatem 
irrepsisset error, sarti ac tecti haberentur. Quibus repetitis 
clarissimisque Decessorum nostrorum declarationibus plane 
respondent tum Vetera tum recentia facta, cum dici numquam 
possit, hanc Apostolicam sedem vel sacrorum antistitibus vel 
ecclesiasticis viris, vel populis orientalibus ad catholicam 

1 ) Bened. XIV. Const, cit. § 14, 16. 
J ) Bened XIV. Const. 44. ddo 20. april 1751. Bull. III. p. 163. 
3) Const. ,Ets i pastoral is ' § 9 u. 1 Bull t. I. p. 81. „ Inh iben tes 

omnibus et s ingulis praela t i s , aliisque, ne quis r i tus et ceremonias g r a e -
corum in concilio Florent ino vel alias approbatas b lasphemare aut r e -
probare , seu improbare a u s i t . " Bened. 14. de Sacrif . Missae. Append. 
3. ad 1 2. § 9- n. 1. p. 185. IV Incze pedig 1251-ben : „ G r a c c o s con-
t ra hujusmodi provisionem et deliberationem nostram, non inquietent a -
l iquatenus, neque moles ten t . " Const. 14-a „ S u b catholicae professione 
fidei." Bullar . T . 1. p . 101. 

4) Const , In te r gravissimas' 3. febr 1836. 
5) I,itt. ap, ad or. In suprema. ef. Lit. ap. 2 f ebr . 1854 ad a rm. 

„Neminem ves t r . l a t e t . " 
6 ) Li l t . ap. Amantissimus huniani generis Redemptor . 
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unitatem reversis praecepisse, ut suum legitimum rituui 
mutarent. Atque universa Constantinapolitana civitas nuper 
vidit, quomodo v. fráter Meletius Aeppus Dramensis, qui 
cum summa animi nostri consolatione et omnium bonorum 
gaudio ad catliolicae ecclesiae grémium rediit, proprio ritu 
ac solemnibus ceremoniis et pompa rem divinam magna po-
puli frequentia peregerit ." Midőn az egyház feje igy szól, 
minden más tekintély eltörpül, s ily nyilt szavak mellett a 
gyanusitás, bár honnan eredjen i s , a gyanusitót sérti. 
(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , aug. 19-é'n. XIII. A szabadságról mondtuk, 

hogy az ugy kimondva, miként ez az alkotmányozó franczia 
gyűlés 1789 juliusi és augustusi gyűléseiben történt, vagy 
észelleniség , vagy pedig régi, és senki által nem tagadott 
igazság. Inkább áll ezen állítás a kimondott egyenlőségről. 
Az emberek nemcsak szabadok születnek és maradnak, ha-
nem egyenlők is. „Egyenlők születnek, egyenlők maradnak." 
Mily egyenlőséget értsünk ? A természetit ? a polgárit ? a 
politikait? Egyenlők-e az emberek egymás között ? Emberi 
természetükben egyenlők, mivel mindenik ugy születik, hogy 
mindene legyeu, ami az emberi léthez szükséges, hogy em-
ber legyen. A természet különféle mértékben osztja ki az ő 
ajándékait, de senkitől se von el semmit abból, hogy ember 
legyeu. A király is ember, a gazdag is ember, az erős, a tu-
dós is emher ; születik, él, meghal. Emberi természetünkben 
mindnyájan egyenlők vagyunk. De ezt akarta-e a 374 le-
gista a kimondott egyenlőséggel ? Ha valahol a világon tör-
tént volna, hogy a szülöttektől a felnőttek, a betegesektől az 
erősek, a szegényektől a gazdagok, a tudatlanoktól a mű-
veltek, az együgyüektől az okosak elvették volna az észt, a 
szabad akaratot, a szellemi és testi élet szükséges kellékeit, 
vagy ha 1789-ben valaki hitte, tartotta, vitatta, gyakorlatba 
vitte volna a pogány társadalom tanát, mely a szabadok és 
rabszolgák közötti egyenlőtlenséget egészen a természetig 
felvit te, vagy a természetből származtatta volna ; akkor 
csak értenők, mit kell az egyenlőség alatt érteni, mikor mon-
datik : az emberek mindnyájan egyenlők születnek és marad-
nak : de a rabszolgaság Európában már öt századdal eltűnt 
1789 előtt; a természeti egyenlőségen pedig, akár bevall-
juk, akár tagadjuk, semmit se változtatunk. — Sőt tovább 
megyünk, elvontan véve az emberi természetet, benne sem-
mit se találunk, mely arra mutatna, hogy egyik ember pa-
rancsoljon, a másik engedelmeskedjék, egyik gazdag legyen, 
a másik pedig egész életen át nyomorogjon. Ezeknek a ter-
mészetben semmi nyoma, a természet, mint természet, ezek-
ről semmit se tud; hol tehát ezen járulékok valamelyik egyén-
ben az emberi természethez csatolvák, azok csak járulékok 
maradnak, a természetegyenlőséget nem zavarják. A gaz-
dagból lett szegény oly teljesen birja az emberi természetet 
az u j szegénységben, miként birta az elvesztett gazdagság-
ban ; mikor szegény lett, nem az emberi természetet, hanem 
ehez jött járulékokat vesztette el. Ez is régi tan a kath. egy-
házban. Suarez mondja: „Ex natura reiomnes nascuntur li-
beri, et ideo nullus habet jurisdictionem politicam in alium, 
sicut nec dominium ; neque ulla ratio est, cur hoc tribuatur 

ex natura rei his respectu illorum potius, quam e converso." J) 
Más helyütt ugyanezen tételt ismételve hozzáadja : „Sumi 
potest haec Veritas e sanctis patribus, qui saepe asserunt, 
hominem a Deo fuisse creatum ingenuum, liberum." 2) 
Ezt mondja Bellarmin is : „Sublato jure positivo non est mi-
nor ratio, cur ex multis aequalibus unus potius, quam alius 
dominetur." 3) A király bizonyára nem azért lépett föl jo-
gosan a trónra, mivel ember, mert kivüle sok más is ember, 
hanem országos törvénynek alapján. A fiu nem azért örökli 
atyjának gazdagságát, mivel ember, mert ez esetben mások 
is oda kapnának, hanem positiv törvények alapján. A ter-
mészet tehát, habár a járulékokban megfoghatlanul egyen-
lőtlen, lényegben mindig egyenlő. Ha a franczia legisták ezen 
természeti egyenlőséget értették, igazat szóltak, csakhogy 
vele semmi ujat nem mondtak. Azonban, habár elvontan szól 
a franczia jogtudósok testülete, mégis, nehogy ezen termé-
szeti, és igen ismert igazságot látszassék 1789 évvel későb-
ben hirdetni, hozzá adja, miben egyenlők születnek, miben 
egyenlők maradnak az emberek ? — Miben ? A jogokban.— 
A természeti egyenlőséget a járulékok az emberben, úgy-
mint a nagy ész , a műveltség, az okosság, vagy pedig az 
egészség, az erő, nem zavarják, de mégis más és más külső 
viszonyokba helyezik, úgyhogy, maradván a természet min-
denkiben ugyanaz, külső á l l a p o t a , és ha társaságban él, hely-
zete igen különböző lesz mások állapotjától, helyzetétől. 
Ezen helyzetre kinek kinek jogai vannak. Ha tehát ezen jo-
gokra mondták ki az egyenlőséget az emberben a legisták, 
melyek az emberi természethez jött járulékokra vonatkoz-
nak, észellenest mondtak , mely soha nem volt, soha nem 
lesz. Egyenlő joga van-e a kisdednek a szülével ? A gazdag 
fiának , a szegénynek fiával ? A tudósnak a tudatlannal ? A 
négernek Mirabeauval, Marattal, St. Justtal ? A járulékok 
ál tal , a természeti különbséget meghozza már a természeti 
belépés e világra, egyik égészséges , másik beteges, egyik 
ép tagokkal születik, másik vakon , siketen bénán jön a vi-
lágra, egyik nagy vagy legalább szép ész, másik együgyű. 
Vegyük hozzá a szülők tulajdonságait, egyik szülő gondos, 
s neveli gyermekeit, másik elhanyagolja ; vegyük hozzá a 
polgári állást, egyik szegény, fiát is csak szegénységre ha-
gyományozza át e földön, másik gazdag, s fiát a polgári élet 
minden jóléteire képesiti, s behelyezi ; vegyük elő a törté-
nelmi fejlődést, mely az embert más és más helyzetekbe, vi-
szonyokba bevezeti, ami utódjaira nem kis befolyással le-
end. Ezt isteni gondviselésnek nevezzük, melyről lehet mon-
dani : de stercore erigit pauperes. Két szegény fiu, legyen 
egyenlő az észben, nem lesz egyenlő a polgári állásban, te-
hát a jogokban , mihelyt az egyik jótevőt kap, aki őt isko-
lába küldi, vagy örökségbe fogadja. Mennyi egyenlőtlenség 
a születéstől, a kortól, szülék polgári állásától, az isteni 
gondviselésnek csudálatos vezetésétől ! Ezen egyenlőtlen-
séget semmi törvény nem fogja egyenli teni, s ha meg-
kísértené, sikeretlen erőszakot követne el. Kisértsék meg, 
a társadalom felbomlik, ha meghallgatjuk az épületben 
a földszinti, az első, a második emeletnek panaszait a har-

*) De legib. 1. 3. c. 2. n. 3. 
2) Defensio fidei cath. adv. anglic. sec tae e r ro res 1. 3 . c. 

2. p. 278. 
3 ) De laicis l. 3. c. 6. 
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madik emelet elleti, hogy bizony ezt tartani nehéz, és 
azért a két alsó emelet panaszaira lerántjuk a harmadik 
emeletet, nem lehet visszautasítanunk a földszinti, és az 
első emelet panaszát a második emelet ellen, s ezt is le 
kell rántanunk, nem lehét visszautasítani a földszintnek 
panaszait az első emelet ellen, s ezt is le kell rántani ; végre 
felszólal a föld, ,minek hordom én ezen két ölnyi magas fa-
lakat ?' s ezeket is le keilend rántani. Igy egyenlővé tettünk 
mindent a társadalmi épületben, miként Lebon kormánybiz-
tos tet t 1792-ben Calaiban, midőn a szinház emelvényéről 
szólt a csoporthoz : „Gatyátlanok ! Legyetek bátrak a föl-
adásban, s lesz palotátok kunyhóitok helyett. Emiatt van a 
nyaktiló. Ti szegények vagytok. Nincs-e közel valami gaz-
dag nemes, kereskedő, gyáros ? Adjátok föl, s gazdagok lesz-
tek." *) O! a nép logicája rémületesen egyszerű és követke-
zetes, ameddig csak lesz, mi fölül áll, követelni fogja lerán-
tását a mélységbe, —: — a mélységbe, nem pedig az egyen-
lőségre. Ez az értelme a legisták szavának : „minden ember 
egyenlő a jogokban." Ha mondták volna : „minden ember-
nek a törvény egyaránt fog igazságot szolgáltatni", vagy 
pedig : „minden ember jogának érvénye egyenlő", akkor 
szent igazságosságot mondtak volna, mivel az igazságosság 
követeli, hogy a bün, bárkinél, egyenlőn büntettessék, a jog, 
vonatkozzék bár egy kis tűzhelyre, egyenlőn tiszteltessék, 
miként a gazdagnál, az özvegynek, árvának ügye egyenlő 
pártfogásban részesittessék a törvény előtt, mint bárkié. Ez 
evangeliumi igazság, egyenlőség, mely az özvegyek, az ár-
vák, a szegények ügyét a hatalmasok szenvedélyei ellen az 
igazságosság körében pártfogásunkba ajánlja. De a 374 le-
gista, nem mondta : ,minden embernek jogai egyenlően sér-
tetlenek', hanem : ,minden ember egyenlő a jogokban.' Ha 
ezt halljuk, gondoljuk, hogy a szegény egyenlő a jogokban a 
gazdaggal ; pedig ez rendelkezni fog százezerekkel, amig a 
szegény alig fog rendelkezni egy két fillérrel. Az egyenlő-
ség társadalmi ellenes elv, antisocialis, miként a szabadság ; 
a társadalom egyenlőtlenség, mivel alárendeltség, összekö-
töttség. Egyik parancsol, másik engedelmeskedik, egyik ve-
ze t , másik vezettetik, egyik viszi, másik szenvedve türi a 
végrehajtást. A törvényhozásnak nem az a föladata, hogy az 
egyenlő emberi természethez jöt t nem-egyenlő járulékokat 
megsemmisítse, hanem a sok társadalmi egyenlőtlenségek 
ö3szesimitása, hogy fokonkinti érintkezés által az egyenlőt-
lenség túlzott, és kiállhatatlan ne legyen, miként ez Angol-
országban van, hol nincs csak milliomos és éhenhaló, azért 
a társadalmi állás kiállhatlanságig súlyos, melyet csak mes-
terkéltség, és őshagyomány tart vissza a borzalmas kitörés-
től. Meddig fogja visszatartani? Ezt nem jósolhatni;_de gyá-
szos jelenségek nem hiányoznak. 

NÓGRÁD , aug. 8-án Néhány év előtt egy nyugalma-
zott Öreg plébános halt meg Nógrádban, aki nem csak lele-
ményes , gyakorlati eszéről ismeretes volt, mint tágas ol-
vasottságú humorista ; de emléke halála után is közösen 
tisztelt, és pedig nem csak volt plébániája körében, hol csak-
nem negyven évig munkálkodott, hol többnemü igen-igen 
czélszerü alapítványokat tett a közjó előmozdítására ; külö-
nösen pedig a plébániai javadalom , iskola s közerkölcsiség 

E r r e u r s sociales p. 1323. 

hathatós eszközeinek tapasztalati irányt tanusitó gyarapi-
tása, és egy párat lan, nagyszerű márvány-keresztnek fölál-
lítására, melynek ügye azonban mindamellett, hogy megta-
karított jobb időbeli aranyait liagyományozá kiválóan e szent 
czélra , máig is bizonytalanságban sinylik, és a félszázadon 
át kegyelettel ápolt eszme a kitűzött gyönyörű hely fölött 
leeresztett szárnyakkal, megtörve gyászolja alapitóját. Egy 
kebelbeli papi bará tunk , kit a föntisztelt öreg ur keresz-
telt, s akinek nemcsak zsenge-miséjét, de szomszéd plébá-
nossá lett kineveztetését is megérte — betegágyon, sok 
érdekes és szivreható vallásos, és úgynevezett lelkipász-
tori adomát tud róla elmondani a közélet minden ágaira. 
Közleményünk tárgyához a többi közül szintén ide igtatunk 
egyet. Bizonyos alkalommal ugyanis a bold- emlékű Kopá-
csy herczeg-primás asztal fölött igen jól érzé magát egykori 
neveidei társa ártatlanul csípős, de velődús ötleteinek hall-
gatásában. Midőn kérdezné beszédközben a nagylelkű fő-
pásztor, váljon emlékezik-e még az öregúr a pozsonyi várra, 
(hol a megyei papnevelde volt) és ő r á ? anélkül, hogy gon-
dolkoznék, rögtön ezt felelte : „Oh igen, kegyelmes berezeg ! 
főméltóságod akkor is primi musaei ductor volt." Az ügyes 
apropos közhelyeslésre talált. Hány viszontagságteljes év 
repült el azóta fölöttünk ? S ime ! midőn a kath. papságot 
külviszályok s a század tévedései szorongatják, midőn sok 
helyen a kétségbeesés mutatkozik az árnyak a la t t , hogy 
jobbra balra kedvetlenséget okozzon : az isteni gondviselés 
küld egy-egy reménysugárt, s u j életet támaszt a csüggedés 
fölött. Minden püspöki megye ismeri az ujan fölszentelt pa-
pok zsenge-miséinek utóhangjait. Azért kívánatos, hogy az 
ifjú áldozárok tartózkodjanak amennyire lehe t , első szent 
miséjöknek egész csendben, minden ünnepélyesség nélküli 
megtartásától, és őszintén engedjenek az ilyenkor kiosztatni 
szokott első áldás után vágyakozó ajtatos nép óhajtásainak. 
Sőt igen üdvös gondolat, ha egyes vidékek, főkép a püspöki 
s nagyobb városoktól messzebbre eső tájak és kerületek is 
részesülnek egy-egy ujmise zsenge áldásaiban. Ily kedves 
jelenetnek volt tanuja (1848-tól már a harmadiknak) megyénk 
egyik esperesi kerülete f. hó 7-én Zsélyben, (amely plébá-
niához az örömszülők tartoznak), t. Boda Gábor esztergom-
megyei ujáldozár első miséjén. I t t a helye, hogy a fönebbi 
elmés gondolatot társasitsam. A derék, komoly ifjú ugyanis 
a főmegye őspapneveldéjében primi musaei ductor volt ; ami 
mindig elismerésre méltó kitüntetés, főkép ha oly lángbuz-
galmu, tudós és éleslátású növeldei kormányzó választja a 
testületi főnököket, mint ft. Zalka János apát-kanonok ur. 
Valóban nincs nagyobb felelőséggel, őrgond- és apostoli ki-
tartással járó feladat , mint papokat nevelni, kiknek vállain 
az u j szövetség nyugodjék. Mily ellenállhatlan e gondolat, 
hogy különösen ifjú paptársaink figyelmét saját jövőjük ér-
dekében fölébreszszük. „Scientia et sanctitas parum prodes-
set, si ad exercendas Ordinis functiones aptus non esses." 
Tu o homo Dei! Sectare iustitiam, pietatem, fidem, cari-
tatem, patientiam, mansuetudinem ! (I. Tim. VI. 10.) „Sola 
scientia nisi comitem habeat virtutem, exiguos fert fructus. 
Sicut non est possibile docere cum exoptato fructu ea, quae 
ipse non credis ; ita non est possibile docere cum fructu, 
quae ipse non agis. Bene docendo, et male vivendo aedifî-
cas, et destruis quod aedificasti ; quia quod verbis praedicas, 
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moribus impugnas." (S. Gregor.) „Coepit Jesus facere, et 
docere." (Matth. V. 16.) Mi lehet annál szivrehatóbb, mint 
mikor egy áldozár hálaáldást mond szülői és testvéreinek 
feje fölött, s tőlök egyszersmind végső búcsút vesz , hogy 
magát egészen az egyháznak szentelje. Ily eljegyzés történt 
a zsélyi templomban , mely gróf Zichy Károly senior ur ő 
méltga bőkezűségéből megujittatott. Oda képzeltük a nagy-
lelkű, jóltevő hazafi grófot is, a család ősz galambját tisztán 
vallott s jeles tettekben érvényesített buzgó hitének karjain 
hajolva meg a kath. áldozár mélyértelmü áldás-imái alatt, 
melyeknek kezdő és végző hangja a „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus"-ban oly megható, s lekötelező ő méltga ajkain és 
levelein, s megszégyeniti mindazokat, kik az oltár előtt botra 
támaszkodva, semmi legkisebb jelét sem adják a kath. érzü-
letnek. Annál példásabban fogadta a szomszéd községekből 
is összesereglett nép ujmisésünk áldását , kiben fölismerte a 
gyöngéd szeretet és készség ama vonását, hogy nógrádi szü-
letés, s hogy mint propheta in patria lépett föl először az ol-
tár magaslatára. 

WILNA, jul. 15-én. A katholikusok üldözése Lithvá-
náiban naponkint nagyobb terjedelmet vesz, és határozottabb 
jellemet ölt. Nem a felkelés következtében létesített állapo-
tokból kifolyó tény , hanem hideg számítással megkezdett 
irtó háború ez. Lithvániát meg akarják fosztani nemzeti jel-
legétől, és hogy ez sikerüljön , szükségesnek tartják előbb 
hitétől megfosztani. Ha az orosz lapoknak hinni lehet, az ez 
irányban megkísértett erőködések jelentékeny sikert hoztak. 
A moskvai újság, és a Pétervárott megjelenő ,Invalid' dia-
dalmas hangon hirdetik az ujabb megtéréseket. Hogy igaz 
mértékre szállítsuk az adatokat, tudnunk kell, mint történtek 
azok. Sielceben a pruzan-i kerületben a plébániában fenálló 
vallási társulat ellen intéztetett ama különszerü missio, mely-
nek vezetője Antonoff orosz hadnagy és egy rendőrbiztos 
volt. A missio avval kezdődött, hogy Baykowszki lelkészt 
elfogták és tömlöczbe hurczolták. Ezután a plebániabeliek 
közül a nevezett társulat tagjait összehivták , kozákokkal 
körülkerítették, mire Antonoff hadnagy zsebéből egy írott 
nyilatkozatot húzott ki, melynek aláirói kijelentik , hogy a 
katholika hitről az orosz szakadár vallásra térnek át, és ki-
vánta , hogy ezt mindnyájan aláírják. Mindannyian megta-
gadták az aláirást. Most kiki a kozákok közül egyet fogott 
a társulati tagok közül, a hadnagy elé vezette, hol szidal-
maztatott, ostoroztatott, vérig veretett mindaddig, migcsak 
alá nem irta. Néhányan végre engedtek, mások helyett, kik 
alliták , hogy írni nem tudnak, társaiknak kellett aláirniok. 
Végül mindannyian egy szakadár templomba hajtattak, hogy 
ott az orosz szertartáshozi ragaszkodásukat kijelentsék. íme 
igy történnek ama megtérítések, melyet az orosz lapok büsz-
kén hirdetnek. — Dobuczynban a pruzani kerületben a 
bíró és 13 paraszt hasonló módon nyerettek meg az orosz 
egyháznak. A legkisebb ürügy alatt a plébániákról a lel-
készt, és segédeiket elkergetik, azután elfoglalják a templo-
mokat, lelkészi lakokat, és pópákat helyeznek bele. — Woz-
nie-ben a katonai hatóság elfoglalta a székesegyházat, püs-
pöki lakot, papnöveldét, és mintatanoda épületét, és átadta 
egy szakadár érseknek. A samogitiai püspök főt. Wolon-
czewski Knownóba száműzetett. Mindezek ellenére a schisma 
kevés előmenetelt tesz. A nép hű a hithez, és ha néhányan 

elszakadnak is az üldözés sulyja alatt, vannak vértanúink is. 
Murawieff ideiglenes távolléte nem könnyitett sorsunkon, 
és várni lehet, hogy visszatértével megkettőztettetik a szigor 
minden ellen , ami lengyel és katholikus. Azon határozott 
utasítással térend vissza, hogy minden áron eloroszitsa az 
országot és ezt azon eszközökkel, melyeket jóknak talál. 
Száműzetés, tömlöczözés, és jószágelkobzás tervében az első 
pontokat képezik, de miután lehetetlen mindent elkobozni, 
és elvinni, a megmaradottak térí tésével, és átoroszitásával 
kell foglalkozni. — Ugylátszik Pétervárott egyideig haboz-
tak, különösen a szentatyának ismert beszéde után, de csak 
hamar fordult a koczka, és azok kerültek felül, kik az át-
oroszitást, és üldözést kivántak. El lehetünk tehát készülve, 
hogy Murawieff visszatértével a vallás, és nemzetiség elleni 
háború újra megkezdődik. — A plebániabeli lengyel iskolák 
becsukattak, és a községi tanodák egy neme által helyette-
sittetnek, melyek élén Oroszország belsejéből szakadár pap-
növendékek állanak. Lengyel iskolai könyvek használata 
még a családokban is eltiltatott, és csak orosz nyelven nyo-
mottak engedtetnek meg. A papoknak meg van tiltva len-
gyel nyelven a kátét tanítani. A kórodák és árvaházak eddig 
jobbára a szeretet-nénikék által láttattak el ; ezek most inté-
zeteikből kiűzettek, es igy Lithvániából tényleg ki vannak 
tiltva. Az árvaházakban, melyek kormány költségen tartat-
nak, a katholikus gyermekek mind a szakadár vallásban ne-
veltetnek. — Öt werstnyire Wilnától egy régi kálvária van, 
hová a kereszt feltalálásának, és felmagasztaltatásának ünne-
pein az egész vidékről jöttek a búcsúsok , különösen Wilna 
városának összes plébániái. Ez évben az előbbi ünnepnapon 
a hatóság a kálváriát katonák által elfoglaltatta, és midőn a 
székesegyházból kiindult körmenet a templom elé érkezett, 
feltartóztattatott, és csak hosszas szóváltás után juthatott to-
vább kozák kísérettel. — Egy szegény vén koldus , ki a 
pályafőnél szent énekeket hangoztatva, az arramenők irgal-
masságaért könyörgött, csak azért űzetett el helyéről, mert 
katholikus, és lengyel volt. E tények, melyek majd mindennap 
megujulnak , és Murawieff visszatértével várható még ro-
szabbak, nem csuda, ha a fájdalmat, és elkeseredettséget a 
legnagyobb fokra viszik. Könyörüljön rajtunk az irgalmas 
Isten, és rövidítse meg szenvedéseinket. 

BERLIN, jul. 19-én. Aki Marschallnak a keresztény mis-
siokrólirtremekmüvétolvasta, kétségenkivül tisztelettel és bá-
mulattal telt el a kath. hitterjesztő müvek nagyszerűsége, a 
kath. küldérek feláldozó szeretete iránt, de érdekesnek fogja 
tartani a protestánsok missioiról közlött adatokat is. íme leg-
újabban a Baselben dr. Ostertag által szerkesztett és az ot-
tani missioi társulat által kiadott: „Ewangelisches-Missions-
Magazin" 1863-i juliusi füzetében képeket fog találni, és 
adatokat , melyek Marschall urnák szavait mindenben meg-
erősítik. A füzetek kiállítása fényes, és mindjárt a borítékon 
figyelemreméltó kép szemlélhető. Egy álló kereszt tövénél egy 
polynesiai, egy austráliai néger, és egy chinai ül. Az első bib-
liát olvas, társa a mennyei birodalomból álmosnak látszik, ta-
lán már elfáradt az olvasásban, vagy arról elmélkedik, olvas-
son-e vagy nem. Baloldalán két más személyiség van, egy 
vastag eskimó, ki szintén bibliát olvas, és egy fülig felfegy-
verzett indiai, ki mozdulatait tekintve, ugy látszik az előb-
biek exegetikai kételyeit iparkodik szétoszlatni, mivel talán 
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igen szabadon magyarázza az irást. A chinaitól jobb oldalon 
egy maláji egészen elmerült a bibliába. E mellett még egy 
más félmüveit személyiség yehető észre , oly fantastikus 
külsővel, hogy lehetetlen meghatároznunk a nemzetiségét, 
annál is inkább , mert hátat fordit. Csak annyit mondhatni, 
hogy a levegőbe néz ; — talán a szegény még nem tud ol-
vasni, vagy még a megvilágosított lelkek közé tartozni nem 
szerencsés. Ezen érdekes közönség mellett nincs küldér, 
sem a küldér felesége, a kis missionárius, azaz fiuk. De mi-
nek is , hisz e megtér t , vagy még megtérítendő közönség 
nem szorul r eá , mert oly buzgalommal olvas a bibliában, 
mint a mi philistereink a lapokat a kávéházban. Azt is meg-
magyarázhatjuk magunknak, amaz indiai, mért mozog, és 
hadonáz kezeivel. Kiolvassuk az eskimó arezkifejezéséből, 
hogy alkalmasint azon helyre jutott , hol szent Pál mondja: 
,,fides ex auditu". Az indiai most bámuló társának megma-
gyarázza , hogy ezen szavaknak az apostol korában volt ér-
telmük, de ha az apostol most élne, bizonyosan azt mondaná : 
,fides ex lectione'. — De olvasóink ne higyjék, hogy a f ü -
zetben missionariussal épen nem találkoznak. Van ott egy 
más kép ,,Des Missionärs Heimvesen" fölirattal. Egy szép 
szobában a falon függő órát látunk, egy fiatal szakálos uri 
embert pantallóban, és kabátban. Tovább egy fiatal csinos 
külsejü asszonykát. Ez a missionáriusné, ki a bölcsőben 
fekvő reményteljes kis hitküldért ringat. Az ablakon keresz-
tül tropikai növényeket látunk, és közöttük a kafres-zoulus 
népfaj embereit. Bizonyosan ujonmegtértek lesznek, kik a 
küldér ur kertjét mivelik.— De ideje, hogy a képektől ugyan-
azon füzet szövege felé forduljunk. Először is hosszú czikkre 
akadunk ily czimmel : A missionárius és a benszülöttek, mely 
czikk a nehézségekről értekezik, melyekkel meg kell küzdeni. 
Szomorú képét nyúj t ja a pogányságnak , és felemliti a sok 
jót, mit itt a küldér művelhet. Annyira felmelegül itt az iró, 
hogy ezen versekkel végzi : 

Und w a r er, w i e ein Bär , er wird zum Lannne, 
Und w a r er kal t , wie Eis , e r wird zur F lamme, stb. 

Továbbra egy küldérnek elveit , és módszerét imigy fej-
tegeti : „Legjobb előkészület gyanánt a missiókhoz ajánlom 
kinekkinek, hogy a pogány gyermekeknek egy jó adag bo-
tot adasson, a férfiaknak kétszer, a nőknek háromszor annyit, 
mert ez utóbbiak leggonoszabbak. Előbb szükséges, hogy fél-
jenek tőlünk, csak aztán fognak szeretni / ' Alig hiszünk sze-
meinknek, ha jól olvastunk-e. De halljunk csak tovább egy 
adatot a pogányok ezen apostolainak elbeszéléséből. Harde-
land — igy liivják az elbeszélő küldért a zoulonsok tarto-
mányában utazott Filter testvérekkel. A kafferek, kik a 
podgyászt vitték, egyszerre csak nem akarnak tovább men-
ni. Miután minden nógatás hasztalannak mutatkozott, Har-
deland azon véleményben volt, hogy meg kell őket botozni. 
Nekik mentek azért bottal fenyegetődzve, és ismételve köve-
telvén, hogy a podgyászt tovább vigyék, a tagadó válaszra 
Ilardeland furkosbotjával néhányat a néger hátára vágott, 
aki eleinte ugyan lándzsáját merte felemelni, de az ismételt 
ütlegekre végre lecsendesült, és a karaván tovább indult, 
íme az első kép. Nézzünk egy másikat. A szinhely Kelet-
India. A fennevezett „Magazin" ekkép festi. „A lahorei mis-
siók negyedik általános gyülekezetén az idegen (protestáns) 
küldérek, és a benszülött keresztények között súlyos viszály 

keletkezett. Oka ez volt : a gyűlés elnökei azon kérdést tűz-
ték ki tárgyalásul , mily módon nyerhetnék meg az idegen 
missionáriusok legkönnyebben a benszülöttek szeretetét és 
bizalmát ? Egy benszülött küldér Goluck-Nath ur a válasz-
adásra volt felhiva. Felelt is, de nem kedvező módon irván 
le az angolok el járását , vádolván őket , hogy nagy urakat 
akarnak játszani, és vad híveikkel semmit sem törődnek. „Ha 
— úgymond — ezen urak világi igényeikről lemondanának, 
és az ind fakirokhoz hasonló életmód követésére elhatároz-
nák magokat, ha elhagynák nejeiket és barátjaikat, és közö-
sen élnének az ujon megtértekkel, ugy csakhamar a szere-
tet egyesitené őket; de ezen missionáriusok (angolok) tervei 
emelkedettebb nézeteken nyugszanak, ők a tiszta evange-
lium hirdetői, a középkori közös, zárdai élet nincs inyjökre, 
arra nem határozhatják el magokat, hogy szegényesen és 
alamizsnából éljenek, az alamizsnák, melyre ők számíta-
nak, tiz fontos (sterling) bankókból állanak, stb." Ily han-
gon szólott a benszülött, nem csuda, lia elevenre találván, 
mozgalmat idézett elő. A benszülöttek idegenkedésének egy 
más oka Goluck-Nath szerint abban áll, hogy a megtértek 
várakozásukban csalatkoztak. Goluck-Nath szerint a missio-
náriusoknak a megtértek között az ipart, és vállalkozási szel-
lemet nevelni kellett volna, nekik alkalmazást szerezni, szá-
mokra házakat épiteni, egyátalában anyagi jólétüket is elő-
mozdítani, nyájasan bánni velők, és nem visszautasitólag és 
komoran. — De elég lesz ebből ennyi is. IIa látjuk, hány 
ezer és százezer font sterlinget áldoznak évenkint ily missi-
ókra , elszomorodunk, nem azok miat t , kik erre adomá-
nyoznak , hanem tekintve azon számos katholikusokat, kik 
a missiókkal nem igen törődnek , kik alig tudják, hogy hit-
terjesztő társulat létezik , kik füleiket eltakarják, hogy ne 
hallják a millió szegény teremtmény nyomorát, kik a hitet-
lenség setétségében sinylenek. Igaz, hogy missióink, küldé-
reink feláldozó szeretete folytán egészen más, és örvendete-
sebb képeket nyújtanak , mint a fönebb festettek, de még 
mind kevés az , ami részünkről történik. Nálunk megfor-
ditva áll a dolog. A protestánsoknál a gazdagok adományoz-
nak, nálunk inkább a szegényebb sorsuak, de azért meg is 
kell vallanunk, hogy nálunk egy filléren több áldás van, mint 
ott ezer font sterlingen. 

R O M A , jun. 22-én. Emiitet tük, hogy ő szentsége 
megkoronáztatásának 18 ik évnapja fényesen ünnepeltetett 
meg. Múltkor hoztuk a bibornok-dekán üdvözletét, és ő 
szentsége válaszát. A bibornokokon kivül azonban hódola-
tukat vitték még a nápolyi királyi család, a portugalli infans, 
a szentszéknél képviselt hatalmak követei, a trónálló her-
czegek, a senatus a nép nevében, a testőrök parancsnokai 
és a franczia helyőrség főtiszti kara is. 0 szentsége mind-
annyinak kivánatait nyájasan fogadván, kegyteljes szavak-
kal viszonozta. A pápai katonák, kik reggel az istenitiszteleten 
tömegesen vettek részt a Vaticánban, este a bengáliai tüz 
által megvilágított Tiber folyón tartottak mulatságot a nép 
kiáltásaitól üdvözöltetvén : éljenek a pápaik ! A pápai had-
sereg koránsem olyan, minőnek azt a forradalmárok festet-
ték. Kötelességérzettel, és fegyelemmel bírnak, hála Lamo-
riciére tábornok emlékének, és jeles hadügyminiszterünk 
erélyének, ki a búzát a konkolytól megtisztította. — Roma 
minden évben különös ajtatossággal üli meg sz Alajos ün-



120 

népét. Szent Ignácz temploma, és az egykor Alajos által la-
kott szobák hajnaltól fogva estig nagy sokaság által láto-
gattatnak. Több bibornok, és főpap mondott itt e napon szent-
misét, a pápa pedig a Jézus társaságbeli atyáknak fényes 
ajándékot küldött. — D' Andrea bibornok elutazása által 
okozott benyomás még folyton érezhető. A bibornok külön-
ben ő szentsége koronáztatása évnapján táviratilag küldte 
hódolatát. — Mi alatt a turini lapok a pápai kormányt a ná-
polyi brigantikkali szövetségről vádolják, azalatt a pápai 
csendőrök f. h. 17-én a határon két ily főnököt Farina Al-
phonst, és Marche Yinczét fogták el a határokon. — Az an-
conai börtönökből elbocsátott gyilkosok, kiket a piemonti 
kormány pápai területre űzött, még mindig garázdálkodnak 
a vidéken, és e hónap folytán ismét gyilkosságot követtek 
el egy fuvaroson. — Városunkban ismét gyilkolási merény 
történt. Riciotti rendőrségi osztályfőnök a Coronari utczá-
ban közel lakához tőrszurást kapott a máj táján. Remény van 
még megmenthetésére. A forradalmárok e kötelességhü hi-
vatalnokot láb alól el akarták tenni. A gyilkos uriasan volt öl-
tözködve, és hiszik, hogy kézre kerül. 

VEGYESEK. 
Nem tudom, honnét merítette Romer Floris a Religio-

ban közzétett adatai t , de nékem az egész dologról nincs 
semmi tudomásom, midőn ezt felszólítására válaszolom, tisz-
telettel vagyok. N.-Zellőben julius 14-kén 1864. Alázatos 
szolgája Fehér Mihály. 

Parisban a democratai nagyságok nagyon izgatnak a 
halálbüntetés eltörlése ellen. Egy ily gyüldét néhány napja 
szétrobbantott a kormány. Különös dolog ! A gyilok emberei 
a halálbüntetés ellen! Ok biztosságot keresnek mesterségük-
ben, s azért még menthetők. De ha az uton vagy egyik de-
mocratai nagyság támadtatnék meg gyilokkal, bizonyára, a 
mily fegyver van nála, olyannal védené magát. Gyilkosaik el-
lenbocsánatot csak a keresztények esedeztek; de ademocraták 
nem csak gyilkosaik ellen, hanem a kik miniszteri széküket 
veszélybe ejthetnék, azok ellen is halált kiáltanak. Szép nagy-
lelkűség ! Vergier , az érsekgyilkos is ezt tette. Civilisáló 
eszme! a társadalmat, a jók millióit néhány gyilkos ellen véd-
telenné tenni. 

Tananarive és Tamatave madagascari városokban a 
jezsuita atyák és sz. Józsefről nevezett apáczák viszik az 
apostoli munkálkodást. A hovás-k nem bántják őket, retteg-
vén a franczia hatalomtól, de a pártok súrlódása mégis sok 
akadályul van a térítésnek. Ellis anglicán hitügynök, sok 
pénzzel rendelkezik, a benszülöttek pedig szegények, köny-
nyen viszi a térítést. De hova lesz a térítés, ha a pénz meg-
szűnik folyni ? Ellis a megtérteknek a soknejüséget megen-
gedi, ha az egyik feleségnek, a többiek szolgálóknak nevével 
jeleztetnek. Mikor a jezsuita atyák a megtérendőtől követe-
lik, hogy eddigi nejeiből csak egyet tartson meg, a többit 
pedig ereszsze el, Ellisre, és az ő megtértjeire hivatkoznak. 

Főt. Jandel , sz. Domonkos rendnek romai főnökje kö-
vetkező és 500 lapra terjedő munkát kiadott : Constitutiones, 
declarationes, et ordinationes capitulorum generalium sacri 
ordinis praedicatorum ab anno 1220 usque ad 1650 emana-
tae et ab adm. rev. patre magistro Fr. Vincentio Fontana 
exscriptae , digestae , atque anno 1655 evulgatae et usque 
ad annum 1862 continuatae, quibus accedunt juxta mentem 
capituli generalis Romae 1841 , ordinatione tertia plurima 

recentiora constitutionum apostolicarum sacrarumque con-
gregationum décréta ; ad ab adm. rev. patre magistro Frat re 
Cajetano Lo. Cicero provinciáé Trinacriae, jussu patris re-
verendissimi magisíri ordinis, fratris Alex. Vine. Jandel 
coinpilatum et typis editum. 

Bajorországban , Ensheimban van egy gyáros, kinek 
neve Humbeck. Nagy buzgóságu kőmives, melyet 1848-i 
forradalmakban, most pedig avval tanusitott, hogy munká-
sait Renan olvasására kényszeritette. A gyári munkások 
katholikusok levén, lelkismeretüket az ily olvasással megfer-
tőztetni nem akarták. Mit tett Humbeck ? A munkásokat 
egyszerre mind eleresztette, hogy Renan olvasására éhség-
gel kényszerítse. Ezen embertelenségről a pesti Lloyd hall-
gat, valamint más ujságlapok is. Ha azon gyári munkások 
protestánsok, vagy zsidók volnának, Humbeck pedig katho-
likus ! Hallgatnának-e ? Ilyen a kőmivesség a nagy világon. 

Nagy Alajos csanádmegyei pap, s hitelemző Szegeden 
Königsdorfer Márton homiliáinak magyar fordítását hirdeti, 
s 40—45 éves könyvre 4 frt. 50 krval előfizetést nyit. 

Győrmegyei főpásztori rendeletek kinyomatott folyá-
ban olvassuk a romai congregatiókról kezdett főpásztori kör-
levél folytatását; ő es. ap. kir. Fölségének f. é. aug. 1-ről 
szóló legmagasabb leiratát, mely a papok által elkövetett, a 
büntető törvény sulyja alá eső tilos cselekmények tárgyalá-
sát a rendes polgári bíróságok hatásköréhez tartozónak nyi-
latkoztatja ; szentszéki határozatokat ; s jámbor czélokra a 
püspöki hivatalhoz beadott adakozásokat. 

A török kormány Vilmos volt ulemát, jelenleg angli-
cán hitügynököt jul. 17-én befogatta, a bibliatársulatok ügy-
nökségét bezáratta, lepecsételtette. Vilmos a tömlöczben ha-
lálra készült, ismervén a török igazság eljárását, hogy, mi-
ként a piemonti kormány teszi, az embert suttomban a más 
világra küldi. De Vilmos angol polgár volt civis Romanus 
sum, Palmerston appello ; a tömlöczből kibocsáttatott ; ha-
nem a hitügynökségi hivatal zárva maradott. — Kétségen 
kivül az eljárás a hatti-humayum ellen volt ; de az ulemák 
rajongása nagy, a kormány ,salva te ' elv után indult. 

Florencz határán egy urat a rablók megtámadtak, s 
kevés pénzt találván nála, a hegységbe magokkal vittek, 
váltságul 5000 aranyat követelvén. Ezen épületes esetre a 
Contemporaneo lelkes szerkesztője ezeket irja : „Brigantik 
Florencz alatt ? Több brigantik vannak a minisztériumban, 
a képviselők házában, a vasúti vállalkozók, a hivatalnokok, 
a birák, a falusi jegyzők között. Hol nincsenek brigantik ? 
Lamartine mondta : Italia a halottak hazája ; nem, Italia a 
brigantik hazája. A kormány a brigantik közül toborzottá az 
ő csendőreit, az ő kémeit, ő a brigantik feje. Sárga keztyüs 
brigantik számtalanok. Ezek nem követelnek váltságdijt, ha-
nem hitedet, politikai meggyőződésedet követelik , nem a 
hegységbe, hanem a tömlöczbe hurczolnak. Melyik briganti 
jobb, a nápolyi, vagy a turini? Az ellen védve vagy, ha a 
városból ki nem mégysz, de ettől nem szabadulhatsz sehogy 
se ; az megelégszik egykét ezerrel, de ez milliomokat csikar 
tőled ; s emellett azt befogják, ezt grófi méltósággal feldi-
szesitik. Miért ? mert milliomokat zsebelt." 

Megjelent a ,Győri történelmi és régészeti füzetek' 
3-ik kötet 3-ik füzetje válogatott történeti tartalommal, úgy-
mint : Károlyi Zsuzsánna levelei Bethlen . Gábor fér jéhez; 
Kamicházi Horváth Márk bánnak sirköve ; a Ludányi nem-
zetség okmánya ; gróf Széchyek Kőszegen ; a bécsi békekö-
tés 1606-ban; Korpona városa; a pozsonyi csizmadiák czéhe; 
a bodonhelyi kastély ; költségjegyzék 1582-ből ; Zrinyi dal ; 
Pálffy Miklós levele Erdődy Györgyhöz ; Bernárd Máté pá-
pai nyomdász; sági konvent ; árszabály Komáromban 17-ik 
századból; a kőszegi ifjak mulatsági szabályai 1679-ből. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Kozma Vazulnál (haïpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 18647 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

LIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYOIRAT. L 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes 
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz ) s Kozma Va-
zul-féle njomdai irodában, 

(halpiacz és aldunasor 
sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augusztus 24-én. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Szent ereklyéink. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Szent ereklyéink. 
Elmélkedés szent István ünnepére Budán 1804-ben, No-
gáll János, völgyi Boldogasszony apátja, nagyváradi 
kanonoktól. 

J t M f J. 

„Qnaerite primum regnum Dei et justitiamejus, 
et liaec omnia adjicientur. vobis." „Keressétek min-
denek előtt az Isten országát s az ő igazságát ; ugy 
majd a többi szintén meglesz." Krisztus, Máté 6, 33. 

Itt állok; miért? nem azért, liogy szavakat 
ragyogtassak, melyek pillanatnyi hatálylyal enyész-
szenek, mint ősz alkonyában a hulló csillagfény; 
érezve érzem, hogy ezen szent és ünnepélyes óráért, 
melyben egy nemzet, a magyar nemzet múltjának 
legdicsőbb emlényei s legbecsesebb reményei talál-
koznak, felelősséggel tartozom, nem halandónak, ha-
nem annak, ki vizsgálója a sziveknek és veséknek. 
Itt állok; miért? azt alig szükség mondanom. Végig 
nézek ezen diszes gyülekezeten, s látva látom, hogy 
szivek gyülekeztek össze, melyeket a kegyelet ne-
mes érzelme jelen órában hangosabban dobogtat; 
nemes magyar szivek, melyeket a mai ünnepély 
magasztossága szent lelkesedésre lobogtat. Ahol 
amúgy is megvan a kellő hangulat, ahol amúgy 
is fel-felszólal ezer meg ezer szivből a kegyelet-
nek annyiszor sokszorozott viszhangja országszerte : 
ott nem szükség a sziveket kellő érzületre hangol-
tatni. Szent Istvánnak a történelem megadta az 
erkölcsi apotheosist, és az egyház. megadta szel-
lemének az egyházi apotheosist, mely a szentek 
iránti tiszteletében nyilatkozik ; és a magyar nemzet 
örülhet neki, hogy az ő örömében mai nap osztako-
zik az egész keresztény társadalom, s dicsősége, hogy 
zengeményét az angyalokkal karoltatja fel s meg-
örökiti a csillagok fölött. Ah mily dicső az egyház 
minden intézkedéseiben, mily szivemelő jelesül már 

csak azon tisztelete is, melyet a dicsőült nemes jel-
lemek iránt tanusit ! Szent Istvánnak a magyar nem-
zet emlékszobrot emelt azon alkotmányban, melyben 
dicsőült királyának .szellemi szent ereklyéit birja; 
és az egyház, mely az emberi kebelnek minden ne-
mesebb érzelmeit méltányolja, a nemzet háláját az 
oltárra rakta, és tisztelettárgyát a halhatatlanság 
sugárfényében ragyogtatja előtte nemzedékről nem-
zedékre, hogy, mikép egyik remek szónokunk nem-
rég mondotta, a késő unokáknak legyen, kitől „a 
polgárérzelem magasb követeléseire, s a fejedelem s 
haza iránti kötelmek hű teljesítésére nézve tanácsot 
kérhetnek, biztatást nyerhetnek, példát vehetnek," 
hasonlólag „a tengerészhez, ki az*éji homályban a 
háborgó hullámoktól hányatva, tájékozás végett az 
égre néz, s ott fenn a csillagokban nyomozza a pon-
tot, melyen itt alant úszik, a csillagokból számitja 
ki az irányt s utat, melyen az óhajtott révpart felé 
haladnia kell." (Vö. Lonovics, a kir. Curia ünnep 
jul. 10.) 

S ezzel föladatom ki van tűzve. Az Ur mondja: 
„Quaerite primum regnum Dei. Keressétek minde-
nek előtt az Isten országát s az ő igazságát; ugy 
majd többi kívánalmaitok is teljesülni fognak." S én 
itt állok, hogy szemmel tartva azt az első rangú 
csillagot, mely a hazának egén felragyog, a dicsőült 
szent királyunk iránti tiszteletet ezennel érvényesít-
sem, hogy tekintettel a hazának égbekiáltó korszük-
ségeire feltüntessem jelentőségét s érvényét az ő szel-
lemi szent ereklyéinek: 

1) a keresztény hit iránti buzgóságot, 
2) az apostoli szentszék iránti ragaszkodást, 
3) a Bold. Szűz iránti kegyeletet. 

Dicsőült királyunk ezen három szellemi szent erek-
lyéje mai elmélkedésünk tárgya. Óhajtom, s lelkem 
lelkének mélyéből kérem, hogy ő terjeszsze ki szent 
jobbját fölöttünk, s adja áldását elmélkedésünkre. 

I. 
Dicsőült királyunk egyik szellemi szent erek-

lyéje a keresztény hit iránti buzgóság. S ezen buz-
góságnak kell a nemzetben felélénkülni; különben... 
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III. 

Egy tekintettel a nemzet múltjára, ország-világ 
tudja, a történelem igazolta, hogy szent István az-
zal, hogy a keresztet tűzte ki a magyar alkotmány 
homlokára, a magyar nemzetet a húuok s avarok sor-
sától megóvta s állandóságát biztositotta. A keresz-
tény hit reményt biztosit ; a keresztény hit a halha-
tatlan élet reményét biztosítja síron innen és síron 
túl. Egyeseknek a keresztény az üdv csiráját plán-
tálja lelkükbe, melyből a keresztény erkölcs meg-
váltó malasztjai s üdvözítő reményei kelnek síron 
innen, s a halhatatlan élet gyümölcsei teremnek ju-
talmul síron túl. Nemzetek életében nincs feltáma-
dás, nemzetek számára síron túl nincs jövendő, s épen 
azért az erkölcsi törvény szentesitvénye vagy jutal-
mazólag vagy büntetőleg már síron innen megy tel-
jedésbe rajtok, az isteni gondviselés a nemzetek tör-
ténelmében hajtja végre rajtok az örök igazság vég-
itéletét. A kereszténység a halhatatlan élet lelkét 
oltja a nemzetekbe ; amiért is keresztény nép sorvad-
hat , lialiogy a keresztény lélek sorvad benne, de 
nem veszhet el, mig a keresztény hit lüktet szivvé-
rében. Az én szemeim ugy látják, meglehet azért, 
mert főleg e hazán és nemzeten csüggenek, ugy lát-
ják, hogy nincs nemzet, melynek életében a keresz-
tény hit úgyannyira érvényesítette volna maga él-
tető szellemét s üdvözítő voltát, mint a magyar nem-
zetben. Tanuja a történelem a nemzet életében szá-
zadokról századokra. Árpád a magyar népet meg-
honosította ezen a földön, melyet magyar hazánknak 
vallunk ; karddal és vitézséggel lehet országot sze-
rezni, de megörökiteni nem. A húnok, mint az Isten 
nyilai, ugy villogtanak végig az európai társadal-
mon, de birodalmok egy századig sem tarthatta ma-
gát. Az avarok szintén felrázák s megrenditék sar-
kaiban az európai társadalmat, romokkal elboriták, 
vérözönnel elönték; de azután nevök s hatalmok 
nyomtalanul veszett el, mint az áradat, mely a ho-
mokban elszikkad. A magyarok a húnok és avarok 
nyomdokain érkeztek, hogy a húnok és avarok 
nyomdokain eltünedezzenek, ha az egyház hajójába 
nem menekülnek. Árpád alatt megalkották az or-
szágot, de Árpád után folyvást hanyatlottak; Zol-
tán alatt Meiseburgnál iszonyú vereséget, Taksony 
alatt Augsburgnál iszonyú gyalázatot is vallván, 
Géza alatt Mölknél már az ország egy részét is oda-
hagyni s hátrálni kényszerültek; a nemzet életében 
egy század alig telt bele, s máris megtetszik vala 
rajta, hogy veszni indul. Ekkor történt, hogy szent 
István a kereszténységet ültette a magyar nemzet 
szivébe, és egy század elteltével nem veszve, hanem 

dicsőség- s hatalomra vergődve, egy század el-
teltével szent Lászlóban személyesítve látjuk a. 
nemzetet; valamint szent László nemes lélekre s 
felséges termetre kivált népéből,1) ugy a magyar 
nemzet kiválik az európai népek közül s oly tekin-
télyben áll vala, hogy urát királyát a német biroda-
lom császári koronájával kínálnák meg. Megint egy 
század, a kereszténységre tértének második századja 
telt el, s ugy látjuk, hogy a magyar nemzet főleg az 
apostoli szentszék tanácsa- s védpaizsával a nyugati 
birodalommal szemközt jobbra s a keleti birodalom-
mal szemközt balra maga függetlenségét megóvta, s 
polgárosodásra a szomszéd népeket meghaladta ; hit-
küldérei felkeresték Ázsiában a Nagy-Magyarorszá-
got s őseik tanyáit; fegyverei dicsőséggel villogtak 
a világ megváltójának megvivott sírja körül; törvé-
nyei a korviszonyokhoz képest szabadságról tanús-
kodnak, melynek egy európai nemzet sem mutat-
hatja párját. Megint egy század, a kereszténységre 
tértének harmadik századja telt el, s ugy látjuk, 
hogy a magyar nemzet a sajói vész után mily ha-
mar bírt felépülni, fel is épült oly emelkedéssel, mely 
csudával határos, s melyre nézve az isteni gondvise-
lésnek a nemzetek sülyedése vagy emelkedése kö-
rüli gazdászatában kétségkivül sokat de sokat nyom-
tak a nemzet szentelnek érdemei és imái. A magyar 
nemzet ha ugy állott a keresztény társadalomban 
mint a bérczlánczolat, ugy szent Erzsébet és szent 
Margit voltak benne a gazdag erek, melyekben a 
drága érezek megteremnek ; ha olyan volt a nemzet 
mint a tenger, ugy szent Erzsébet és szent Margit vol-
tak kebelében a drága gyöngyök, melyek a tenger 
mélyében megteremnek ; ha olyan volt a nemzet mint 
az arának kezén az arany gyűrű, ugy szent Erzsé-
bet és szent Margit voltak rajta a drága gyémántok ; 
a magyar nemzet meghozta legnemesebb véréből fa-
kadott liliomszálaival az engesztelés áldozatbárá-
nyait, s az áldozat érdemeinek megtetszett százszorta 
sokszorozott áldása rajta. Megint egy század, a ke-
reszténységre tértének negyedik századja telt el, s 
ugy látjuk, hogy Károly alatt Europa sorsát Ma-
gyarország tartja kezében, s nemzetközi szerződések 
Budán szövődnek, s Nagy-Lajos alatt a magyar 
zászló három tengerre ragyogtatja szivárványát. 

' ) ,,A magyar földmivelő még most is szeret szólani a 
hatalmas királyról, kinek feje kimagaslott a sereg legszála-
sabb vitézei közül, s kinek paripája, midőn hegyen völgyön 
az ellenség után vágtatott, mély nyomokat hagyott a kő-
sziklákon." Szalay, Magyarország története 1. kötet. 194. 
lap. Szerk. 
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Megint egy század, a kereszténységre tértének ötö-
dik századja telt el, s ugy látjuk, hogy Zsigmond 
alatt az európai társadalom súlypontja Magyaror-
szág szivében sarkallik, s Hunyady Mátyás alatt a 
magyar nemzetnek nem volt párja dicsó'ségre, hata-
lomra s tekintélyre. Váljon tovább menjünk-e? Ah 
ne menjünk tovább a nemzet történelmén, mert már 
csak a nemzet sülyedésének s hasztalan erőlködései-
nek setét képeivel találkozunk ! A következett szá-
zadban a nemzetet egy második sajói vész érte; az 
első vész után ismét felépült, hamar felépült a nem-
zet; a mohácsi vész után nem épült fel, teljességgel 
nem épülhetett fel, miért? főleg azért, mert.. . hit-
beli egysége meg volt törve. S ebből, ezen tekintet-
ből egyrészről a nemzet múltjának dicsőségére, más-
részről hitbeli egységének megtörtével következett 
hanyatlására... ebből mi következik? Tekintettel a 
nemzet jelenére, hányadik gondolkodik a hitbeli 
egység s hitbeli buzgóság felélesztésének szükségé-
ről? Ah én édes hazám, én nemzetem, hány orvosod 
akad!? Szeretnék, legalább mondják, meglehet igaz 
szívből mondják, hogy szeretnék sebeidet hegesz-
teni ; de belsorvadásod forrását alig gyanitják ! „Ha-
nyatló szép hazám, miattad vérzem én!" Hol van 
régi dicsőséged, régi buzgóságod?! Lesz-e, mikor 
lesz, hogy gyermekeid előkelői s vezértekintélyei 
őseik lelkével, hitök becsülete- s dicsőségeért, hitök 
elévülhetetlen igazai- és életadó malasztjaiért szót 
emeljenek, szót, hangosat és hatalmasat ? ! A történe-
lem igazolta a kereszténység íidvözitő voltát; mivel 
érdemelte az egyház ezt a hideg közönyt, mely oly 
borzasztólag rí le az élet képéről, s kivált hazánk-
ban oda juttatta a szent hit állapotját, hogy immár 
ellene minden szabad, és csak kis szemtelenség kell 
hozzá ellene, s nem csekély bátorság s kiváló lelki 
nemesség kell hozzá mellette felszólalni ? ! Meddig 
fogjuk ezt igy nézni? meddig fogják ezt az egyház 
hivei, a nemzet előkelői, meddig fogják ezt igy tűr-
ni ? meddig ? A nagy franczia forradalom üszkei közt 
N. Napoléon vaskarjával helyreállította az oltárokat, 
és Chateaubriand lángeszével helyreállította a szi-
vekben a szent meggyőződéseket, s meggyújtotta a 
szent lelkesedés örök lámpáit a szivek oltárain. Mi 
tartóztathatna bennünket vissza, mi tartóztat vissza, 
hogy nyilt sisakkal, elszánt nemes-lelkülettel sikra 
keljünk a kereszténység igazai s reményei mellett? 
Mi tarióztat vissza? talán az, amit a romai szónok 
Catilinával szemközt ,ignominiosagloria'-nak mond? 
Mi tartóztat vissza ? ! Nem mondom ; de ugy hiszem, 
az illetők, kiket a dicső ősök nevében, a hon és egy-

ház színe előtt, tekintettel a jelenre és jövendőre, az 
élettel és halállal szemközt illet, ugy hiszem, maguk 
elértendik a példázat tanulságát. A Scipiok hazájá-
ban a Catilinák elszaporodtak, a Lucretiák helyett a 
Semproniák lőnek a társas élet vérének lüktetői, és 
az Antoniusok a közvéleményt kezdették megvesz-
tegetni; a megvesztegetett elemek fel torlódásával 
szemközt a haza páratlan szónokának volt annyi bá-
torsága, volt annyi lelki-nemessége, hogy a vész szel 
szembe szállva, ily kérdéssel lépne föl : „Non piacet 
Antonio consulatus meus?" „Nem tetszik Antonius-
nak az én hivatalkodásom ? S aztán mi ? ! De tetszett 
Publius Serviliusnak, tetszett Lucius Catulusnak, tet-
szett a két Lucullusnak, Marcus Grassusnak, Quintus 
Hortensiusnak, Cajus Curionak, főleg pedig helye-
selte azt Cnejus Pompejus." Ily nyilatkozat, váljon 
nem méltó-e a nemzet előkelőihez ? nem méltó-e a 
nemesebb jellemekhez, kiket a példázat tanulsága 
illet?! Megmagyarázzam-e? Nem magyarázom ; a ke-
resztény hit, a legszentebb ügy, a jelennek égbeki-
áltó szükségei, a jövendő reményei, a lélek halhatat-
lan érvei vannak szóban. — Mit nekem ilyen amo-
lyan ember Ítélete! A hivők millióinak hálája, az 
egyház állása bőven kárpótolandanak, és mindenek 
előtt, s mindenek fölött az élő Isten az, kinek fele-
lettel tartozom, kinek Ítélete döntő, döntő. 

II. 

Dicsőült királyunk második szellemi szent 
ereklyéje az apostoli szentszék iránti ragaszkodás. 
S ezen ragaszkodásnak, az apostoli szentszék iránti 
kegyeletnek kell a nemzetben felélénkülni; külön-
ben. . . . Egy tekintettel a nemzet múltjára a történe-
lem tanuja, hogy szent István azzal, hogy az apos-
toli szentszék ernyője alá helyezkedett, a nemzetnek 
függetlenségét biztosította. Az volt s az leszen min-
denkoron az apostoli szentszéknek egyik fő dicső-
sége, hogy anyagi erők hiányában erkölcsi tekin-
télylyel hódit és szellemi fegyverekkel megoltal-
mazza az emberiség és joguralom érvényeit. Erköl-
csi tekintélynek ha ki hódol, szellemi fegyvereknek 
ha ki enged: magát nem alázza meg, magát megdi-
csőiti. Az apostoli szentszéknek minden elme és min-
den sziv, és minden nemzet maga nemzetisége- s di-
csőségének sérve nélkül meghódolhat, és lia meg-
hódol, az Isten tervének lesz tényezője, az isteni 
gondviselésnek lesz napszámosa. Embernek, minden 
embernek az az életföladata, az a rendeltetése, hogy 
az Istent elismerje, tisztelje, szeresse, ő szent fölsé-
gének szolgálván, üdvözüljön. Nemzeteknek, szent 

16* 



Ágoston szerint, szintén ez á rendeltetésük, hogy ö szent 
felségét szolgálják ; egy-egy nemzetnek az isteni gond-
viselés tervében nemzeti szelleméhez képest ezen rendelte-
tése más-más missio által nyilatkozik A magyar nemzetnek 
azon rendeltetése, azon missioja jutott , hogy ő szent felsé-
gét szolgálja vitézséggel ; hogy legyen az Isten országának 
védpaizsa, a keresztény társadalom őrse. Midőn a romai biro-
dalom felbomoltával vértől ázott romdüledékein a keresz-
tény hit életlehelletével uj népek és nemzetek keletkeztek, a 
fejlődni indult keresztény társadalom közép zömét Nagy-
Károlylyal Közép-Európa népe, bal szárnyát szent Alfreddel 
az angol nemzet, jobb szárnyát szent Istvánnal a magyar 
nemzet alkotta, az egésznek feje az apostoli szentszék volt ; 
ily szerkezettel indult meg a keresztény polgárosodás. A ma-
gyar nemzet azzal, hogy a keresztény társadalom ilyetén ál-
lamcsoportozatában egyenest az apostoli szentszékhez szegő-
dött, egyrészt nyugatnak a német birodalom, másrészt kelet-
nek a görög birodalom ellenében maga önállását megőrzötte, s 
függetlensége érdemében épen a leghatalmasabb pápákban, 
egy VII. Gergely- s III. Inczében talált leghatalmasabb vé-
delmezőjére, és a századok folytában a kereszténységért ví-
vott dicső harczaiban váltig az apostoli szentszékben birta 
legnagyobb jótevőjét ; a nemzetnek nem volt oka soha meg-
bánnia az apostoli szentszék iránti kegyeletét, melyet szent 
István gyökereztetett meg szivében, s a dicsőség-czimet, 
melylyel a nemzetet Roma megtisztelte, a nemzet becsület-
tel beváltotta , rendeltetésének dicsőséggel helyt állott a 
,,generosa natio hungarica", a nemeslelkü magyar nemzet. 
S mai nap váljon helyt áll-e, hogyan áll helyt rendeltetésé-
nek ? hogyan felel meg missiojának ? — Tekintettel a jelenre, 
a korunkbeli mozgalomra az apostoli szentszéket illetőleg, 
ugy hiszem, alkalmas fényt vet a következő jelenet N. Na-
poléon életéből. Midőn 1. Napoléon 1809-ben VII Piust 
Savonában fogva tartotta, egyházi bizottmányt hitt össze, 
melyre Feseli bibornok többedmagával hivatalos vala, de 
hivatalos volt Emery is, egy egyszerű pap, ki tudománya 
s kiváló erénye által jeleskedett. A hatalmas császár hódo-
latra számitó leereszkedéssel fordult hozzá : No's, tisztelendő 
ur, mit tart a pápa tekintélyéről ? Emery tisztelettel tekint-
vén szét a jelenvolt püspökökön, mintegy engedélyt kérve 
a szólásra, csendes magatartással felele : fölség, erre nézve 
nem lehet más nézetem, mint az, mely egyházszerte a káté-
ban tanittatik ; márpedig ebben a kérdésre, hogy mi a pápa, 
a felelet imigy hangzik : A pápa az egyház feje, Krisztus 
földi helytartója, kinek mindnyájan engedelmességgel tar-
tozunk. Napoléon zavarba jött, s valamit dörmögvén magá-
ban a kátéról, más tárgyra akart térni. En, mondá, nem ta-
gadom a pápa lelki hatóságát, mert ezt Krisztustól kapta ; 
de Krisztus nem adott neki földi uralmat, ezt Nagy-Károly-
tól kapta, én meg mint Nagy-Károly utódja ezt el akarom 
tőle venni, mert nem tud vele élni, mert akadályozza lelki 
hivatalkodásában. Emery, az egyház szerény szolgája, fel-
emlité feleletül a hires Bossuet ide vágó nyilatkozatát. Az 
isteni gondviselés intézkedéséből történt, hogy az apostoli 
szentszék Roma s a szomszéd tartományok fölött felséçi jog-
uralmat nyert; örvendek ennek nemcsak az apostoli szentszék, 
hanem és méginkább az összes kereszténység érdekében, és 
szivem mélyéből óhajtóm , hogy ezen szent fejedelemség 

épségben maradjon.1) Napoléon összeszedvén magát, szelí-
debb hangon viszonzá : ez mind megjárta Bossuet idejében, 
midőn Europa több fejedelemnek hódolt ; akkor csakugyan 
nem is vala rendén, hogy a pápa egy külön fejedelemnek 
legyen alattvalója ; de jelennen máskép áll ; minő helytelen-
ség lenne benne, hogy ma a pápa az én alattvalóm legyen, 
midőn Europa nem ismer más fejedelmet nálamnál ? A hivő 
szivet néha látnoki szellem szállja meg. Emery felele : Föl-
séged szintúgy ismeri a forradalmak történelmét, mint én ; 
tudja, hogy ami manap ugy van, meglehet hogy nem min-
denkor lesz ugy, s igy a Bossuettől jelzett helytelenségek 
ismét felmerülhetnek; nem kell tehát az ily bölcsen megál-
lapított renden változtatni. Másnap a gyűlés alkalmából 
Fesch egyházi ügyekről akara beszélni a császárral, de ez 
felele : hallgasson ön, ón nem ért a dologhoz ; Emery, ez ért 
a hit dolgához, majd vele fogok erről értekezni ; ő oly ember, 
aki nekem megtesz mindent, amit tehet, s alkalmasint többet 
mint amire szükségem van. Ugy is van; s ennél igazabbat s 
okosabbat az apostoli szentszéket illetőleg mai nap sem mond-
hat senki. Jól mondotta, aki mondotta, hogy az apostoli szent-
szék nélkül Europa ,,vagy kozák vagy veres lesz" ; de Eu-
ropa sem oly gyáva, sem oly gonosz, hogy akár kozák akár 
veres legyen ; aztán meg az isteni gondviselésnek is van 
még szólója az emberiség történelméhez. Az apostoli szent-
szék az erkölcsi tekintély fénycsomója, a keresztény hit el-
elveinek s reményeinek, igazainak s malaszjainak fárosza ; 
és valamíg az emberiségnek erkölcsi tekintélyre, valamíg 
hitre és reményre, valamíg Istenre lesz szüksége, mindaddig 
azaz az idők végeiglen megálland az apostoli szentszék. Az 
apostoli szentszék a keresztény társadalom sarkköve, az alap-
kő, melyre az emberiség Megváltója maga egyházát alapította, 
a szögletkő, melyről írva van, hogy ,,aki beléje kapaszkodik, 
megáll ; aki beléje ütődik, önnönmagát zúzza össze " Es te-
belőled, oh hon, én édes nemzetem, tebelőled mi lesz ? te 
váljon az Isten országa ellen, vagy az Isten országa mellett 
akarsz-e helyet foglalni? Atyja ellen soha gyermek kezét 
büntetlenül nem emelte ; és te tűröd, meddig tűröd, hogy 
egyik-másik gyermeked a te nevedben atyádat, a keresz-
ténység atyját tiszteletlenséggel illesse, bántalmazza ? ! Mi 
lesz belőled, hahogy dicső őseid szelleme és erénye kebe-
ledből mindinkább pusztul? mi lesz? ! Ah de az nem lehet, 
az nem szabad! Neked élned kell, oh hon! S azért dicső 
őseid szellemének föl kell élénkülni benned. „Quaerite pri-
mum regnum Dei! " Keressétek mindenek előtt az Isten or-
szágát ! Szent László napjaiban történt, hogy István király 
a szentek sorába igtattatott ; hadd legyen napjainkban a 
Szent-László-társulat az, mely szent István elveit, szeut erek-
lyéit érvényesítse! Tennünk kell ; és ha valami, ugy a Szent-
László-társulat, már csak azért is, mert ezen társulat többi 
közt nevezetszerint az apostoli szentszék iránti kegyeletet 
akarja e hazában érvényesiteni, a Szent László-társulat az, 

' ) , ,Sed i vero apostolicae, romanae urbis al iarumque te r ra rum 
concessam ditionem, quo liberior ac tutior potestalem apostolicam toto 
orbe exercea t , non tantum sedi apostolicae, sed etiam toti Ecclesiae 
g r a tu l amur , vobisque omnibus p recamur Sacrum principatum omnibus 
módis salvuin, et incoluinem e s se . " Defensio declar. conventus cleri 
gallic, amii 1683 c. 1 . 6 , Ouevres Bossuet T . 1, p. 1363 ed Pa r i s 1836, 
V. ö . Acta S.vn. T y r n a v . 1682. 

2J Keligio f . ií, 11. 10 sz. 75. lap. Havi szemle. 
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melyben a hivők millióinak csoportosodni, melyben a nem-
zet előkelőinek sorakozniok kell. A nemzet hasonlíthatat-
lan nagy többsége még koránsem mondott le dicső őseinek 
hitéről, nem vetkezett ki erkölcseikből; de egyre van nagy 
szükségünk, bizodalomra van szükségünk, bátorságra! S 
erre nem tudnánk emelkedni?! Midőn Julius Caesar kis saj-
kán Siciliába át akar vala kelni, a révész a tenger hullámza-
tának láttára ijedezve elejté az evezőt ; de Caesar ezzel biz-
tatta : „Cave tiraeas, fortunam Caesaris vehis !;< ,,Ne félj, 
sajkád Caesar sorsát viszi ! " Mennyivel több Caesar-
nál az U r ? ! mennyivel több az ő törékeny sajkájánál az 
egyház ? ! ]) 

' ) Hála, t isztelet , r a g a s z k o d á s , nemes védelem, kölcsönös s e -
g é l y . . . ezek a magya r nemzetnek a szentszék i ránt ö rökös , s e lenged-
lietlen erkölcsi kötelességei az Is ten , a v i lág , a tör ténet előtt, n e m z e -
tünk fönmaradásá t , megsz i l á rdu l á sá t , művelődését , a ke r . nemzetek 
közé tör tént felvételét a romai pápáknak köszönjük. Nemzeti e le iünk-
nek tö r t éne te a bölcsőtől a nagykorúságban e rőszakka l kivitt vallásos 
szakadás ig a vaticani levél tárban vagyon ; annyit tudunk biztosan őse-
inkrő l , amennyit onnan megtudtunk. E z erkölcsi köte lezet tséget a há-
l á r a , s zükség esetében annyi jótétemények után nemzeti segélyre a romai 
szen t szék iránt ; elfelejthetik sokan, de ezen elfeledőket a történet Ítéle-
tének vasveszsze je se fogja suhintásaiból kifelej teni . Nemes hazafiak 
lehetnek ezek , de a józan ész őket nem nemesen e l fogul t takká, őseik 
nemzet ies érzelmeitől nem nemesen e lese t teknek fogja ismerni. A val-
lásos szakadásban hazai dicsőséget lá thatnak némelyek , nemzeti emel -
kedést h i rdethetnek mások ; hagy ján , békével hagyjuk a f iguras r e t h o -
r icas , a temetkezési szövétnek is fényl ik , és magasan vitetik a k o p o r -
sónál , — ez fény , ez nagyság , de — - lialottias fény , ravatal melletti 
nagyság . Őseink nem igy gondolkoztak, nem igy é r ez t ek , nem igy ítél-
t e k , p e d i g poli t ikai ,s állami bö lcseségük , tap in ta tuk ,ha fölül nem múlja , 
Kétségkivül párvonalosi t ja az utolsó há rom század alatti , k ivál t a mai 
magyar á l lamtudósokat , m e r t ü k nemcsak építet tek, nemcsak f e g y v e r -
rel diadalmasan m e g v é d t é k , hanem fön is tar tot ták amit épí te t tek, s 
állami ösvényeiken soha zsákutezába , hol sem előre , se há t ra sincs u t , 
nem ju to t t ak . Őseink vallásos és politikai e h üknek alapja a romai szent-
szék v o l t , éltől ké r t ek tanácsot , fogadtak vigaszt , buzdí tás t , pénzt , 
minden veszélyben segélyt , voltak há láva l , ragaszkodással a keresz tény-
ség közös atyja i rán t , aki gondossága által a magyar hazának, a magyar 
nemzetnek atyja lett . Nagy k i rá ly , nagy ál lamár volt Mátyás , o r szágá -
nak , nemzetének függet lenségét tudta megvédeni , de egyszersmind a 
romai pápákhoz, mint fiu az atyához fordulni . Így i r ő a szenta tyához : 
„ P o s t q u a m ego requisition! e; mandato Sanct i talis Ves t rae u t fui semper 
e t eupio esse obediens in negotio defensionis fidei ea age re , quae mihi 
possibilia e t quae etiam impossibilia v idebantur , non desti t i , jam tandem 
eo deventum , quod semper antea praedicebam. J a m reve ra expe i io r 
tu rcum scilicet per me irr i tatum totis in me vir ibus et studiis conver-
suin , ita quippo sum avisatus per nonnullos fidèles amicus de por ta 

t u r ca rum priucipis, s ta tuisse ilium in vindictam acceptae a m e n u p e r i n -

jur iae omnes suos conatus in me et dominia mea conver te re . Cum res 

ista me vehemente r u r g e a t , placuit de illis novis, q u a e verissima c e r -

t iss imaque esse comper tum habeo , cer t iorem f.icere Nanctitalem Vc-

s t r a i n , o r a r e q u e ut at tentis rebus meis quanto in pcriculo ve r sen tu r , 

si t u r c u s i p s e suos conatus perliciat , d ignetur tandem providere et nunc 

m a \ i m e ostendere siquid spei in alioruin praesidio habere debeam. Quodsi 

sua Sancli las nunc mihi providere v ult, eo tandem praesidio ad ju tus me 

et dominia mea contra hostiles insulins conservare possem, essetque hoc 

non minus pro bono tot ius clnist ianitat is , in cu jus ego an temura le j a -

ceo , quam ad gloriam et honorem Sanct i ta t is V e s t r a e . " (Ep .Ma th .Corv . 

P . IV. p. 152.) Nem hiában i r t a k i rá ly igy, a mult időkben kapott segé -
lyek zálogot nyúj to t tak neki , l iog j a magyar nemzet , ha a szenta tyához 
folyamodik, puszta Ígéretekkel tőle nem távozik, miként távozott a többi 
európai fejedelmektől. A magyar nemzetnek a legveszélyesebb ko r sza -
kokban egyetlen őszinte bará t ja , mer t a ty ja — a romai pápa volt. „ M e -
mentó dieruin ant iquoruni ,cogi tagenera t iones singulas, interroga pat rem 
t inim, et annunciabit t i b i , majores tuos, et dicent t ib i . " (Deu t . 32, 7.) 

III. 
Még csak néhány rövid szót dicsőült királyunk har-

madik szent ereklyéjéről, a Bold. Szűz iránti kegyeletről. 
Nincs idő, bármennyire szeretném is , nem lehet a Bold. 
Szűz iránti kegyelet hitbeli fontosságát s erkölcsi érveit 
ezúttal illőleg tárgyalnom. A nőnem iránti tisztelet a ke-
resztény hit egyik legdicsőbb vivmánya ; a nő becsü-
lése a keresztény jellemnek egyik kiváló dicsősége. Es 
szüzet ki ne becsülne ? és az anyától ki tagadja, ki tagad-
hatja meg a tiszteletet? ! Hogy a magyar őt, ki a nőnem va-
lárd eszménye, őt, kinek női erényre s női méltóságra nin-
csen párja, őt, ki a szűznek és anyának minden kegyeletér-

Hog.> Mátyás a t ö rök ellen osztatlan erővel harczolhasson, a nyugot i 
ve té ly- és e l lentárs ellen a pápa véd te , hadtanilag működési alapja, t á m -
pontja a szentatya volt . Ulászló ki rá lynak 1514-ben küldöt t a pápa 
50,000 a r a n y a t , 1515-ben 10 mázsa l őpo r t , 100 mázsa k é n k ö v e t , 5 
m á z s a s a l é t r o m o t , '2000 a r anya t , néhány hét múlva 20,000 a ranya t , a 
magyar király levelére válaszol : „ P r i m u m quidem pro mea in te t u o s -
q u e p o p u l o s r e g n u m i s t u d omne , magnae mihi cu rae esse ; 
deinde versa re me noctes a tque dies animo, non tantum modo sa lu tem, 
e t incolnmitatem , quae mihi carissima e s t , sed etiam de amplitudine 
tua, deque gloria saepissime cogitare ; quoque te pacto j u v e m , c u r a m q u e 
adhibeam, ut in hello, quod tibi a turcis numquam non imminet, admini-
s t rando ipse te possis apud Deum commendare. Quamobrem si ipsum 
exerc i tum conficere, a tque in tu rcas impetiim face re s ta tuer i s , ut illu-
s t r i s , aliqua ad illos impressio expugnatioque oppidorum consequa tu r , 
quinquies decies mille nummorum aueroiuin me ad id erogaturuin da-
turumqi ie tibi spondeo, a tque recipio.'" ( P r a y Annal. T . IV. p. 559.) Igy 
csak atya szokot t szólni , igy csak atya szokot t gondoskodni, igy csak 
at.va szokot t a megszoru l t fiával cselekedni, a tya, a szere tő atya. A sok 
adományt , az atyai gondoskodást a szentszék részéről hosszú századok 
folytán a magyar ki rá lyok és rendek hálával v i szonoz ták . Így ir a Mo-
hácsnál elesett Lajos király : „Quonam pacto Sanct i ta t i Vestrae méri tas 
gra t ias agere debeam, nec animo quidem concipere nedűm \ erbis e x -
pl icare possum, quae ad hoc regnum, tot angustiis c i rcumventum, tan-
t isque armorum fluctibus pene obrutum , clementes ac benignos suos 
oculos conv e r t e re dignata e s t , dnque opportuno remedio in ipso quod 
a jun t temporis ar t iculo (1525-ben májusban) providere. Quoniam omnis 
tanti belli appara tus primo quoque tempore est expediendus, mit t imus 
liunc (Brode r l cus , eppus Vaciensis qui a Sanct i ta te Vestra ohlatum 
praesidium recipiat , et ad nos r e f e r a t . " ( í té l Not. Novae Hung. T . 3. p. 
122.) A magyar rendek pedig 1596-ban igy i i t ak VIII Kelemen pápá-
h o z : „Nihi l nobis antiquius habendum esse consiliums, quam débitas 
immortalesquc Beatitudiiii Ves t rae pro s ingularibus in nos el patriam 
hanc nostrain in exlreino for tunae cardine nutantein beneficiis age re -
mus. Non fuit ullus mortal ium repe r tu s , qui post imperatoi iae majestat is 
et S. H. 1. subsidia desperatis rebus nos t r i s , majoi ibus quam T u a Bea -
ti tudo praes to fuisset auxiliis. Nam praeter i n g e n t e m p e c u n i a -
r u in v i m e t a l i a T u a e Beati tudinis in nos collata bénéficia oppor-
tune admoduin aestate proxiina ejusdem in Hungár iám venit exerc i tus , 
quo reliquis suae Majestat is copiis adjuncto Str igonium et Visegradum 
sunt r ecupe ra t a . U t i n a m a u t e m e a t e m p o r u m v i g e r e t f é -
l i c i t a s , u t c o l o c o r e s n o s t r a e p o s i t a e e s s e n t , 
q u o T u a e B e a t i t u d i n i e t S a n c t a e S e d i a p o s t o l i c a e 
p a r e s m e r i t i s g r a t i a s r e f e r r e l i c e r e t . Funes ta nunc est 
Hungár iáé faciès. Unde miruin esse non debet , si soli impetus hos sust i-

n e r e nequeamus. Ad T e imprimis , cui rel igionem, fidem, et publican) 

Iranquill i tatem maxime cordi esse v idemus, tamquam ad sacrain anco-

ram confugienduin esse duvimus, per atnara Christ i Domini Nostri v u l -

nera ob tes tamur . " (Katona 27, 255.) Ezek csak morzsák a szen t szék 

által hazánknak nyúj to t t anyagi segélyei sokaságából , a hazának a r o -

mai pápák i ránt tanúsított háladalosságából. „Utinam ea vigeret tempo-

runi félicitas, quo T u a e Beatitudini et saiictae sedi apostolicae pares his 

merit is gra t ias r e f e r r e l i c e r e t " ! A haza tel t leg akarta a jó té teményeket 

jóléteinénynyel viszonozni , s kér t az Istentől módot az >kat v i s z j n o z -
liatni. Mit szóljunk a l.árom éves magyar napisaj tóról , mely hála 



III. 

veit egymagában a legfönségesebben egyesiti, oly hő kegye-
lettel oly nagy tiszteletben tart ja ; hogy őt maga fejdelem-
asszonyának, a magyarok Nagyasszonyának szólitja : az a 
magyar jellemnek mindenesetre ritka becsületére válik. Es 
itt a helye, nem ejthetem el az alkalmat, nem tehetek kü-
lönben, itt a helye, hogy hangosan és hatalmasan tiltakoz-
zam azon csúfság ellen, melyet egyvalaki, ki magát a magyar 
nemzet képviselőjének mondotta, a Bold. Szűz iránt elkö-
vetett, midőn pár évvel ezelőtt, megfeledkezvén azon tiszte-
letről is , melylyel megbizóinak tartozik vala, a szeplőtelen 
szent Szűz, páratlan dicsőség-cziméből gúnyt űzni nem iszo-
nyodott ; itt az idő, itt a helye , az ily megnevezhetetlen 
csúfság ellen a haza szine előtt, a nemzet jeleseinek fénycso-
mója előtt, a magyar hivők millióinak nevében, a keresztény 
emberiség nevében tiltakoznunk. Többet nem szólok ; épen 
ezen szent és ünnepélyes tiltakozással megadjuk mainap 
Nagyasszonyunknak a köteles tisztelet adóját. Nem szólok 
többet; csak annyit mondok : tessék, ne tessék némelyeknek, 
tagadhatatlan, hogy vallási mozgalom lüktet végig a korunk-
beli társadalmon, a keresztény hitérzület növekedőben van. 
Magok azon becstelen támadások, melyek ujabban és legújab-
ban még magaazemberiségMegváltójának szentséges jelleme 
és imádandó személye ellen intéztettek, csak fokoztatják a sze-
retet ragaszkodását iránta. Ezer meg ezer ok fokoztatja a hit 
szükségérzetét. Es tessék, ne tessék némelyeknek ; uton-ut-

helyett a pápa ki foszta tásá t t apso l j a , lelkellen számitgatással a kifosz-
to t t fölségesnek halá lá t ügyet lenül eltitkolt óhajjal rebesget i , a j o g -
taposó turini kormánynya l rokonszenvez ? E z annyi mint az ősöket k i -
t agadn i , a nemes érzelemből kivetkőzni . A magyar nemzete t a nemze t -
nek élete , balsorsa , szenvedése , hagyománya a romai szentszék Iránti 
t iszteletre, hálára viszi. Vallásban megszakad tunk , e szakadás t gyászol -
h a t j u k , megszűnté t ó h a j t h a t j u k , mer t a nemze t ú j jászüle tését , ö rökös 
fönmaradásá t csak a vallásos szakadás megszűntében lá tha t juk ; de a 
hála a hot tentot tákat is kötelezi . „Nulluni officium magis quam referenda 
grat ia necessar ium, irja Seneca , nam si Hesiodus jubet reddere majore 
mensura , quam acceper is , quid debemus facere provocati beneficio ?•' 
Maiszakadozot tságaink se állnának oly borzasztó jósként e lőt tünk, ha a 
religioban egyek volnánk, a nemzeti súr lódások közö t t nem fegyve r , 
hanem atyai tekintély és szere te t léphetne csak jó s iker re l közbe , mi-
kén t közbe lépett sokszor nemzeti belviszályainkban. „ M i vi lágiak, mi 
földiek, érdekből indulunk,mi egyesülni nem tudunk, minket csak a pápa, 
aki önérdek nélkül indul, tud egyesí teni ." E z e k a nagy á l l amárnak , Fi t t -
nek szavai egy veszély idején , egy szövetség szükségén . „Creda i i ius 
í taque nil esse animo gra to honestius, omnes hoc u rbes , omnes etiam ex 
barbaris regionibus gentes conclaiuabunt, in his discors túrba qu iesc i t . " 
i r ja Seneca (Ep. 83 . ) „ Ingra t i tudo inimica est animae, exinanitio uier i -
to rum, v i r tu tum dispersio, beneficioruin perditio, ven tus u rens , siccans 
fontem p ie ta t i s , " irja s z B e m a r d . „Qu id auteni est miserius, cui béné-
ficia exeidunt ? " kérdi Seneca (Ep. 48.) Midőn hazánk a legszomoruabb 
belvillongások közöt t oly mélyre hanyatlot t , XIII Gergely pápa hazánk 
(iáinak nevelésére intézetet alapított. „ I n t e r var ias horum temporum 
calamitates cum menti nostrae obversa re tu r nobilissimi a tque quondam 
opulenlissimi Hungár iáé regni conditio, pro débita omnibus gent ibus so-
licitudine nostra ac praecipue erga tam insigne et amplum christian!* 
orbis membrum cari tat ive sub veni re , quantum in nobis es t , omni studio 
cupientes , pecul iare collegium pro natione Hungar ica his duvimus in-
s t i tuendum." Itt lelték neve l t e t é süke t : Lozsy Imre , Lippay György , 
Szelepcsényi György (aki életében a török háborúra 500,000 f r t o t , vég-
rendeletileg e czélra 700,000 f r to t adott . Fessier , T . 9. p. 342.) gróf 
Esz te rházy Imre , gróf Csáhv Miklós , gróf Barkóczy Fe rencz , gróf 
t 'á l l fy Imre stb. Hazánk története a romai pápák atyai s ze re t e t ének , 
gondoskodásának, segélyeinek szakadat lan lánczsora egészen I \ P i l i -
sig, aki 1882 a v izá radás által károsul taknak 6000, 1863-ban 1000 f r t o t 
nyúj to t t saját szegénységéből. (Lásd : W . K. Z 3 0 - 3 2 számait ) S z e r k . 

félen megválik, hogy a fölkerekedett vallási mozgalom élén 
a Bold. Szűz áll. ,,In plenitudine temporis Deus misit filium 
suum, natum ex muliere." Az idők teljében érkezik az Üd-
vözítő , születvén az asszonytól. A XIX-dik század a bold. 
Szűz századja, és ezen század nem fog letelni anélkül, hogy 
a Bold. Szűz a keresztény sziveket és népeket maga pa-
lástja alatt ne egyesitse. A XX-ik század Krisztus századja 
leszen. Es te, oh hon, én édes nemzetem, te ekkor hol lészsz ? 
Fog-e közben élénkülni benned a hitérzelem? Megérten-
ded-e az intelmet, melyet egy titkos kéz jelenedre mint Bal-
tazár ebédlőjének falára i r? . . „Hanyatlószép hazám, miat-
tad vérzem én!"Lesz-e, mikor lesz, hogy gyermekeid előkelői, 
főleg azok, kik vezértekintélylyel birnak, s kiknek épen azért 
oly véghetetlen nagy a felelősségök, lesz-e, hogy megértsék 
és mindenek előtt s mindenek fölött fölkarolják azt, ami min-
denek előtt s mindenek fölött az „egy szükséges". „Quaerite 
primum regnum Dei et justitiam ejus !" Keressétek mindenek 
előtt az Isten országát, s az ő igazságát, ugy majd többi kívá-
nalmaitok is teljesülést fognak érni ; különben ? különben 
nem ! A jövendő föllegfüggönyein setét sejtelmek borong-
nak ; de a borulat fölött egy csillag ragyog. „Afílictis spes 
unica rebus." A Bold. Szűz a keresztény emberiség remény-
csillaga. Szent István az ő ótalmába ajánlotta a hazát és nem-
zetet. Legyen a nemzet az ő hive, és lesz jövendője. A mai 
nap ne alkonyodjék le anélkül, hogy oltárainkon a hit áldo-
zatlángja magasra ne lobogjon, magasra föl ; és amerre 
zúgnak habjai Dunának, Tiszának , vallási lelkesedés tüzfo-
lyama árongjon végig, és a családi tűzhelynél esküdtesse 
meg az anya maga édes gyermekét a hit hűségére, és minden 
hivő sziv lobogtassa magasbra az egyház iránti szeretet szent 

lángját. Ugy lesz a hazának jövendője. 
* * 

• 
S immár föltartva magasra azt a szent jobbot, mely e ha-

zát és nemzetet nyolez századon keresztül megótalmazta, föl-
séges Isten hozzád emeljük föl kezeinket és sziveinket, és a ma-
gyar vér szenteinek szószólása mellett kérünk, engesztelődjél 
meg, a magyarok Nagyasszonyának, a Bold. Szűz szep-
lőtelenszent szivének szerelmeért, engesztelődj él meg a mi szá-
mos és súlyos vétkeink fölött. „Salvum fac populum tuum, 
Domine ; et benedic haereditati tuae." Kegyelmedbe ajánljuk 
a hon fejedelmét. „Salvum fac regem nostrum apostolicum !" 
Kegyelmedbe, oltalmadba ajánjuk szent István, szent László 
királyok örökösét, szent Leopoldnak unokáját ; kegyelmedbe 
ajánljuk , könyörgéseinkkel oltalmadba adjuk a magyar ha-
zának atyját, s e szent helyről a mondhatója vagyok, a ma-
gyar hazának, a magyar nemzetnek egyetlen nemes és igaz 
bará t já t , jóakaróját e földön, urát és apostoli királyát, Fe-
rencz Józsefet ; kegyelmedbe ajánljuk a haza és a nemzet 
nagy reményének zálogát, jövő nagyságának, nyugalmának, 
jólétének távolról pirosló hajnalát, a kis koronaherczeget, és 
ennek nemkülönben a nemzetnek édes anyját, asszonyát, ki-
rálynéját, a te ajtatos leányodat, szolgálódat ; az egész ural-
kodó felséges családot, annyi nagy nevek és nagy érdemek, 
annyi drága emlékek és remények tulajdonosát Európában, 
a birodalomban, és a magyar hazában ; kegyelmedbe ajánl-
juk a mi felséges urunk királyunk helytartóját ; kegyelmedbe 
ajánljuk a nemzet előkelőit, az anyákat , a hon leányait, a 
növekedő nemzedéket, a haza reménysarjait. Es a sziv leges-



leggyöngédebb érzelmével, a legtisztább szeretet hódolatá-
val hozzád járulunk. Egek ékessége, földnek dicsősége, ma-
gyarok asszonya , királynéja, hozzád buzgó szivvel, köteles 
hűséggel járulunk, szentséges Szűz Mária! Mint pátronánk-
hoz, édes anyánkhoz, teljes reménységgel folyamodunk, 
minden szükségünkben fohászkodunk. Mert belénk ontatott, 
szivünkbe oltatott eleink vérével szereteted ; ugyan meg is 
marad , soha ki nem szárad igaz magyar szivből tiszteleted. 
Mig bennünk egy ér mozdul vagy csepp vér, fogja jóvolto-
dat emlegetni, méltó háladással fog tisztelni. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 23-án. XIV. Mink azt véltük, hogy 10—15 

levéllel a 89-i elvek óságait, újságait bevégezzük. Sed homo 
proponit, Deus disponit. Alig jutottunk a kezdet végére, már 
is a lapgazdászatnakhatárait túlhágni látszatunk. Küszködünk 
avval, mit mások mondanak , küszködnünk kell avval, mit 
nekünk kell mondani. Nekünk a sinekből kiugrott, a földbe 
befúródott mozdonyt és az egész vonatot kell a tévedő el-
mékben kiemelnünk, a vágásba behoznunk ; mily merészség 
a tévedő elmék szemefényeit leszedni, mily önmegtagadás 
más napi tárgyakról nem szólhatni, mily küzdelem a tiz pon-
ton , tizszertiz szinben, százszor száz körülményekkel felta-
tarozott eseményeket a közös elvnek ülővasára szoritanunk, 
pőröly alá vennünk ! Egyet el nem végezünk, már tiz tárgy 
tolakodik, mondhatnánk, dulakodik tollúnk alá, hogy 
hogy, habár gyémámtszilárdnak látszik, az igazság napsuga-
rainak gyupontján elpáráztassuk. Oly nemes az emberi elme, 
az első bünesés után is nemes rendeltetésének az a bizonyí-
téka, hogy, ha nem gonosz az akarat, vágatni is szivesen 
akar az igazság, az igaz meggyőződés érdekében. Ja jgat , ha 
vágják, sir, ha metszik, de mégis a hályogot leengedi vé-
tetni szeméről. Erre számolunk , midőn e levél folyamot, 
meglehet hogy több éven át, viendjük, si Deus voluerit. 
Jacta est alea, agitur fabula. — Politikáról, de mégse politi-
káról , államügyekről, de mégsem ezekről, hanem az örök 
elvekről, az örök igazságról beszélünk a politikában , a böl-
cselemben , a jogtanban , az emberi elmében. — Mikor a 
legisták az emberiség sorsát e földön megváltoztatni, s elő-
ször is a szabadság és egyenlőség elvét az elmékben meg-
szilárdítani akarták, kétségkívül Francziaország s a világ 
rendekre volt osztva. Minden rendnek megvoltak jogai, sza-
badságai, mindeniknek annyi, hogy azokkal ugyan a gonosz 
akarat visszaélhetett, de a jámbor szándék és törekvés saját 
czéljához juthatott . Mikor mindenki e földön saját czél-
jához j u t , boldog az egyén , boldog az állami lét. A kü-
lönféle rendeknek különféle jogai voltak, ezen jogok, ha egy-
máshoz viszonyoztatnak, előjogoknak mondhatók, s ezeknek 
tisztelete közös kötelesség volt. Ezen közös kötelesség má-
sok jogainak tiszteletére a különféle jogok terheit könnyűvé 
tette, minden osztályt, minden rendet a méltóság öntudatá-
ban megőrzött. Büszke volt az ur, hogy kardot viselhetett, 
de nem kisebb önelégültséggel tekintett a kézmives is az ő 
czéhruházatjára. Gyűlésbe jöttek össze az uri rendek, gyű-
léseztek az iparosok, a polgárok, a kézmivesek, h tudósok. 
S lia a kézmivesnek nem szabad volt kardot s aranyos ru-
hát viselni, nem szabad volt a nemesnek a kézmives ruháját 

fölölteni ; ha nem szabad volt a kézmivesnek a tartományi 
gyűlésekben szólni, mert volna csak a nemes valamelyik vá-
sáron csizmát árulni, nem sokat védte volna őt itten az, hogy 
ő a tartományi gyűlésen megjelenhet. Nem viselt hivatalt a 
nemnemes, de kereskedést, földmivelést, kézmivet se űzhe-
tett a nemes. Jogának szentsége mindenkinél egyenlő volt. 
A 374 legista más alapra akarta fektetni az állami, a társa-
dalmi életet, hogy ily elzárkózás sehol ne legyen. 1789 előtt 
communitas, 1789 után individuum az elv; ott egyesí-
teni, itt darabokra szakgatni a társadalmat. Az elv változta-
tása nem ütközik a ker. elvbe, mely az emberek természeté-
nek ugyanazonosságában az egyenlőséget vallja, de a legi-
sták által kimondott egyenlőség az emberi természetbe üt-
közik. Volt a legistáknál elég dölyf, hogy a rendnek fölsőbb-
ségét ne tűrjék, volt elég gyűlölet a magasabb rend ellen, 
hogy ezt lerántsák. S ineg is tették, midőn az ,egyenlőség' 
szóval az alsó rendek gyűlöletét felgyújtották. Könnyű fel-
ingerelni a szegényt, hogy a gazdaggal, az alattvalót, hogy 
a kormányzóval egyenlőnek akarjon lenni. De a szellemi és 
testi különbség, tehát egyenlőtlenség a társadalmi élet min-
den legkisebb körében azonnal külső egyenlőtlenséget fog 
szülni. Egyenlőtlenségek összhangzata a társadalom az ő 
külső alakjában. Nem szüntetheti meg semmiféle törvény-
hozó a szellemi nagyságot a szellemi kicsinség irányában, 
nem a testi épséget mások betegsége, a testi erőt mások 
erőtlensége irányában, egyiknek dolgosságát másiknak reny-
heségével, egyiknek okos gazdálkodását másnak tékozlásá-
val. Meddig a világ lesz, lesznek egyenlőtlenségek. Egyen-
lők legyünk az igazság bírói széke előtt, miként egyenlők va-
gyunk az Isten előtt, ez az, mire a földi törvénykezés töre-
kedhetik, törekedhetik , mivel a gyakorlatban száza-
dok után is meg fog történni, hogy az árvák, az özvegyek, 
a szegények nem egyenlő mértékben fogják kapni igazságu-
kat a biráktól, miként ez 5000 év előtt is történt. Azon 
egyenlőség, melyet ezen legisták kikiáltottak, mindennek 
ledöntése az államban ; mivel ép az egyenlőtlenség föntar-
tása, egészsége, szilárdsága lesz az államnak, amikor kiki 
saját erejéhez képest választ pályát, foglalkozást, hivatást. 
Küldjék a tudatlant a tanári székhez, küldjék a tanárt a ka-
pához, a nyúlszivüt a csatába, a hőst az Írnoki szobába, az 
országiári lángészt a műhelybe, a kereskedelmi lángészt a 
gépkerekhez, a törpét a bányákba, megfogják látni, hova 
jutnak. Pedig ezen egyenlőtlenségek, melyeknek tisztelete 
állami, társadalmi jélétet szüleményez, s midőn a születés-
ből eredett rendeket eltörülték, a társadalomban születnek 
azonnal más rendek. íme mily egyenlők az emberek ! Egyen-
lők a társadalmi elhagyattatásban. Ezt a legisták is azonnal 
átlátták, s midőn az előjogok, szabadalmak ellen halált kiál-
tottak, az előjogokat mégis megtartották. Mondták az első 
czikkben: ,,az emberek egyenlők születnek és maradnak," 
de azonnal hozzá tették : ,,a társadalmi különbségek (előjo-
gok) csak a közhasznon alapulhatnak." A 89-i elvek se zár-
nak ki tehát minden különbséget, nem lehetetlenítik az elő-
jogot. ,,De, válaszul adják, csak oly különbséget engednek 
a 89-i elvek, melyek közhasznon épülnek." Valóban nagy 
felfedezés, csudálatos vívmány ! ,Az előjogok csak a közha-
szonnak tekintetéből fognak adatni. ' Nem oly régi tan ez, 
mint a ker. világ ? Ki kételkedett azon valaha, ki is védte az 
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előjogokat más indokkal, mint a közhaszonnal, s ki is ado-
mányozta azokat bün nélkül, hacsak nem ezen közjónak elő-
mozdítására ? ,Quando cum aliquo dispensatur, ut legem 
communem non servet, non debet fieri id in praejudicium 
boni communis, sed cum intentione, ut ad bonum commune 
proficiat." Ez aquinoi sz. Tamásnak szavai. ' ) „Licet pro-
xima privilegii materia sit speciale bonum alicujus domus 
vel familiae, vel aliquarum personarum ; nihilominus forma-
liter etiam debet respicere bonum commune. Nam illud bo-
num per privilégium concessum ita debet esse aliquorum 
proprium, ut in bonum commune redundet." Suarez tana. 2) 
A közterhek egyetemes viselését a közjó követeli ; de ép 
ezen közjó fogja követelni, hogy valaki a sokak közül ezen 
közterheket ne viselje, s a közjó nem csak megengedi, hanem 
parancsolja is, hogy legyen hatalom, mely némelyeket ily 
esetekben a köztehertől fölmentsen. Ez szülte a régi világ-
ban volt előjogokat és szabadalmakat, melyekkel a városok, 
nemesek, egyetemi tanulók stb. birtak. Ha az uj törvényho-
zók jónak találják azon előgok eltörlését, nincs ellene sza-
vunk, csakhogy régi előjogokat eltörülve ujakat állitanak ; 
midőn pedig ezeknek indokát a közjóban kimondják, és ez tu j 
vívmánynak kiáltják, eszünkbe jut : ignotos fallit, notis est de-
risui. A gyakorlatban semmi nyereség sincs, valamint az el-
méletben semmi uj : Belgium, Francziaország, Svajcz, stb. 
a 89-i elvek szerint vannak szervezve, és alig találni orszá-
gokat, hol több kiváltságok találtatnának. Nem kiváltságos 
a nemesség, de kiváltságos a hivatalnokság, a sok katonai, s 
polgári rendjelesek, a börze, a bank, a vasúti, a kereskedési 
vállalatok , a fölfedezések , az ipartökéletesitése, stb. több 
előjog, mintsem tiz középkorban lett volna. A tárgy válto-
zott, nem pedig az előjog, a szám és sokféleség csak szapo-
rodott. A kiváltságosság szeretete annyira ment, hogy a 
képviselők, kik oly agyarakkal neki vágtak a nemesség és a 
papság előjogainak, saját személyeikről soha és sehol meg 
nem felejtkeztek, nekik sérthetetleneknek, a köztörvénytől 
kiváltottaknak kell lenni. Törvényhozó volt egykor a nemes-
ség, azért kiváltságos is volt ; törvényhozó most a képviselő, 
kiváltságos is akar lenni. Azon 374 legista nem mondott mást, 
mint a franczia példabeszéd ;,kotródjál, hogy helyedre ül-
jek.' — Mit hozott tehát a 89 ? Szabadságot? Ne veszteges-
sünk szót reá. Egyenlőséget? Volt, van, lesz is. Az egyen-
lőtlenségelismerésének indoka a közjó, örökös igazság. Mi-
kor is fogják elhatározni, hogy az oktalan vezesse az 
okost? a műveletlen a tudóst? a beteg ápolja az egész-
ségest , a király engedelmeskedjék, az alattvaló parancsol-
j o n ? Pedig ezek előjogok, ezek egyenlőtlenségek. Fogja-e 
tehát a 89-ik elveket valaki bámulni, mint nagy, hallatlan 
vivmányokat? Fogja, aki se hátra nem néz, se maga körül 
nem tekint, se a dologba be nem lát, aki mások után beszél, 
anélkül hogy értené, mit hallott, mit beszél. 

TURIN , jul. 29-én. Szemeink előtt van a hires törté-
nésznek Cantu Cesarnak f. hó 6-kán a képviselők kamará-
jában mondott beszéde. Szemben e férfiúval a követek mind 
tanonczoknak tetszettek, kik történelmi leczkékre szorulnak. 
Elmondotta nekik a mult forradalmak, az európai törvényho-
zás történetét, a mennyiben a növendékpapokra és katona-

' ) 1. 2. 9. 98. ar t . 1. 
1 ) De legibus libr. 1. cap. 7. 

állításra vonatkozik. Bár a tanonczok figyelmesek, és tanu-
lékonyabbak lennének ! De ha ők tanulni nem akarnak, ta-
nulunk mi a kitűnő olasz történésztől. íme főrésze beszédé-
nek a hiteles szöveg nyomán. „Miután mondták, hogy az 
esteli gyűlések nem igen szoktak komolyak lenni, (a gyűlés 
este tartatott) meg fogják engedni nekem, hogy elbeszélés-
sel töltsem be , mert hivatásom kényszerit megemlékezni a 
multakról, mi ugyan sokszor fájdalmas, de vigasztaló is. Az 
olasz köztársaság korában, 1802 augustus 13-án a törvény-
hozó testület a katonai összeírás törvényét kihircleté, amely-
ben mondatik , hogy ide nem foglaltatnak be azok, kik az 
állam vallásának szolgái, kezdve a felsőbb rendek elsejétől 
(azaz az alszerpapoktól kezdve fölfelé), de csakhamar 1803 
martius 26-án a közoktatási miniszter egy körlevele tétetett 
közzé, melyben mondatik : „hogy amint a katonai összeírás 
törvénye kihirdettetett, azonnal alkalmas utasítások is adat-
tak, miként abból az alszerpapok , szerpapok és azon növen-
dékpapok, kik a semináriumokban az egyházi rendekre ké-
szülnek, kivétessenek." Ennek következtében felszólittattak 
a püspökük , hogy az e kedvezményben részesülő növendé-
kek névjegyzékét miheztartás végett beküldjék. Mindany-
nyian tudják, mily háborús idők következtek be azután, és a 
katonai összeírás 1813-ban miként terjesztetett ki a 17 éves 
serdülő ifjakra ; mindemellett egy, utasitáskép 1813 october 
11-én megjelent rendeletben mondatik: „Nem fognak be-
soroztatni . . . §. 10: az államvallás szolgálatában levők leg-
alább (almeno) a felső e. rendektől kezdve ; §. 11 : a növen-
dékpapok, kik a hittani tanulmányokat hallgatják". — Jöt-
tek az ausztriaiak, és 1817 kelt patens által, mely 1822-ben 
újra megerősíttetett , a hittanhallgatók kivétele a törvény 
alól elrendeltetett, de határozott számban ; azonban a szám 
soha sem lett meghatározva, vagy legalább kihirdetve. Ké-
tély támadván akörül, váljon a bölcsészethallgató növendé-
kek kivétetnek-e? a válasz tagadó volt, ugy azonban, hogy 
a püspökök egyes esetekben a folyamodhatást maguknak 
föntartották. — Még tovább megy a franczia törvényhozás. 
Tudják önök, hogy az 1830-i forradalom leginkább az aristo-
craticus és úgynevezett papi eszmék visszatérhetése ellen 
volt intézve, és íme 1832-ben mártius 21-én, midőn még a 
kedélyek forrongtak, a 4-ik törvényczikkelyben határozottan 
kimondatik, hogy a nagyobb papneveldék növendékei fel 
vannak jogosítva, ha különben a katonaságra alkalmasak 
lennének is, hittani tanulmányaik folytatására, azon feltétel 
alatt, hogy ha 25-ik évig a felsőbb rendeket fel nem vennék, 
újra katonakötelezetteknek tekintendők , és a kiszabott év-
számot ki kell t'ölteniök." — Hasonló törvény van Porosz-
országban, hol á hittanhallgatóknak a 20-ik évtől egész 26-
ig jelentkezni kell a besorolási bizottmány előt t , és ha e 
korban a felsőbb rendeket felveszik, szabadoknak tekintet-
nek minden kötelezettség alól. — Látják önök, én nem for-
dulok Anglia felé, hogy szabadságot keressek, mert ott nincs 
katonai conscriptío, sem a kath. Belgium felé , hanem pro-
testáns országot, hol katonai összeírás van. idéztem. Sőt 
még Törökországot is idézhetném. Más alkalommal is vitat-
koztak már e tárgy fölött kamaráinkban. 1853-ban május 
21-én Lanza csak épen azt mondotta, mit én is ismétlek, 
hogy semmiféle kormány nem gondolt arra, hogy a katona-
kötelezetség alóli fölmentést az egyházi növendékektől meg-



tagadja, még a francziák sem 1830 után. És Boncompagni 
igy nyilatkozott : „szabadelvű törvények nem azok, melyek 
a papságot üldözik , hanem azok, melyek minden anyagi, 
erkölcsi, és vallási érdekeket megvédenek, az ős hagyomá-
nyokon alapuló érdekeket ép ugy mint a legnemesb eszmék-
ből kifolyókat." Hasonlóan érzett a prot. Gruizot, midőn 
mondá: „Ne féljetek a vallási befolyástól, engedjétek hatal-
masan működni, mert inkább békét, mint viszályokat, több 
hasznot, mint kárt fog szüleményezni." 

LONDON, jul. 23-án. Wiseman bibornoknak londoni 
leveleinkben is felemiitett körleveléből, különösen érdekes-
nek tartjuk kivonatban megismertetni néhány jeles eszmét, 
melyeket a természettudományok mai képzelt hőseinek igé-
nyeiről fejtegetett. „Nem lehet nem látnunk, úgymond a bi-
bornok, a divatos tudomány irányát és követeléseit. A ki-
nyilatkoztatássali összeütközés esetében nemcsak egyenlősé-
get, hanem felsőséget tulajdonit magának és feltétlenül kö-
vetel. Az álllitások dölyfe, az eszméletek vakmerősége, a 
hozzávetések (conjecturák) bizonytalansága, a megoldások 
ellenmondásai, még be nem bizonyitott észleletek elfogadása, 
ime ez az, mit rendszerkint ellentétbe helyez a keresztény 
elemmel, melyet mint időszerűtlent félrevettetni igényel. 
Egy kiásott fa törzse, egy állatnak csontja, melynek neme 
elpusztult, egy koponya darab oly földrétegben találva, mely-
nek természete fölött ezen tudósok magok is vitáznak, égett 
földedény (terra cotta) cserépdarabja elégnek találtatik, 
hogy a mérlegben az ész javára többet nyomjon a kinyilat-
koztatásnál. Nevetségessé tétetünk, mintha félnénk a tudo-
mánytól , mintha vakon buzgólkodók lennénk, mivel elfo-
gadunk egy oly földismét (geognosia), mely valótlan sze-
rintök ; mivel nem akarjuk feláldozni tanunkat, mert tiszte-
letre, szeretetreméltó , szent, mert kezdettől mostanáig sze-
münk fénye, szivünk öröme volt, nïert erényre buzdit, mert 
az élet küzdelmeiben erőt nyújt, hogy még az üldözéseknek 
is ellentállhassunk. — De hogyan is hódolhatnánk mi min-
denben a még korántsem biztos tudomány elhamarkodott 
következményeinek? Mennyi ellenvetést gürdithetünk, te-
hetünk ? Emlékekkel birunk, melyek évezredekre visszavi-
hetők, és melyek eddig minden vitatkozásokból diadalmasan 
kerültek ki. A népek hagyományai, a földgömb kétfélén élő 
vadnépek meséi ugy jelentkeznek, mint előkészület azon ki-
nyilatkoztatáshoz, mely a világban u j erkölcsi, társadalmi, 
nemzetközi, és vallási viszonyokat létesített, melyeket ellen-
ségeinek eddig nem sikerült felforgatni. Csudákon és jöven-
döléseken kivül u j erkölcsi törvényeket, u j bölcselmet, u j 
istenészetet tudatlan emberek által látunk felállittatni a tör-
ténet egyik legfényesebb korszakában , és az u j tan aláveti 
magának a leghatalmasb birodalmat, mely valaha létezett, 
és pedig hatalma fénykorában. Az egész világ megváltozik, 
és átváltozik, elfogadja az u j törvényhozást, mely tudomány-
nélküli emberektől kihirdettetik. Imé az igazság védve, mely 
ellen nincs, nem lehet ellenvetés, és mennyire növekszik 
hatálya, ha hozzáadjuk az erény, a szüzesség, a szentség 
példáit , minők ezelőtt ismeretlenek voltak ?. ha visszagon-
dolunk azon változtatásra, mely az államban a tudomány-
ban történt. Az állam a közérdekek őre lön, az alattvalók , 
a gyengék, a nők, a családok jogai inegvédetnek, igen még 
» szegények , a foglyok, a rabszolgák, az elitéltek jogai is. 

Es ezen védvek még másokat is magokban foglalnak és bi-
zonyítanak szent könyveink hitelessége, jósaink ihlettsége 
mellett. Higyjétek, e szent könyvek, és a b'enfoglalt tanok 
a legbölcsebb, a legszentebb emberek által elfogadtattak. 
Nincs-e tehát jogunk ezen mély és fontos elmélkedéseket 
elejébe tenni azon következtetéseknek, melyeket ti egy ko-
ponyamaradék , egy cserépedényből vontok ? Igen az örök 
igazság győztes maradand, és a tudomány fog igyekezni vele 
összhangzásba jutni." 

BÉCS, aug. elején. A forradalmi sajtó különféle köze-
gei roppant zajt ütöttek a bécsi bibornok-érsek Rauscher 
Othmar József ő emja azon körlevele fölött, melyet a pápai 
kölcsönről közrebocsátott. Mi természetesen egészen más 
oldalról és szerfölött érdekesnek tartjuk a bátorlelkü főpap 
szózatát. A birodalomban ez az egyedüli főpásztori levél ezen 
tárgyról. „Az igazságtalan erőszak tényei, úgymond a bibor-
nok, nagy tért foglalnak el a történetben, és ha a bűnténye-
ket a kiontott vér mennyisége szerint mérlegeljük, a 19-ik 
századot a mult idők fölül nem multák. De bármily távolra 
tekintsünk is vissza a múltba, nem fogunk akadni oly bitor-
lásra, mely álnokságra, árulásra hasonlitana ahoz, mely által 
a piemonti király uralma Olaszhon legnagyobb részében 
megalapittatott. A titkos társulatok e merész tényt előkészí-
tették. A nyilvános tanszékek a forradalom tanodái lőnek, 
az orgyilkosok fizettettek, a hazugság és rágalom szabad uta t 
nyert. A piemonti kormány az összeesküvőkkel szövetséget 
kötött, melyet a szentszékkel azelőtt megkötött egyezmények 
felbontása szentesitett. Magasan hordozta azon szabadság 
zászlóját, mely féktelenül engedi a szenvedélyeket garázdál-
kodni, áz egyházat és pedig vallást békokba verte. . . A rom-
lottság, esküszegés, rágalom, a nyilvános szégyen hanyat-
lása alkalmasak arra, hogy romba döntsenek egy államot, 
ile nem lehetnek egy országnak se alapja. Piémont nagy ha-
talmasság akar lenni. A 17-ik szászad végétől fogva e czél 
felé törekszik. Eleinte megelégedett avval, hogy a nagy ha-
talmak támogatásából hasznot húzzon, szerény és türelmes 
volt, egy szardiniai király utódjának azt tanácsolta, hogy 
nyelje el Lombardiát mint articsókát, azaz levelenkint . . . 
Midőn a titkos társulatok működése Olaszhonban előszörje-
lentkezett, Turinban oly fejedelem uralkodott, kitől a forra-
dalom semmit sem várhatott, a mozgalom tehát ellene for-
dult, de az osztrák fegyverek véget vetettek e mozgalomnak. 
A dolgok tovább érlelődtek, a piemonti kormány Mazzinivel 
szövetkezett, kiki azt hivén, hogy a másikat czéljai kivite-
lére eszközül használja. Az u j alkotmányos törvények, az 
egyházi jogok megvetése, az oltár és a papság elleni táma-
dások, az anarchia tanainak nyújtott támasz, mindez csak 
arra szolgált, hogy a mozgalom embereit a leendő u j állam 
érdekében eszközül felhasználják. Teljes szabadság adatott 
nekik szolgálni a szárd királyt, de nem arra, hogy czéljaival 
ellenkezhessenek. A carbonarik 30 esztendőn át nem azért 
ásták alá a trónokot, hogy a savoyai házat nagyobbítsák. Az 
összeesküvés fejei, és czinkostársai elhatározták a köztársa-
ságot megalapitani, és a monarchiát, melyben ők uralkod-
nának, csak átmenetnek tekinteni. Eddig a piemonti kormány 
jobban számított, mint Mazzini, mindamellett tartósságra 
nem számithat. A piemonti király, ki határain túlterjeszkedett, 

nem számithat népe ragaszkodására ; az adók nyomasztók, és 
* 
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még sem elegendők a szükségek fedezésére, és a nagyravágyó 
tervek létesítésére. — A királyságot, melyet most Turinból 
kormányoznak, az európai bonyodalmak közeli véggel fenye-
getnek. De mindaddig, mig Istennek tetszeni fog a foszto-
gatók diadalát eltűrni, a szentszék meg lesz fosztva azon jö-
vedelmeitől, melyeket a pápai állam azelőtt nyújtott. A 
legatiok öt év óta a piemontiak birtokában vannak, Unibria, 
a márkák, és Benevent 4 év óta. Rendkívüli körülmények, 
rendkívüli kiadásokat tettek szükségesekké, és a pápai állam 
adósságának kamatjai, nolia a jövedelem nem volt arányban, 
pontosan fizettettek. A hivek atyja ezáltal a fejedelmeknek, 
és népeknek az elvállalt kötelezettségek lelkismerctes telje-
sítésének példáját akarta adni. Igaz, hogy a katholikus világ 
szóval és tettel mutatta ragaszkodását, és jelentékeny össze-
geket ajánlott fel a szentatyának. Mindazonáltal a szükséges 
kiadások folytatása, melyek nincsenek a jövedelmekkel arány-
ban, újra szükségessé tették, hogy az egyház és az igazság 
barátjainak rokonszenvére hivatkozzék, s azért lX-ik Pius 
f. év. martius 26-án 50 millió franknyi kölcsön felvételét el-
rendelte. A pápai állam léteiének 12-ik századába lépett, és 
az idők viszontagságai között a hajótöréstől még mindig meg-
menekült. Egyszernél többször közel látszott állani a felosz-
láshoz, sőt 50 év előtt egy hatalmas hódító országával egye-
sitette, de az U r keze mindig vele volt. A királyok királya ez 
alkalommal is segélyére fog sietni, és megdönteni azokat, 
kik kezeiket Péter öröksége felé kiterjesztették. De minden hü 
katholikusnak kötelessége a megpróbáltatás ezen napjaiban 
a pápát felmenteni azon zavaroktól, melyekbe az ellenségek 
álnoksága reményeit helyezi. Nemcsak a vallás és egyház, 
hanem a társadalmi rend is érdekelve van a szentszék ügyé-
nek diadalánál. Europa az erőszak borzasztó jogának lenne 
martalékává, lia a baromi erőszakoskodás, és árulás, melyek 
a romai egyház fosztogatását bevégezték, Európában elismert 
jogot képezhetnének." — A pápai kölcsön, melyet a bruxellesi 
„Banque de crédit foncier et industriel" vállalt el, 100,500, 
és 1000 frankos kötelezvényekben adatik ki. A résztvevők 
az aláírásnál az aláirt összeg 20 száztóliját. 1864, octob. 1-én 
ismét 20 száztólit, és 1865. januar 2-án 60száztólit kötelesek 
letenni. A bécsi érseki consistorium az aláirt összegeket át-
veszi, úgyszintén Henickstein kereskedő háza, honnét azután 
a nyugták, és a maga idején a kötelezvények is átvehetők. 

LYON, aug. 14. Ma indulok Parisba, hogy a holnapi 
ünnepélyen jelen lehessek. Onnan talán többet fogok irni, 
de már innen is irhatok valamit. A turini államárok szorult-
ságban lehetnek, hogy Parisba, Vichybe egymás után zarán-
dokolnok. Valóban sokat nyert ezen egységes Italia, mikor 
nemzeti függetlensége sincs meg, mert sem belől, se kivül 
nem tud magától semmit se tenni, hacsak nem a védtelen szer-
zeteseket házaikból kiűzni, ezeknek szegény kolostoraikat, 
s az atyai háztól kapott hozományaikat elrabolni. Nem lehet 
otthon megélni. Parisba zarándokolnak, hogy valami segít-
séget nyerjenek. Ez dicső nemzeti függetlenség, Napoléon 
császár lábaihoz borulni, hogy mentse meg őket a haláltól. 
Valahányszor ilyen zarándokolások történnek Turinból Pa-
risba, a forradalmi vagy a kőmives lapok egész Európában 
nagy tervekről beszélnek, csalják az olasz népet, csalják a 
lapok olvasóit, kik saját pénzükért még meg is csalatni akar-
nak. Pepoli, Manabrea városunkon átment, s biztosan mond-

hatom, hogy nem visz örömet Turinba. A császár eleget tett, 
többet ezen élhetetlen zsarnokok számára nem tehet. Ők ta-
nácsért, segítségért mentek Parisba, Vichybe; a császár ad-
hat tanácsot, csak nagybátyjának szavait, és tetteit említse 
a turiniaknak. Pisanelli mondta juliusban : az állam nem 
atheus, hanem laicus. Ez u j formula, mely ép oly esztelen, 
mint a Cavouré. Az állam laicus, azaz az állam teljesen el-
szakadt az egyháztól. Ezen elszakadást már XVI. Gergely 
kárhozatosnak mondta a ,Mirari! körlevelében, kárlioza-
tosnak mondta IX. Pius 1846. nov. 9-én, és 1862-ik év-
ben pünköstkor. Ezekből ugyan a császár nem igen fog ki-
indulni , midőn a turini államár gyermekeknek tanácsot 
ad, de megmondhatja nekik, hogy az államtanban még az 
abc-ét se tudják. Ok laicus államot akarnak. Mit mondott 
1. Napoléon? Ezt már lehet a turini zsarnokoknak fülébe 
dörgeni. „Nincs társadalom erkölcs nélkül, nincs erkölcs 
religio nélkül, nincs religio egyház né lkül" , ezek Bona-
parte Napoléonnak szavai a milanói plébánosokhoz V i l i . 
év prairial 16-án, v a g y i s 1800 jun. 5-én. Csak azt kellett 
volna még mondani a győztesnek : ,nipcs egyház pápa nélkül', 
s teljes lenne a kerekített mondat. De az is elég oly állam-
tantanonezoknak, kik laicus államot akarnak, melynek a re-
ligioval semmi köze ne legyen. „Láttunk mi köztársaságokat, 
láttunk democratiákat, igy szólt az első consul, de államot 
religio nélkül, cultus nélkül, papok nélkül soha nem lát-
tunk." ]) „Az állaniárra többet érnek a papok, mint Cagliostro, 
mint Kant , mint Németország minden ábrándozó i."a) Ha ta-
nácsot kérnek III. Napoléontól, ez adhat nekik tanácsot 1. 
Napoléon szavaiból. E nagy császár nem hogy nem akart 
laicus államot, hanem Marengónál megvervén az ausztriai és 
muszka szövetséges seregeket, a vercellei püspöknek azonnal 
mondá, hogy Francziaországban a kath. religiot és cultust 
visszaakarja állítani, és e czélra a pápával concordatumot 
kötni. Megkötvén ezt, jul. 15-én mondá: „A vélemények és 
a szivek közelednek egymáshoz, a íiu tanulékonyabb lesz 
atyjának szavára, a fiatalság engedelmesebb az ő nevelői 
iránt, a katonai összeírás a legszebb renddel ott is véghez 
vitetik, ahol ezen összeírás borzadály volt, mert a hazának 
szolgálni a religionak egyik tana."3) Nehéz a turini államá-
rok helyzete. De honnan van ? Mert a papság nem segiti 
őket. S mit tesznek ők ? Üldözik a papságot, sőt az állam 
alapjaul kimondják, hogy az állam a papság segélye nélkül 
legyen, ,Láttam köztársaságokat, de államot religio nélkül, 
religiot cultus nélkül, cultust papok nélkül, tehát államot pa-
pok segélye nélkül nem láttam.' Az állam az erők összhang-
zása. Ha a gépezetben egy lényeges erő hiányzik, megáll a 
gépezet ; hát ha még egy lényeges erő ellenes irányban mű-
ködik? S mégis a turini államárok országot akarnak alapítani 
ily lényeges erő nélkül, sőt ezen erőnek ellenes működése 
mellett. „Az állam religior nékül ép olyan, mint a hajó kor-
mány és delejtü nélkül," ez is 1. Napoléonnak szava. „Ha pápa 
nem volna, ez alkalommal szükséges lenne pápát létre hozni." 
Panaszkodhatnak a turini miniszterek a papság ellen ; hasz-

' ) Tribaiideau, Mémoires sur le Consulat. 
*) Opinions de Napoléon sur divers sujets de la politique et d 'ad-

ministration, par Palet de la Lozère. 
s ) A törvényhozótcstület megnyitásakor XI év ventôse 2-án , a z -
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talan, a kath. papság nem árulja lelkismeretét, miként a mi-
niszterek tették, midőn fejedelmeiket elárulták. 

BOLOGNA., aug. 12-én. Ezer év előtt történt, hogy 
Anastasius annalista szerint 4-ik Leo pápasága alatt 847-
ben a romai népet a szomszéd hegyekben lakó sárkány nagy 
félelemben tartotta. Igaz-e nem-e, ide nem tartozik, de a nép 
borzalomban, rémületben volt, a városból kimenni nem akart, 
éjjel mindig arról álmodott, miként fogja a sárkány az ő óriás 
szárnyaival az épületeket seperni, romba dönteni. Anastasius 
Liber pontilicalis könyvében ezeket irja : „Negyedik Leo 
pápaságának kezdetén az Orfean álló sz. Lucia templomának 
közelében egy sárkány tartózkodott, mely mérges lehelletével 
mindenkit megölt, kik hozzá közeledtek. A pápa Szűz Máriá-
nak képét fényes körmenetben a sárkány barlangja felé vi-
tette, ott megállva imádkozott, s a döghalál megszűnt, a nép 
többé nem rettegett ." ' ) Habár Anastasius elbeszéléseit sok 
ponton a történelem nem veszi, nem is veheti komolyan, 
mert az itészet próbáját meg nem állják, és sok ily mesés 
tények mentek az annalisták tollán át a következő századokba, 
úgyhogy Döllinger legújabban egy jó vastag müvet Írhatott 
„Die Fabeln des Mittelalters", a tény csak az, hogy a dög-
halál megszűnt, melyet a nép a közelben lappangó sárkány 
mérges lehelletének tulajdonított. ,Super aspidem, et basi-
liscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem', a pá-
paságról más történeti eseményekben teljesedve látjuk. Sár-
kányok, mérgesek jöttek a pápák és a romai nép ellen, de 
mind letapostattak. Sárkány volt Barbarossa, ki III . Sándor 
pápát kinozta, hü embereit a pápának gyilkolta, miként ezt 
ma a turini kormány teszi, tömlöczözte, Németország éjszaki 
vidékeire száműzte az olasz püspököket. A sárkány egy ideig 
győztes volt, a püspökségek mind üresek lettek, a nép lel-
kipásztor nélkül volt, mert a veres szakálu sárkány mérges 
lehellete megölte őket. Az erény a sárkány előtt bűnnek vé-
tetett ; a bün dijaztatott, magas hivatalokkal jutalmaztatott, 
ép ugy, miként ez öt év alatt Victor király kormányával tör-
ténik, csak a hűség, a religio, a lelkismeret.es kötelesség volt 
az, mely a veres szakálu fejedelem által tömlöczczel, halál-
lal büntettetett . Sándor pápa Velenczében imádkozott a bol-
dogságos szent Szűz Máriához, imádkozott a nép is, s nem 
a pápa ment a sárkány barlangjához , hanem a sárkány 
jött a pápa lábaihoz, hol leborulva kegyelemért könyör-
gött , Sándor pápa a sárkány nyakára hágott e szavakat 
mondva : super aspidem et basiliscum ambulabis et concul-
cabis leonem et draconem. E tényt némely tudósok tagadták, 
de Ring Lajos kútfői tanulmányozásainak adatjaival bebizo-
nyított. ï ) Borzalmas dolog ez a mai szabadságosak előtt, 
hogy a pápa egy császárnak nyakára hágjon. Borzalmas, az 
igaz, de borzalmas volt e fejedelem is az ő merényei, az ő 
gálád erkölcsei miatt is a nép előtt. Amit a pápa tet t , azt a vi-
lág megtapsolta, mivel egy féktelen zsarnokkal kevesebb 
lett a világon: egy sárkány megszűnt, mely a népnek, hová 
az közeledett, rémülete volt. A pápák csak a koronás ször-
nyek iránt voltak ily szigorúak, s boldog korszak, hol a for-
radalmak helyett, egy pápa ad igazságot az elnyomott, az 

' ) Delle fes te di IJesù O i s t o e di Maria Verg inc , Hadova vol. 2. 

p. 437. ed. 1747. 
2) Cantù Sloria degli Italiani, T . 2. p . 357. Tor ino , 1858. 

elkínzott népnek. Ma a nép vesz boszut, s boszuja merény, 
és bün ; s az különös, hogy Károly angol király, XVI. La-
jos erényes fejedelmek voltak, a pápa ellen felkelt sárká-
nyok pedig a bűnnek szörnyei, miként Barbarossa, IV. Hen-
rik, VIII. Henrik. Negyedik Leo és harmadik Sándor székén 
ma IX. Pius ü l , ez ellen is felemelkedett a sárkány, ez is 
imádkozik a boldogságos Szűz Máriához, imádkozik vele az 
egész kath. világ, s lia IV. Leo, VII. Gergely, III. Sándor 
győzött a sárkányon , győzni fog IX. Pius is a forradalmon, 
győzni fog az öt éves imádság által nyert isteni malaszttal, 
s miként Anastasius IV. Leóról, ugy a mi unokáink IX. Pi-
usról fogják mondani: „mortifer basiliscus ita effugatus est, 
ut ultra in illis locis nulla laesionis macula appareret ." Ezen 
reménynyel megyünk mi Szűz Mária menybemenetelének, 
és születésének ünnepére. 

M A D R I D , julius 1-én. Ismeretes hogy azon pár-
tok , melyeket személyeseknek lehetne nevezni, minden 
módon akadályozzák, nehogy nálunk egy erős tartós, 
és népszerű polgári kormányzat létesüljön, melynek vé-
ge a nemzet kifárasztása. I g e n , a nemzet már kifáradt 
azon pártok fondorlataiban, melyek egyike a másikat meg-
rontani törekszik, vagy mindkettő közösen összeesküvést 
forral az épen uralkodó ellenében. Befolyásunk az európai 
tanácsban mindinkább csökken, de hogy is emelkedhetnénk 
ezen belküzdelmek közepette ? A progressisták pártja a leg-
utóbbi időben egy anarchicus mozgalmat készített elő a tar-
tományokban. Három napon át minisztériumunk, mely egy a 
lehető legjobbak közül, melynek tagjai Paclieco, Canovas 
del Castillo, őszintén alkotmányos érzelműek, emelkedett 
szellemű, és józan irányú férfiak, komolyan veszélyeztetett, 
és csak junius 27 és 28 közötti éjelen lett ismét ura a hely-
zetnek. Mondják , hogy Prim tábornok lelke az összeeskü-
vésnek. A conspiratorok mindenütt egyformák : kevélyek, 
hitetlenek, hazafiatlanok. Eladnák a hazát, csakhogy ura-
lomra juthassanak, és igy gazdagodjanak. Távol állok attól, 
hogy kárhoztassam kormányrendszerét ; nem kivánom vissza 
az egyeduralmat absolut alakban, de még kevesbé azt, minő-
ről a progressista párt álmodozik, hanem mint katholikus 
mindenek előtt azt oliajtom, hogy a kormány tisztelje a ka-
tholikus vallást. Es valóban a spanyol kormány Mária Kri-
stina eltávolittatása óta tanúsítja is ezen tiszteletet, Isabella 
királynőnk pedig, kit Isten soka tartson és őrizzen, példás 
buzgalmat fejt ki. Mondják, hogy IX. Pius koronáztatása 
évünnepének alkalmakor minisztériumunk üdvözlő feliratot 
küldött, melyre a szentatya igazán apostoli módon válaszolt. 
Spanyolország pedig olyan mint királynője. Katholikus kí-
ván minden áron maradni. Krisztus helytartóját feldíszítve 
akarja látni a hármas koronával, tiszteltetve az egész világ 
által. Nem is hinnék, IX. Pius szorongattatásai mennyire 
népszerűvé tették a pápaságot, és a progressisták támadásai 
a pápa jogait védő kormányunk ellen mennyire növelték en-
nek népszerűségét. Az Isten mindig jót támaszt a roszból is. 
Azért, bármint vélekedjék is valaki belügyeink állapotáról, 
én reméllek. Reméllek azért, mert Spanyolország szereti a 
pápát, és hű marad ősei hitéhez. 
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VEGYESEK. 
Francziaországban több vidékekről, különösen Mon-

taubau 8 Cahorsból kérdést tettek a párisi nunciusnál, vál-
jon a pápai kölcsön szelvényeinek a birtokos által tet t meg-
semmisítése a bankárnak hoz-e hasznot, vagy pedig a pápai 
államnak, mivel ezen utolsó esetben a kölcsönpapirok birto-
kosai péterííllér gyanánt szívesen megsemmisítik a szelvé-
nyeket egészben vagy részben. A nuncius válaszolt, hogy ez 
kétségkivül csak a pápai állam javára történnék, mivel a 
bankárház csak annyit nyugtatványozhat a szentszéknek, 
amennyi szelvényt bevált, s igy a szelvények be nem váltása 
annyi , mint adományozott péterfillér. — A legújabb köl-
csönbe az elébbi kölcsönpapirok is elfogadtatnak és pedig 
teljes értékben ; s igy , mivel az elébbi kölcsön nem áll al-
pari, kiki a hároméves papirjait az ujjal felcserélheti, és oly 
papirt kap, mely a börzén is al pari megy. Dumonceau több 
hitellel bir ez esetben, mint Rotschild. A szelvények önkény-
tes megsemmisítése pedig sok tekintetből legjobb, legköny-
nyebb mód péterfillért adni a szentatyának. 

Ischiában Garibaldi és czinkosai között igen keserű le-
hetet t a veszekedés, mert G—i a kőmivesség 33 fokú nagy-
mandarinságáról lemondott, s az istentelen társulat kápta-
lanja (igy hivják az igazgatói clubbot) sept. 15-ére tűzte ki 
a nagymester választását. Főztek, forraltak valamit Ischia 
forró vizében, s a terv szerint nagygyá lett hős kalóznak fe-
jé t forrázták le. ,Hostias coxerunt in lebeti' (2 Par. 35, 13.) 
,efferbuit coctio' (Ezech. 24, 5-) ,et clibanus succensus est 
a coquente.' (Os. 7, 4 . ) A csupor feldűlt, Garibaldi, mint 
főtt rák, nem az asztalra, hanem atalyigára pottyant, „Túlit 
ergo picém et adipem et pilos et coxit pariter ; fecitque mas-
sas et dédit in os draconis et diruptus est draco. Et dixit : 
ecce quem colebatis !" (Dan. 14, 26.) A veszekedést titkol-
ják, mikint Menotti Pallavicini ezredest Aspromonten fel-
szólította, hogy hazudjanak valamit a hazáért, és titokban 
maradjon a verekedés. De az újságok csak kicsacsogják, hogy 
Garibaldi álmosságban, vagyis erőkimerültségben szenved. 
,Tota nocte dormivit coquens.' (Os. 7, 6.) Senki nem megy 
hozzá, ő se akar már 33 fokú mandarin maradni, mivel sin-
lik, sorvad, szárad, senyved fejében és beleiben. Mit csinál-
janak ily nagymesterrel, aki nem akar engedelmeskedni ? 
Eldobják, lemondatják. ,Non comedetis ex eo crudum quid, 
nec coctum aqua (Ischia), sed tantum assum igni ; caput 
cum pedibus ejus et intestinis vorabitis. Nec remanebit 
quidquam ex eo usque mane, sed quid residuum fueri t ; igne 
comburetis." (Exod. 12,6, 7.) G—i ,Ubi est victoria tua ? ubi 
est stimulus tuus ? (1. Cor. 15, 59.) ,Stimulator ab aqui-
lone' (Jer. 46, 20) stimulo boves agitat (Eccl. 38, 26) hogy 
pityóka teremjen Caprerában. ,Egö sicut foenum arui,, (Ps. 
102, 12) vituli comedentis foenum. (Ps. 106, 20.) Exsicca :  
tum est foenum, cecidit flos. Vere foenum est populus ! (Is. 
7,8.) ,Deducetis canos meos cum moerore ad inferos.' (Ge-
nes. 44, 31.) Ezek lehetnek a társaktól megcsúfolt hősnek 
elmélkedései. Victor király meghízott mája miatt az álomban, 
Farini miniszterelnök a bolondok tornyában, Garibaldi a pod-
gyásztalyigán. Bastoggi, ki 3,000,000-mal a turini kamarát 
megvásárolja, — ez az antipapalis Italiának hűséges képe. 

A zürichi egyetem tanuló polgárai között a mult is-
kolai év alatt csak 125 párbaj vívatott. Miután a párbajok a 
becsület visszaállításának módjául tartatnak, azon egyetemi 
polgároknál igen nagy lehet a becsületérzet, hogy oly buz-
galommal, s életveszélylyel is védik becsületüket. D e ismét, 
miután minden párbajt, mely becsületért vivatik, becsület-
sértés előz meg ; szükséges a lehozás, hogy a zürichi egye-
tem polgárai között igen sok a becsületsértő. A becsületsér-
tőt a magyar garázdának mondja, mire mutatnak tehát a sok 
párbajok ? Sok neveletlenre, sok műveletlenre, kik először 

egymást szóval meggyalázzák, hogy azután egymást karddal 
megvagdalják. 

Birminghamban van egy réz- és vasöntöde, mely kizá-
rólagos előjoggal bir az indusok isteneik készítésére. Leg-
közelebb is következő hirdetést tesz közzé; „Mindenféle is-
tenek művészileg készítve. Famen, a napnak istene, tiszta 
rézből, művészi munka. Az ördögök fejedelme, fejedelmi ké-
szítmény. Egy óriás, mely fölött merészen kivitt alakban áll 
a kardja legújabb divat szerint. Baronnin, napisten, eleven 
hűségben; az ő krokodilja rézből, a fark ezüstből; Buberen, 
a kincsek istene, kitűnő munka; több kisebb istenek, féliste-
nek, alanti istenek megszabott áron. Hitel nem adatik, min-
den kész pénzen vétetik." Polgáriasodott Britannia, mely 19-ik 
században a babonának, a bálványimádásnak ily művészi szol-
gálatokat tesz. 

Mily vadságra fajultak. Éjszak-Amerikában a szenve-
délyek, láthatni Bronwlow pásztornak New-Yorkban a nép-
hez tartott szónoklatából : „Ha tehetném, az éjszaki szövet-
ségi katonaegyenruhába öltöztetném a farkasokat, pardu-
czokat, tigriseket, medvéket, Floridának, Carolínának kro-
kodiljait, délnek minden négereit, a pokolnak minden ördö-
geit, s a confederáltak ellen küldeném. E háborút dühhel, 
boszuval kell folytatni, mig a déliek ki nem irtatnak, férfiak, 
nők, gyermekek, csecsemők. (Taps.) En ismerem Grantot, a 
kis embert, akarom, hogy ő vegye be Richmondot, Butler 
pedig, a fene vad az ő négerhadával Charlestont. Isten se-
gítségével a délieket a inexicoi öbölbe kergetjük, mint az ör-
dög a sertéseket a galileai tengerbe. Bevégezve a háborút, 
lesz 600,000 főnyi seregünk, evvel megbüntetjük Angliát 
(tapsvihar), megkorbácsoljuk a délszakot, Francziaországot, 
az egész világot, én akarom, hogy ezt át meg át korbácsol-
juk." Ezen férfi lelkész volt, nem tudjuk milyen, hanem csak 
azt, hogy nem volt kath. plébános. IX. Pius a new-yorki pol-
gárok egyikétől Gandolfoban megkéretett, irjon valamit a 
tőle adott arczképre, a szentatya ezeket irta : ,mitte gladium 
tuum in vaginam, et Deus pacis erit tecum', Bronwlow pász-
tor pedig az általa toborzott igen Ízletes hadseregnek akar 
tábornagya lenni, és a szarkával sokat akarva, korbácsot fon 
az egész világra. Testvériség, szabadság, műveltség! 

A pápáknak legrégibb időtől kezdve voltak nyaralóik, 
hova a városi hőségtől menekültek. Anastasius emliti I. Pál-
ról, hogy sz. Pál kolostorába vonult, ahol 767-ben jun. 28-án 
meghalt. VII. Benedek Orvietóban birt nyaralót, több pápa 
Monte-Cassinoban nyaralt. III . Eugenius Segniben épített 
nyaralót, III. Incze Anagni születése helyén szeretett lakni, ' 
IV. Urbán pápa Montefiasconeban, III. Miklós Sorianoban 
tartózkodott. Az avignonei pápák Rhone partjain nyaralókat 
építettek, vagy kies fekvésű kolostorokba vonultak. V. Ur-
bán az orvietoi palotát felépítette vitandi aestus causa. 15-ik 
században Tivoli, Viterbo, Corneto, Frascati voltak nyaralói 
lakások. VIII . Incze a Magliana palotát, VIII. Kelemen Ca-
stelgandolfót felépítette. III. Pál Perugiában, III. Jul ius 
Flaminiana kapun kívüli villában, XIII. Gergely Mandra-
gone palotában Frascati mellett, V. Sixtus majd itt, majd 
államaiban másutt nyaralt. VIII. Urbán Gandolfoban, XIII . 
Benedek Öregsége, XII . Kelemen vaksága miatt otthon ma-
rad t ; XIV. Benedek, XIV. Kelemen, XII. Leo, XVI. Ger-
gely Gandolfoban, IX. Pius Porto d'Anzio s. Gandolfoban 
töltött néhány napot. A romai nyári idény egészségtelensé-
géről való hit, ugy látszik Damian Pétertől vette eredetét, 
aki az ostiai püspökséget és bibornokságot nem akarta el-
fogadni , indokul hozván a romai levegőnek egészségte-
lenségét. o 

Kegyes adomány. 
A szenta tyának ex volo N. J . 20 f. o. á. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (halpiacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1864. 
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Kelet és Nyugot. 
(Fo ly ta t á s . ) 

Akarja igenis a romai egyház az egyesülést, 
akarja a szakadár görögöket, a keletieket anyai kar-
jaiba zárni, megengedi különös fegyelmüket — quam 
ante schisma servabant — meghagyja szertartásai-
kat, — peculiares liturgias catholicas, in quas nul-
lus circa catholicam fidem vel morum lionestatem 
irrepsisset error ; de azt senki se követelje, hogy a 
kath. egyház alkudozzék avval, mit hibásnak tart. 
A kath. egyház az egyesülés tekintetében mindig 
nyiltan, leplezetlenül fejtette ki nézeteit, nem kény-
szerítve senkit, sö't fájlalva, ha őszinte törekvéseinek 
nem felelt meg a siker, de egységet ad speciem, va-
lami mixtum compositumot az igaz hit s tévtanok-
ból el nem fogadhat, sem azt nem tűrheti, hogy a 
a vele egyesültek a szakadárok hibáira kacsintgas-
sanak, mint a zsidók az egyptomi húsos fazekakra; 
qui non est mecum contra me est, mondja az Üdvö-
zítő1) et qui non congregat mecum, spargit; és nemo 
mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, 
aptus est regno Dei.2) Midőn a romai egyház a bé-
kejobbot nyújtja a keletieknek, egyedül azon szere-
tet törvényét teljesiti, mely felebarátjának javát mun-
kálni, s a. tévedőt igaz útra vezetni parancsolja, mi-
kint ezt szentatyánk oly szépen mondja ; „Post haec 
abstinere non possumus, quominus caritatis et pacis 
verba his etiam loquamur orientalibus Christum co-
lentibus, qui a communione sanctae hujus Petri se-
dis alieni sunt. Etenim urget nos Christi Caritas, ut 
juxta ejus monita et exemplum dispersas oves sequi 
per invia quaequae et aspera, atque illarum infirmi-
tati succurrere connitamur, ut in septa dominici g re-
gis tandem aliquando regrediantur".3) Ha a keleti 

!) Matth. 12, 30. 
2) Luc. 9, 62. 
3) Litt, ad orient. Pius IX. 1854. I. 84. 

egyház ahelyett, hogy a békejobbot elfogadva, közre-
működnék az egység nagy müvének létrehozásán, a 
romai egyházat bizalmatlanság, gyűlölség és ellensé-
geskedések dörgésétvel háborgatja;1) akkor ahelyett, 
hogy a stagnátioból, melybe a szakadás sodorta, kibon-
takozva uj életnek indulna, mindig mélyebbre s mé-
lyebbre fog sülyedni, mig a pártérdekekbe bevo-
natva, lassan elvesztendi egyházi jellegét, s ezer meg 
ezer töredékre fog porlani, mig a romai egyház szi-
lárdan állva könytelt szemekkel fogja szerencsétlen 
testvérének buktát gyászolni. S ez nem agyrém, nem 
rémkép, mit állitunk, s méltán mondá Somogyi Ká-
roly: hogy a romai egyház előzékenysége az egy-
ség helyreállításában nem önzés, hanem áldozatkész-
ség, mig az ajánlott egység visszautasítása nem 
egyéb öngyilkosságnál.2) Ugyanis az egész müveit 
nyugat, kivétel nélkül megegyezik abban, miszerint 
a görög egyház életében, mióta a latin egyháztól el-
vált, bizonyos pangás, bizonyos élettelenség mutat-
kozik, oly élettelenség, minőt a törzstől erővel elvá-
lasztott ágon tapasztalunk. Oda van az egyházi élet-
nek azon fris elevensége, mely sz. Athanázt, Clirysos-
tomust,Basiliust, nazyanziésnyssaiGergelyt szülte; 
s mely damaskusi szent Jánosban utolszor jelentke-
.zett, a hittani tételeknek bővebb kifejtése megszűnt, s 
az egyháznak szellemi élete, ebből folyó tevékeny-
sége ki- s befelé mintegy megkövült, annyira, hogy 
a keleti egyháznak a szakadás óta alig van szoros 
értelemben vett egyháztörténete. Azon reményben, 
hogy szent Péter székétől magukat felszabadítják., 
világi hatalom alá hajtották fejüket. Cum enim Grrae-
corum ecclesia a romanae sedis unitate recessit, sta-
tim privilegio caruit ecclesiasticae libertatis, et quae 
fuerat libera, facta est saecularis potestatis ancilla. 
Satis ejus vexatio dedisse debuerat intellectum, in 
quorum manibus ordo ecclesiasticus per adversas na-
tiones in diversa partibus confunditur,. ecclesiastica 
libertás opprimitur, et sacerdotalis dignitas concul-
catur, et non est qui consoletur earn ex omnibus ca-

J ) Relig. 1863, I. 308. 
2) Relig. 1859. 259. 
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ris ejus, quia tamquam acephali ad caput ecclesiae 
reverti contempserunt.1) Die griechische Kirche 
mondja Döllinger 2) zeigte seit dem zwölften Jahr-
hundert gegenüber dem regen Leben, der jugendli-
chen Frische und expansiven Kraft des Occidentes 
jene altersschwache Unbeweglichkeit und hochmíí-
thige Erstarrung, die nichts mehr zu lernen fähig, 
ebenso steril als ohnmächtig zur Verbesserung der 
inneren verrosteten Zustände war. — Grieseler pedig : 
Schon vor dem zwölften Jahrhundert hatte unter 
den Griechen der Druck despotischer Willkühr alle 
politische und kirchliche Freiheit, und damit alle 
wissenschaftliche Forschung erstickt; dafür wurzel-
ten unter ihnen sklavische Gesinnung und Hoch-
mutli, Luge und Heuchelei. In dem klassischen Al-
terthum schien ihnen der Gipfel aller weltlichen, in 
ihren alten Kirchenlehrern die Hö'he der theologi-
schen Bildung erreicht zu sein. So zehrten Sie nur 
vor den Resten dieser doppelten Vergangenheit, und 
sahen auf alle anderen Völker als Barbaren hochmű-
thig herab.3) Während die abendländische Kirche, ál-
lítja Ulimann,l) in einer neuen kräftigen Lebensent-
wickelung begriffen war, blieb die morgenländische, 
die in den früheren Jahrhunderten ihrer Schwester 
mit rühmlichen Beispiele vorangegangen war, zuerst 
auf dem erreichten Hőhepünkte stehen, und versank 
dann immermehr in Leblosigkeit und geistige Er-
starrung stb. Hasonlag nyilatkoznak a franczia s an-
gol történészek és utazók is; igy Boré Jenő':5) Die 
Griechen machen keine bemerkbaren Fortschritte 
mehr. Der Grund hievon liegt in dem Geiste des In-
dividualismus, der dieses Volk immer charakterisirt 
hat, und es verleitete sich hochmüthig zu isoliren 
und fremde Hilfe zürückzuweisen. Die Griechen lei-
den noch an den traurigen Folgen ihrer Trennung 
von Rom. Sie sind seither ganz ausser der Bewegung 
der Civilisation und Wissenschaft geblieben, welche 
die anderen Völker Europas beständig vorwärts 
führt. Alle geistige Thätigkeit hat aufgehört. — 
Palmer:") Der allgemeine Character beider Kirchen 

») Matth. Paris Hist . Anglor. Lond. 1571. p. 620. 
3) Kirche und Kirchen etc. München 1861. p. 759. 
3) Lehrbuch der Kirchengesch. Bonn. 1848. II. p. 664. 
' ) Studien und Kritiken Jahrg . 1833. p. 654. Cf. Weiss 

Lehrbuch der Weltg. II. Wien. 1862, p. 735. 
5) Correspondance, et mémoires d'un voyageur en Ori-

ent. Paris. 1840. p. 152. toute activité intellectuelle a cessé. 
Dissertations p. 145. the general aspect is this : on 

the western si de manifest life and energy, on the Greek or 
Eastern side apparent formalism and. coldness, cf. 294. 

der des Orients und Occidents ist dieser : die occiden-
talische offenbart Leben und Kraft in der orienta-
lischen sieht man nur Formalismus und Erstarrung. 
Hasonlag Carlisle.x) Finlay pedig : Die Griechen 
verwarfen unmittelbar die Idee des Fortschrittes; 
igy Neal is.3) Tscheadaeff és Golowin pedig állítják 4) 
dass die Civilisation Russlands durch die Trennung 
von der lateinischen Kirche gehemmt worden sei. 
Hogy pedig ez igy van, azt mindenki könnyen be-
láthatja, lia a történelem hasábjain lapozva, a keleti 
egyházak sorsát kissé tüzetesebben veszi szemügyre; 
s a keleti egyházak ezen siralmas állapota nemcsak 
a szakadároknál tűnik fel, mint ezt hazánkban is 
láthatjuk, hanem még azoknál is érezhető, kik a la-
tin egyházzal már egyesültek, miután a százados ba-
jok nem oly könnyen orvosolhatók, mint a legjobb 
szándék akarná, kivált, lia a bajok orvoslása nem ott 
kerestetik, honnan a gyógyszer várható, hanem ott, 
honnan az származik, tudnillik a szakadásban s an-
nak hagyományaiban. Mennyire érezhetők a szaka-
dás óta beliarapódzott bajok csak hazánkban is, erre 
szolgáljon tanuul Rácz Vazul ur , balásfalvi érseki 
káptalani prépost, ki a káptalannak 1862. év aug. 
18-án történt beigtatásakor tekintélyes gyülekezet 
előtt igy nyilatkozott.5) „Ha nézzük az iskolákat, alig 
találunk itt-ott egyet, s ezek sincsenek eléggé képe-
sitett tanítókkal, sem elegendő fizetéssel ellátva. A 
községek legnagyobb része nem is álmodik gyer-
mekeink neveléséről. Ha nézzük a papságot, ezt 
nyomorban és szegénységben találjuk, miből követ-
kezik, hogy fájdalommal tapasztaljuk, miszerint a pa-
pok kevés kivétellel nem teljesitik kötelességüket, a né-
pet nem tanitják a hitre, Isten s felebarát iránti köte-
lességeikre. Ebből szükségképen a népnek vaksága s 
minden sajnálatra méltó erkölcstelenedése követke-
zik ; a fegyelem a clerusban és a népben egészen el 
van hanyagolva, az istenitisztelet csak látszatra min-
den kegyelet s áhítat nélkül végeztetik, miáltal az 
indifferentismus a clerust is elfogta. Mihez azt is szá-
mithatni, hogyanépnek szabadválasztási jogaievén, 

Diary in Turkish and Greek Waters. London 1854. 
pag. 210. 

2) The— Greeks immediately rejected the idea of 
progress. History of the byzantine and Greek empires from 
1057 to 1453. by G. Finlay. Edinb. a Lond. 1854 p. 346. 

3) A history of the holy eastern church P. I. General 
Introd. Lond. 1850 p. 14. 

4) Progrés en Russie par Iwan Golowine. Leipzig 
1859 p. 72. 

s ) Relig. 1863 I. 84. 



aversióval fenyeget , ha kedvét nem tölt ik, amiért gyak-
ran oly plébánost kell kinevezni, ki az egyház kárára lesz." 
Ha már mind ennek csak egyrésze volna is igaz, meny-
nyire sajnálatra méltó, s mennyire kötelességévé teszi 
mindazoknak , kik ezt belátják , tudják , orvosszert keresni 
ezen bajok ellen, oly orvosszert ped ig , mely a bajokat 
ne nagyobbítsa, hanem sikeresen gyógyítsa. Ezen or-
vosszer pedig nem lesz ott, hol azt a brassói román lap 
írói keresik, midőn az orvoslást nem a legfőbb egyházi te-
kintély által akarják elérni, melynek hatósága alól az egye-
düli hitet kivéve, mindent ki akarnak vonni, hanem a sza-
kadár agenda behozatalával akarják s óhajtják megszün-
tetni ; más szavakkal, mintha fájlalnák az egyesülést.1) Pe-
dig a romai egyház, ennek dicső feje mikint tudja és érzi a 
bajokat, melyekben sinlődik a görög egyház, ugy minden 
kitelhető módon igyekszik azokon segiteni : Neque vero vos 
ignoratis — quam vehementer nobis cordi sit istarum orien-
talium ecclesiarum bonum, utilitas ac prosperitás, mondja 
IX Pius 2) s alább : quanto amore, quantoque studio istas 
orientales prosequamur ecclesias, et quam vehementer opte-
mus, ut in orientalibus populis sanctissima nostra fides, re-
ligio, pietas majora in dies incrementa suscipiat ac vigeat 
et efflorescat; mig tehát a Gazeta emberei s talán mások a 
görög egyház bajainak orvoslását aminél lazabb viszony által 
reménylik elérhetni, addig a latin egyház ennek dicső feje 
személyében minél szorosabban óhajtja őtet szivéhez csa-
tolni, hogy annál könnyebben hozhasson irt bajaira ; s hogy 
IX. Pius pápának ez valóban erős szándéka, s valóban min-
den kitelhető módon akarja a keleti egyházat a pángásból 
kirántani, s virágzásba hozni, kitűnik apostoli leveléből, 
melyben miután tudtára adja a keleti egyház fejeinek, hogy 
a keleti egyházak ügyeinek egyedüli tárgyalására ut omnia 
orientalium ecclesiarum negotia unice tractanda, et expedi-
enda cu re t , különös congregatiót alakitott, felszólítja őket, 
hogy részükről siessenek közreműködni, miszerint az ohaj-
tott czél : a bonum , utilitas et prosperitás az érintett con-
gregatio által annál biztosabban elérettethessék : Verum ut 
haec Congregatio omni cura et industria demandatum sibi a 
nobis munus exercere, suosque labores ac studia in majorem 
istarum ecclesiarum prosperitatem conferre possit , opus 
omnino est, ut optime noscat spirituales orientalium nationum 
indigentias, quibus oportune ac provide sit consulendum. 
Et quoniam vobis V. FF. apprime nota est conditio et status 
gregis curae vestrae t radi t i , idcirco pro vestra sapientia 
probe nostis, maxime oportere, ut de rebus omnibus, quae 
vestras ecclesias, vestrumque gregem respiciunt, majore qua 
fieri potest celeritate nos diligentissime certiores facere ve-
litis, et accuratam de vestrarum dioecesium statu relatio-
nem mittatis, in qua sedulo exponatur, quidquid ad ipsas 
dioeceses spectet , quo iidelium in eisdem dioecesibus de-
gentium necessitatibus omni cura prospicere possimus. 
Summa certe erit nostra consolatio, si quisque vestrum V. 
F F . omnes suae propriae dioecesis res sedulo ad nos referens 
significaverit, quot fideles in ipsa versentur dioecesi, quot 
sint ecclesiastici viri, qui proprii ministerii munia obeuntes 
ipsis fidelibus assistant , quae eorumdem fidelium agendi 

») Relig. 1859. 257. sq. — 1863, 308 59 .1863 .1 . 93. 
2) Li t , ap. ad Or . Amantissiinus. 
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ratio tum quoad fidem , tum quoad morum honestatem, qua 
doctrina clerus sit praeditus, quaeque ipsius cleri educatio, 
et quomodo populus ad sanctissimam nostram religionem, 
morumque disciplinam instituatur, et qua ratione populus 
idem ad pietatem, morumque probitatem quotidie magis con-
firmari ac excitari queat. Optamus etiam summopere agno-
scere, qualis sit vestrarum scholarum conditio, et qua fre-
quentia) illas juventus adire soleat. Cum vero probe sciatis 
V. F F . omnes rei cum sacrae tum publicae spes positas esse 
in recta salutari ac religiosa puerorum educatione, idcirco 
maxime interest, ipsos vela tener is annis catholicas celebrare 
scholas , quo divinae nostrae religionis veritatem ac prae-
ceptiones sedulo discentes a periculo amoveantur, ne tene-
rae eorum mentes pravis imbuantur principiis. Neque omit-
tatis nobis manifestare, si libris indigeatis, ac simul exponere, 
qui potissimum libri ex vestra sententia et cleri doctrinae 
curandae et populi institutioni promovendae, et acatholico-
rum placitis confutandis et fidelium pietati fovendae magis 
oportuni esse possint. Insuper cum acceperimus in aliquibus 
locis liturgicos ac rituales adhiberi libros, in quos vel aliquis 
irrepsit error, vel aliqua ad arbitrium invecta immutatio ; 
vestrum erit nobis patefacere, qui libri apud vos adhibean-
tur, itemque dieere, si hujusmodi libri aliquo tempore fuerint 
ab hac S. Sede approbati , vel si ex vestro judicio errores 
corrigendos contineant, atque etiam si quae dubia dirimenda 
liabeatis, vel si adsint abusiones tollendae. Atque etiam ex-
petimus a vobis accipere, quos in vestris dioecesibus pro-
gressus habeat sancta catholica unio, quae impedimenta 
eidem obstent , quibusque oporttinioribus modis hujusmodi 
impedimenta amoveri possint, ut ipsa unio magis in dies pro-
moveatur et augeatur. ]) Mondhatja még valaki ezek olva-
sása után, hogy az egyház a keletiekkel mint mostoha gyer-
mekeivel bánik ? Van-e valahol legkisebb nyoma annak, hogy 
az egyház az unio által egyebet akar elérni, mint a keleti 
egyház javát, felvirágzását? Tehet az egyház többet a gyá-
szos szakadás megszüntetésére, a kedélyek megnyugtatására, 
s az egész egyház erősbülésére mint tesz, midőn annyi figyel-
met fordit a szerencsétlen keleti egyház felemelésére, midőn 
annyira igyekszik azt régi fényébe visszahelyezni ? íme itt 
a gyógyszer a keleti egyház bajainak orvoslására ! I t t azon 
orvos, ki nemcsak tudja a ba j t , de azt érzi is s megszünte-
tésére a legrészletesb , legüdvösb rendelést adja ! Nem ön-
gyilkosság tehát az orvos mentőjobbját elutasitani, a gyógy-
szert elvetni s kuruzsolókhoz fordulni , hogy az elévült baj 
megszűnjön ? Pedig az egyháznak legüdvösebb tanácsai, 
leghathatósb gondoskodása hajótörést szenved, ha azok, kik-
nek közreműködése okvetlen megkívántatik, visszavonulnak, 
s a semmittevő néző szerepét játszák. Nem igy tett Gergely 
a lembergi görög egyesült egyház feje, midőn köriratában 
ezeket mondja : Quis exinde non intelligit, bonum, utilitatem 
et prosperitatem orientalium ecclesiarum vehementissime 
Suae Sanctitati cordi esse ? Nobis profecto restât Deum 
orare, ut iis, quae Sua Sanctitas plantavit, det incremen-
tum. Neque nostra ex parte in ferendo illo adjutorio possu-
mus tardare , quod Sua Sanctitas a nobis requirit etc. 2) A 
mi pedig a liturgicus könyvek revisióját illeti, mitől bizonyos 

' ) 1. c . Amantissiinus. 
E n c j c i i c a dd. 25 maji 1862. 
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helyen annyira borzadnak, van-e abban valami meglepő, ha 
az egyház azokat revideáltatni akarja ? Nem az ő tiszte a 
hitnek tisztaságára felügyelni? Nem kötelessége őrködni 
afölött, hogy azon könyvekbe, melyek a szent titkok megün-
neplését tárgyaló szertartásokat foglalják magokban, semmi-
féle hiba be ne csuszszék , ha pedig a századok folytán be-
csúszott , az onnan mint nem odavaló kitörültessék ? Nem 
gyakorolja-e ezen jogát minden néven nevezendő társadalom 
s társulat azon könyvekre nézve , melyek azon társadalom 
vagy társulat czéljára, s működésére vonatkoznak ? Lám az 
egyház e tekintetben is az egyes püspökök tanácsát látszik 
kikérni, midőn mondatik : ,,vestrum erit nobis patefacere — 
si ex vestro judicio errores corrigendos contineant — s biz-
tositja arról ') „ad vestros sacros ritus quod attinet, rejici-
enda solummodo erunt, si quaeini l los separationis tempore 
irrepserint , quae fidei, et unitati catholicae adversantur." 
(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 25-én. XV. Rövidre vont itészettel végig 

akarunk futni a 17 czikkelybe letett elveken, gyakorlati al-
kalmazásukat, s mai napon birt alakúkat későbre hagyván. 
Ismerjük először, mily alakban jöttek azok a világra, s fogjuk 
azután tudni, mily alakban vaunak most. A jelen nyomorok 
első gyökerei ezek, lássuk a gyökereket, könnyebb lesz is-
merni a fát lombozatjával együtt. Lehetetlen azonban nem 
figyelmeztetni pontonkint, mily elveket támadtak meg azok 
a ker. társadalomban. Miután ismerjük az ellenséget, ismer-
jük azt is, hová irányozza vágásait. Nem lépünk ugyan ezen 
ker. elvek fejtegetésébe , de midőn az el3Ő utazót a hegy-
szorosok között vezetjük, czélszerü, hogy a hegynyilásokat, 
hova csak később jövünk, megmutassuk. A szabadságról és 
az egyenlőségről kimondott elv a tekintély elve ellen, a szü-
letésből, a történetből jöt t jogok ellen intéztetett. A legisták 
elméjében az egyenlőség minden tekintélyt tagadott, s mivel 
mégis tekintély nélkül, hatalom nélkül nincs állam, nincs tár-
sadalom, más tekintélyt nem ismertek, semmint, mely a nemzet 
akaratjából kifolyt. Ezen nemzet puszta, és magára hagyatott 
ember, annak és addig engedelmeskedik , akinek és meddig 
akar, és mivel csak azért engedelmeskedik, mivel épen ennek 
engedelmeskedni akar, nem engedelmeskedik magához ha-
sonló embertársának, hanem saját akaratjának, melylyel em-
bert bizott meg, hogy parancsoljon. Ez a purus naturalismus, 
ez az ész hit nélkül, ez az állam egyház nélkül, ez a társada-
lom religio nélkül, ez az ember Isten nélkül, ez a bün meg-
váltás nélkül, ez a creatio redemtio nélkül, ez a tökéletes po-
gány állam, pogány társadalom, pogány jog, pogány tekintély, 
pogány polgár. Az Istennek teljes kizárása volt ez, nem pedig 
csak a nemességi szabadalmak eltörlése. Teljes függetlenítés 
volt ez az isteni törvénytől, nemcsak a történet által átha-
gyományozott hazai alkotmánytól, mely már megállapított 
hatalmat, állami s társadalmi rendet mutat, s eziránt enge-
delmességet követel. Ezen egyenlőség tagadja a Megváltót, 
a megváltást, az egyházat, a születéses királyságot, a papi 
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hatalmat : ez egyenlőség megmarad az első Ádámnál, nem 
akarván tudni semmit a második Ádámról: Tagadta az örökö-
södési bünt, midőn az emberben, és ennek minden viszonyai-
ban, tehát a családban, a társadalomban elkerülhetlen roszat 
jó dolognak vallotta, az embert a földi jólétre, nem szólunk 
a jövő életről, végczélról, képezettnek, minden eszközökkel 
ellátottnak állította. Hátrább esett ez a pelagianismusnál, át-
csapott a manichaeismusba, midőn a roszat oly jogosnak, 
oly eredetűnek mondta mint a jót. Egyenlőtlenség mindig 
lesz a korban, szellemi s testi erőben. Ha nincs, ki az elmét 
és az akaratot vezesse, a romlott természet saját egyenlőt-
lenségeihez más egyenlőtlenségeket szülend. Első Ádám 
csak magához hasonló fiakat szülhet, s csak azon helyzetet 
hagyományozhatja át magzatjaira, melyben ővolt, mikor fiat 
szült. Romlás romlást szüleményez, tehát szaporít, ha nincs, 
mi megállítsa. A természeti egyenlőtlenség tehát a családban, 
az államban, a társadalomban nyomasztóbb egyenlőtlensége-
ket hozott létre. A családban az atya korlátlan ura lesz ne-
jének, gyermekeinek. Az államban , akik hatalommal biran-
danak. ebben korlátlanok lesznek , a zsarnokság egyben, 
vagy többekben mindig zsarnokság lesz. A társadalomban 
aki ur lesz, korlátlan lesz , s mást nem látunk, mint örökös 
urat és örökös szolgát. S valamint senkinek eszébe nem ju-
tott rosznak, gonosznak nyilatkoztatni, hogy az atya öregebb, 
erősebb a most született fiánál, ugy természetesnek fogja 
találni a többi egyenlőtlenségeket. Nem akarták tehát az 
erény egyenlőtlenségeit, kényszerültek elfogadni a bűnnek 
egyenlőtlenségeit ; azokat roszaknak mondták, kénytelenit-
tettek ezeket jónak vallani. Az asiai, africai pogány népek a 
a sultánok korlátlan hatalmát igen természetesnek találják, 
sőt, a mennyiben a török sultán Europához simulni törekszik, 
saját faja előtt annyiban gyűlöletes. A tunisi bey 1861-ben 
európai alkotmányt adott népeinek, ez hozta fejére a forra-
dalmat. Ok a Korán szerint, azaz korlátlan hatalommal akar-
nak kormányoztatni, azaz ők a bűnnek egyenlőtlenségeit 
akarják a családban, az államban, a társadalomban. Egyen-
lőtlenség enyhítés nélkül, szakadozottság kötelék nélkül ! A 
374 legista mindezeket gyógyítani akarta, pedig a romlott 
ember önön magát nem képes javítani. Természetével kapta 
a romlottságot, a született további romlást is természetesnek, 
vagyis jónak fogja találni. Mily kevéssé javította a társadalmi 
és állami egyenlőtlenségeket, melyek a magára hagyatott 
embert körül veszik, kitűnt néhány hónap múlva a rémuralom-
ban, a conventben. — Igen, egyenlőtlenség lesz az emberek 
között, hanem is lett volna közöttük egyenlőtlenség, ha az első 
vétek se jön közbe ; ma mindennek oda kell törekedni, hogy 
a bűnből szükségképen fejlődött egyenlőtlenség megszűnjék, 
kisebbedjék, tűrhetővé, s erényiskolává váljék. Az apai ha-
talom, a királyi tekintély, a társadalmi különbség a megszen-
telő malaszt által legyen áldásteljes. Parancsoljon anélkül 
hogy elnyomjon. Lesz erős, lesz gyenge testben, szellemben, 
földi eszközökben, nincs hivatása az államnak ezeket meg-
szüntetni, hanem tűrhetővé tenni, ez pedig megtörténik, ha 
a testi, a szellemi, a földi eszközökbeni erő a gyengeségnek 
szolgál. Van pogány, van keresztény egyenlőtlenség, van 
pogány, van ker. királyság, van pogány, van ker. társa-
dalmi rend ; arra visz az első, ezt adja a második Ádám. 
Non sumus ancillae filii sed liberae, qua libertate Christu3 
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liberavit nos. ' ) A megváltás a romlott embernek javítása 
lelkében, testében, családi, állami, társadalmi körében. Jézus 
Krisztus a Megváltó, ő az egyenlítő is. Nélküle nincs kien-
gesztelés az ur és a rabszolga, az atya és a magzat, a király és 
az alattvaló, a gazdag és a szegény, az egészséges és a beteg, 
az erős és a gyenge, a bölcs és az együgyü, az öreg és a fiatal, 
a férfi és a nő között. Az egyenlőség, amint azt a 374 legista 
kimondta, mindezen egyenlőtlenségeket nem enyhíti, sőt to-
vábbi fejlődésükben elviselhetetlenné teszi,hogy az erő vaddá 
fajulva elnyomjon, az elnyomott pedig máskép ne segíthes-
sen magán, semmint ha a nyomó vad erőt viszont vaderővel 
összetöri. Ezen egyenlőség a születéses királyságnak kiir-
tást készit, s ha a királyok királyához, ha az egyházhoz nem 
folyamodik, az egyenlőségben kitagadott születéses jogok 
mellett menthetetlen lesz. Csak a megváltás, csak a kath. 
egyház, a nagy egyenlítő, a nagy engesztelőnek e földön ha-
gyott jegyese képes egyenlíteni, közel hozni, kiengesztelni 
a tekintélyt a kötelességgel, a hatalmat a szabadsággal, a 
rendet az egyenlőséggel, az örökséget a személyes érdemmel. 
Az 1789-i egyenlőség a születéses tekintély ellenébe az ész, 
a személyes érdem tekintélyét tet te. S különös isteni gond-
viselés, hogy a keresztény királyság akkor hallotta ezen ha-
lálos Ítéletet, mikor hatalmának alapját maga már elrontotta. 
A mult századi királyság a születéses jogát annyira csigázta, 
hogy az egyház szellemi tekintélyét, a nemzetek jogait,-az 
egyesek érdemeit elnyelni, vagyis semmivé tenni akarta. 
Áldott volt a zsidó nép, az áldás gyökere a születésben volt ; 
áldott a ker. nép, de Az által, ki a Szeplőtelen Szűztől szüle-
tett. Ha nincs születési jog, hogyan mondhatjuk áldottnak 
Dávidot? Ha nincs személyes érdem, hogyan lesz a pápai 
fejedelemség? Test volt első Ádám, nem volt test nélkül a 
második Ádám se ; a születési jog megmarad, mig több em-
ber lesz e földön, csakhogy az első Ádámban a test, a puszta 
születés volt a túlsúly, gyenge a malaszt ; a második Ádám-
ban a megszentelő malaszt a túlsúly, azért megszenteli a 
születéses jogot, miként minden más állami és társadalmi 
egyenlőtlenséget, a hatalmat atyaivá teszi mindenütt, a pa-
rancsot a kötelességgel annyira kiengeszteli, hogy a királyok 
királyának helytartója e földön legyen a királyoknak, a ki-
rály saját népének legyen atyja, minden hatalom servus ser-
vorum Dei. Az egyenlítés szükséges, csak az a kérdés, forra-
dalmi legyen-e emez egyenlítés vagy . pedig keresztény? 
Egyik se fogja az egyenlőtlenséget megszüntetni, csakhogy 
a forradalom a születésnél föltűnt egyenlőtlenségből fejlett 
társadalmi, állami és családi egyenlőtlenséget elviselhetlenné 
teendi ; az egyház pedig csak a bűnből bűnösen született 
egyenlőtlenséget megszünteti, a többit a megszentelő malaszt-
ban, a caritasban kiengeszteli. Az állami és társadalmi hely-
zetére ép oly szüksége van az embernek, mint a megigazu-
lásra saját lelkében. Megváltó nélkül nincs üdvössége az 
égben, nincs a földön is. A mult századi királyság tagadta 
az Istentől kapott jogot a papságban, a forradalom ta-
gadta a királyok születéses jogát. A logica ugyanaz volt két 
tárgyra alkalmazva. A szabadelvüség meghagyja a királyok-
nak születéses j o g á t , de meddővé teszi, mivel a hatalom 
gyakorlatát kezéből kiveszi, s a miniszterékre bizza. Minden 
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hatalom az alkotmányos királynak van a kezébe, de azért 
mégis ő a legtehetetlenebb. A democratia elveszi a királyok-
tól a meddő hatalmat is, mint jogi íictiot, állami fölösleges-
séget. A szabadelvüségben az ész, a műveltség az egyedüli 
hatalom, a democratiában, miként Blanc Lajos mondja, a 
műveltség sem ad jogot, miként az erősebb ideg sem szokott 
adni. A szabadelvüségben a magára hagyatott ész, a demo-
cratiában a magára hagyatott akarat uralkodik. A lehozás 
mindkettőnél ugyanazon egy elvből történik, nincs isteni te-
kintély e földön, csak maga a puszta ember, mely magában, 
és minden társadalmi s állami viszonyoktól elvonva, egyenlő, 
s lesz vagy muszka czár a kozákokkal, vagy Garibaldi a forra-
dalmi vad csoporttal. 

ROMA, aug. 20. Frascatiban voltam épen akkor, midőn 
a szentatya oda jött . A nép várta az utczán. Minden hely 
telve volt. A szentatya 9 órakor érkezett, a székesegyház 
előtt megállt, bement, az Oltáriszentséget imádta, azután 
lábcsókra engedte az összegyűlt népet. Borghése család sze-
rencsés volt a szentatyától különös k e g y e s s é g g e l fogadtatni. 
Délután sz. Flavius templomába ment, hol apostoli áldást 
adott a szerzetes nőknek. Bement a camaldulokhoz, s velők 
étkezett az ő szerzetes szegény asztalukon. Az ünnepély Fra-
scatiban nagyszerű volt. Ennyit elég mondani, részletes le-
írással nem fárasztom. Genzanoban az infiorata ünnepét tar-
tottuk. A szentatya megjött. A virágok Romából jöttek. Dél-
után a látvány rendkívüli volt. Ilyet csak itt láthatni. Az ut-
czák, a piaczok, az ablakok, az erkélyek, a templom belül-
kivül csupa virág volt. Innen a szentatya a capucinus zár-
dába ment. Innen szemlélte a virágtengert. A nápolyi királyi 
család, a spanyol infans, és a diplomatai testület mind itt 
volt. A nép áldásért könyörgött, a pápa hangosan és szokott 
csengő szavával megáldotta a népet. Hohenlohe alamizsnás, 
és Merode Gandolfóban igen megbetegedtek. Éjjel az abla-

, kokat jól be nem zárva a legveszélyesebb hideglelést kapták. 
— Sz. Lőrincz ünnepe az ő templomában fényesen megtar-
tatott. A fej tiszteletre kitétetett. — A tudós Drach egy 
munkát kiadott a zsidó kabaláról. A szertartásról nevezett 
bíbornoki egyesület aug, 29-én gyűlést fog tartani a Jézus 
szent sebeiről nevezett Francziska szentté avattatása ügyé-
ben. Másoknak ügye is elő fog vétetni. — Egy siciliai papot 
a csendőrség elfogatott, akinél összeesküvési iratok talál-
tattak. A csendőrség hivatalába vezettetve, sikerült neki a 
hivatalnok asztaláról a nála talált iratokat elkapni, amelye-
ket az árnyékszékbe dobott. De ez nem segített ügyén. Biz-
to3 tudósításaink vannak Romából, hogyManabrea ésPepoli 
semmit se nyerhetett Napoléon császártól. Ez kereken ki-
mondta-, hogy többet semmit nem tehet. 

TURIN, jul. 18-án. Emlékezni f o g n a k olvasóink, hogy 
a romai papság az egyház és a pápa ügyének hatalmas, es 
lelkes védőjét , előbb az Armonia, most az ,Unitä catholica' 
szerkesztőjét Margotti Jakabot kitüntetni, neki elismerést 
tanusitani kivánt. Érmet készíttetett tehát, melynek egyik 
oldalán a vallás és a polgáriasodás jelképei kezet szorítanak ; 
a másik oldalon pedig e fölirat olvasható: „Jacobo Mar-
gotti — sacerdoti ventimiliensi — qui catholicos inter scri-
ptores — de sacra et civili potestate Pontificatus Max. egregie 
meritos —- studio et alacritate nulli secundus — ad ejusdem 
jura asserenda — mentis animique vim — magnitudinis di-
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micationis et causae —* parem attulit — sacer ordo romanus 
— cleri utriusque — A. C. MDCCCLXIII ." A megtisztelt 
szerkesztő szerénységének kell tulajdonitanunk, hogy ez ese-
mény eddig köztudomásra nem jutott. Mi ez alkalommal te-
hát szabadságot vettünk magunknak mind a megtiszteltetés 
tényét, mind az ez alkalommal a romai papság nevében Vi-
teleschi Salvator seleuciai érsek által irt levelet, ésMargot t i 
válaszát megismertetni. Az érsek levele igy hangzik : ,,A 
háború, melyet több évek óta az istentelenek különösen Itá-
liában a pápaság , és ennek világi birtoka ellen indítottak, 
szomorú látványt nyújt ; de szemlélete azon nagylelkű fér-
fiaknak, kik elméjük tehetségeit bátran szentelik az egyház 
és a vallási érdekek védelmére, enyhiti a fájdalmat, és re-
ménynyel tölt el. Innét van, hogy a jók e nemeslelküek köré 
bámulattal , és elismeréssel gyülekeznek. A romai papság, 
mely közelébb áll a legfőbb Hierarcha diadalaihoz, örömmel 
szemlélte e válogatott sorokat, annyi kitűnő elmebeli fér-
fiakat, kik szóval, és iratokkal védik, és terjesztik az igazsá-
got. Nem lehetett ezek között tekintetét különösen urasá-
godra nem vetni, kinek e nehéz küzdelmekben, nem tudjuk, 
önmegtagadását és bátorságát , vagy eszét és ékesszólását 
bámuljuk-e inkább ? Az igazság és jog eme hatalmas szava 
lesújtotta az ellenséget, és bátorságot öntött az egyház, és 
a pápa sok hű, de már-már lesújtott és kétkedő fiaiba, hogy 
ismét fönnen vallják hitöket, ragaszkodásukat, segélyt nyújt-
sanak és adományokat a szentatyának, és ennek nagylelkű, 
de megszomoritott szivébe a vigasztalás balzsamát öntsék. 
Ily bámulatra ragadó tények hosszú sora után, melyeket a 
történelem fel fog jegyezni, a romai papság nem hallgatha-
tott tovább , és kötelességének ismerte uraságodnak az el-
ismerő megtisztelés jelvényét nyújtani. Egyértelmüleg meg-
egyeztek abban, hogy nagy arany érmet készíttessünk, 
melynek egyik oldalán a jeles iró elismerését tartalmazó fel-
irat legyen, a másik oldalon pedig oly képlet, mely lapja 
czélját tüntesse elő. A terv a romai világi és szerzetes pap-
ság önkénytes adományaiból létre j ö t t , és a kivitellel egy 
kitűnő művész lőn megbizva. Alulirt rendkivülileg örvend, 
hogy szerencsés volt az ajándék kézbesítésével megbízatni, k i 
egyúttal a megbízó papság nevében biztosítja, mikép nem 
szünendik meg kérni az I s ten t , hogy égi áldásainak tel jét 
öntse ki uraságodra, erősitse meg, hogy hasonló bátorság-
gal és kitartással haladhasson a megkezdett uton." Margotti 
válasza ez : ,,1863 végén Turinban nekem egy ritka nagy-
ságú arany érem kézbesittetett méltóságod s főtisztelendősé-
ged által irt levél kíséretében , melyből értesültem, hogy a 
romai papság ezen adomány által megtisztelő és felbátorító 
bizonyítványt akar adni azért , hogy az egyház jogai és a 
nép vallási érdekeinek nevében irtam és tettem. Nem vol-
nék képes e kitűnő jóság nemes vonását felfogni, ha nem 
tudnám, hogy Romából jön azon papság részéről, mely öröme 
és koronája a pápakirálynak. Mélyen érzem , hogy nagyon 
keveset tettem mint pap, mint katholikus, mint olasz anyánk-
ért az egyházért , mely ujjászült , és szolgái közé fogadott, 
és azon pápáért, kinek Olaszhon, Europa, és az egész világ 
annyival tartozik. De azon kevésért is, mit tettem és irtam, 
eléggé megjutalmazva érzem magam már ezáltal is, hogy 
Írhattam és tehettem, mert a küzdelem már maga is jutalom 
az ur harczosaira nézve. De ha ez számomra elég volt is, ki 

az ügy szentségéből és nem a védő csekélységéből merit min-
den érdemet, nem volt elég a romai papság nemes lelküle-
tének. Ha a forradalmárok mindennap gyalázattal illetve, 
nevemet a homályból, hová szánva volt, kivonták, a romai 
papok ugyanezen nevet választák, hogy a Dora partjain bá-
toritó szavakat hangoztassanak azok biztosítására, kik a pá-
páért harczolnak, és azon vakmerők tetteinek roszalására, 
kik az egyház ellen fondorkodnak. Ennek inkább, mint szemé-
lyes érdemeimnek vélem tulajdonithatni az engem ért kitün-
tetést, és adományt, melyet hálás szivvel mint legdrágábbat 
fogadok. Ha Isen megsegít, iparkodni fogok, hogy ily tisz-
teletre méltó helyről érkezett felbátoritás ne legyen elveszve, 
megkettőztetvén az egyház és a pápaságérti törekvéseimet, 
és ujabb erőt és ihletséget merítve azon éremből, mely újra 
mutatja az ujabb adományozók szeretetét IX-ik Pius irányá-
ban. Kérem méltóságodat, nyilvánítsa köszönetemet mind-
azoknak , kik ily nagylelkű tüntetéshez járultak, melyben 
nagyrésze van méltóságodnak, ki az adomány becsét a hoz-
zám intézett, meleg érzelmet tanusitó soraival még fokozni 
kegyeskedett." 

D U B L I N , aug. 14-én. Tegnap tétetett le Irland sza-
baditójának emlékoszlopára az alapkő. Tegnap korán reggel 
az egész város talpon volt, a vidékről temérdek nép gyűlt 
össze, a városnak lakossága háromszoros lett. Az összegyűlt 
nép elvesztette szokott jellegét, mindenki komoly, mond-
hatni szomorú volt. Nem volt panasz, nem veszekedés, nem 
verekedés, semminemű zavar. A nép csendes volt, s mélyen 
megindulva. A 300,000 embernek fövegén zöld rózsa, vagy 
derekán zöld öv volt, mindnyáját egy gondolat fogva tar-
totta, tudnillik : a vesztett nemzetiség. Az ékitéseken, a zász-
lókon, a lobogó festményeken csupa jelvényesség uralko-
dott, vonatkozva Hiberniának múltjára, amint ez a népnek 
emlékezetében él, hárfa, korona, kereszt. Egyik zászlón ol-
vasható volt : , 0 ! mult időknek diadalmas fegyverei !' A nép 
O'Connell házához érve, levette fővegét, ez a halott férfinek 
volt az ünnepe. S mit tet t e napokban Belfast, Irland Athe-
néje ? O'Connell arczképét elégették, vért ontottak, a nép 
vérszomjazó dühösségig vaddá lett. A prot. angolok izgatták, 
megtámadták a katholikusokat, kik saját hazájukban sincse-
nek már otthon. A belfasti vérengzések is egy adatot fognak 
adni Angolország lelketlenségének megbélyegzésére a tör-
ténelemben. De hagyjuk ezeket, ezek szomorú képek, melyek 
Dublin ünnepélyeitől annyira elütnek. O'Connell oly nemze-
tet képviselt, mely elnyomatásából szabadulni kivánt, mely 
a mult idők méltatlanságaiért elégtételt követelt. Szabadult 
mennyire — annyira, de elégtételt mai napig se kapott. Ezért 
volt O'Connellnek oly nagy hatalma. Az ő hatalmának még 
a katonai fegyelem is engedett. Midőn 1828-ban Clareben 
képviselőnek választatott , a nép ajtatos járdalatban hozzá 
vonult, a katonaság sorban állott, O'Connell az utczára jött, 
rögtön a sorkatonaságból egy fiatal kilép , hozzá szalad és 
mondja: ,tudom hogy szörnyűén meg fognak korbácsolni, de 
hagyján, kitartom, csakhogy hazám szabaditójának kezét szo-
ríthatom.' Daunt Vilmos, a mondója, hogy az angolhölgyek, kik 
O'Connelt meglátogatták, a bálványimádásig ragadtattak el a 
nagy férfi iránt, s távozva tőle ,Grod save the Queent '- t kezd-
ték énekelni. Midőn Fitzpatrick Londonba jött 1843-ban r 

Stock-Exahange látogatóinak egyike mondá neki : „A t i 
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O'Conneltek Európának egyik nagy hatalmassága ; az Ő sza-
vai, az ő utazásai a börzére nagy befolyással vannak.' ' ) Ezen 
nagysághoz járult, hogy őt Kerry királyok ivadékának tar-
tották. 0 magát ős nemes családnak mondta. Az ő önfelál-
dozása hazájához erkölcsi hatalmának magasodásával növe-
kedett. S ebben különbözik ő a mai szabadelvűektől, kiknek 
liazalisága, ha nagy befolyást nyernek; pénzesedésben, aljas-
ságban végződik. Irlandnak fölszabadítása volt az ő lelkének 
álma, eszméje , melylyel kélt és lenyugodott. Nem szégyelt 
azon pénzből élni, melyet a szegénység fillérenkint szedett, 
s neki nyújtott. Öt sokan a koldusok királyának csúfolták : 
erre ő válaszolt : én Irlandnak űzetett hü szolgája vagyok. 
1838-ban grófsággal megkináltatott. Ez Melbourne minisz-
tersége alatt történt, mely hat éves létét csak O'Connell tá-
mogatásának köszönhette. De Dániel visszautasította az aján-
latot. ,,Ha Irland érdekeinek kára nélkül tehetném, elfogad-
nám" ez volt a visszautasító válasz. Befolyását szónoki te-
hetsége is segitette. Az ő szónoki tehetsége, miként személyi-
sége, athletához hasonlított. Szava hangos, vastag, hatályos 
volt, ép, amint ez a sokaságra szokott bűerővel lenni. De 
a szónoki művészetnek nem volt barátja. Cicerót nem utá-
nozta. Az eszméket egymásután dobálta, anélkül, hogy ille-
delmes ruhába öltöztette volna, Honfiainak képzelőtehet-
ségéhez alkalmazottan szólt. Leereszkedett ilyenkor a nép-
hez egészen a póriasságig, szenvedélyesen szólt egész 
a könyezésig, nevetett, fenyegetett, zokogott a nép előtt és 
néppel. Hogyan értsük mégis 0 ' Oonnellt, mint népszóno-
kot, kihez hasonlót a történelemben nem találunk ? Soha 
nem tartott volna 0 ' Connellnek hatalma oly sokáig, ha az 
angolok méltatlanságai megszűntek volna Irland iránt. ,Tud-
játok-e, mi teszi 0 'Connel l t ily nagygyá? Az, hogy elve 
van, s ebben következetes.' Ezt mondta egykor Coleridge. 
Nem ő volt-e, aki 1804-ben a kath. egyletet alapította Dub-
linban, s az első gyűlésben csak 20 tagot számított, hat év 
múlva pedig egész Irlandot ? 0 ' Connell hazájának szemé-
lyesitője volt. Szenvedett , mint hazája , szabadság után 
vágyakodott, mint hazája, népgyüléseket tartott, határoza-
tokat hozott, izgatott, tiltakozott, panaszolkodott, vádolt, a 
világra hivatkozott, az angolok méltatlanságait tiszta szín-
ben festette, s odajutot t , hogy 1829-ben Wellington és Peel 
a felszabaditási bilit hozták be a kamarába, s Irland képvi-
selőket küldhetett a kamarákba. Ily férfiúnak emelt most Ir-
land emlékszobrot Dublinban. 

JERUZSÁLEM , april. havában. Nem fogok meg-
hazudtoltathatni, igy ir Soubiranne a keleten a nevelés-
ügyet előmozdítani szándékozó egyesület igazgatója, ha 
állitom, miként a katholikus intézmények Jeruzsálemben ha-
ladásnak indulnak , mely szerencsés előmenetelt a latin pa-
triarchatus és a ferencziek közötti jó egyetértésnek kell tu-
lajdonítani. Valerga eléggé ismeretes egyesületünk tagjai 
előtt, és azért elég lesz tetteit felemliteni minden dicséret 
nélkül. Másrészről sz. Ferencz fiai századokon át megmu-
tatták , mit tehetnek, izzadság és vérök árán megtartott 
szentélyeink elég hangosan szólanak. A latin patriarchatus 
visszaállítása óta 1848-ban Valerga minden igyekezetét 
oda fordí t ja , hogy benszülött világi papságot teremtsen. 

' ) Personnal recollections of the Daniel O 'Conne l l , by Wi l l i am 
Daun t , p. 60. 71. 

Délnyugotra a szent várostól és Betlehem közelében áll a 
beitjallai papnevelde, mely tágas négyszöget képez, köze-
pén kápolnával, mely a beitjallai katholikusoknak templo-
mul szolgál. Midőn Valerga e házat alapította, több európai 
papot hívott meg, kik tanári minőségben ténykedtek. A nö-
vendékek szerzése nem csekély nehézségekkel járt , mivel a 
benszülöttek gyermekeiket nem igen szívesen adják. Mult 
évben hat növendék szenteltetett fel. Pappá szentelésük Je -
ruzsálemben nagy ünnepélyességgel ment végbe, és azóta 
több család jelenté kivánatát gyermekeik felvételére. A ta-
nulmányok, különösen a hittaniak komolyan és sikerrel ke-
zeltetnek, e fiatal emberek tételeiket nyújtották át nekem, 
melyeket folyékony latin nyelven védtek, és ellenvetések ál-
tal nem igen engedék magokat megzavartatni. Sokat várha-
tunk a Beitjallábau képzett papoktól. Egy része keleti nyel-
veket fog tanithatni, és a Propaganda részére fordításokat, 
vagy más müveket készithetni, a többiek a missiokban nye-
rendnek alkalmazást, hol jó szolgálatot tehetnek a különféle 
szertartású katkolikusoknak, kik eddig Palastinában saját 
nemzetbeli papokkal nem igen bírván, ideiglenesen a latin 
szertartást követték. A patriarcha eddig már 7 küldér állomást 
alapitott : Beitshaour, Ramallah, Djifna, Taybé, Birzet, Nap-
luse, és Lyddában. Egy ismert franczia hölgy mindezen he-
lyekre szerzetesnőket szándékozik behozni, és Ramallában 
már meg is kezdette, de az ajtatos alapitónő e közben meg-
halt, és az iskola üres lett. Megigértem, hogy gondoskodni fo-
gok alapról, melyből két szerzetesnő megélhet. Mindazok ke-
resztény szeretetéhez folyamodom, kik e sorokat olvasand-
ják.— Öt áldozár a patriarcha körében van, őt segitendők. Ed-
dig egy nem elegendő tágas házban laktak, de Valerga most a 
jaffai kapu mellett u j lakot épitend, melyben papságát egye-
sitheti. Ez épülethez fog csatoltatni egy tágas kápolna, mely 
patriarchalis egyház gyanánt szolgálhat, és melynek szüksé-
gét megfoghatjuk, ha meggondoljuk , hogy a szent sír tem-
ploma csak bizonyos órákban nyittatik meg, sok formaság 
között, és a török hatóságok jóakaratából. Beitjallábau a ne-
velde igazgatásával, és tanitással 9 áldozár van elfoglalva. 
Egy közülök a lelkészi teendőket is végzi, és felügyel két 
külelemi tanodára, melyet a vidék gyermekei látogatnak. E 
nevelde buzgó férfiai közül egyik ipa r , és mesterség-ta-
nodát nyitott. Készítenek kereszteket, olvasókat, s más ha-
sonló tárgyakat, melyeket zarándokaink olyannyira keres-
nek. Jobbadán árvagyermekek azok, kik ezeket készítik. — 
A szent Ferencz szerzete is mindennap ujabb áldozatokat 
hoz. A szent föld őrségében (custodia), mely Palastinát, Sy-
riát, Cyprust, és Egyptom egy részét foglalja , van 335 fe-
renezrendü szerzetes, 33 plébánia, 23 kápolna,30 egyéb szen-
tély, 31 zárda, szegények háza 45, és 32 tanoda. A ferencziek 
tanodái növekedő félben vannak. Sokat köszönhetni a szent 
föld őrének. Tisztelendő MilaniSzerafin nem azok közé tartozik, 
kik a nehézségek elől visszarettennek, sőt ezekből merit ujabb 
erőt és bátorságot. Vele töltött óráim a legkedvesebbek közé 
tartoznak. — Az intézetünk (Oeuvre des ecolos d'orient) ré-
széről a palästinai tanodáknak nyújtatni szokott segély ez idén 
a szent Józsefről nevezett szüzek vezetése alatt álló jeruzsá-
lemi jaffai és betlilehemi iskolák között osztatott ki. Szeret-
ném, ha Jeruzsálemben tágasabb, egészségesebb épületet 
szerezhetnénk ezen szüzek számára. Ha a ramallai tanoda ér-
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dekében fönemlitett felhívásomra a szükséges adományok 
begyülnek, ugy a ramallai missiobeli iskolákat is a sz. Jó-
zsefről czimzett szerzetesnőknek adhatjuk által, kik itt a he-
gyek között az egészséges levegőben netán megbetegedő 
szerzetesnő társaiknak ápolást és üdülést szerezhetnek, mert 
nem kell felednünk, hogy e szüzek Jeruzsálemben betegápo-
lással is foglalkoznak. 

Szentszéki határozat. 
Romana seu Albinganen. Canonizationis beati Leonardi 

a Por tu Mauritio, missionarii apostoliéi ex ordine Minorum 
s. Francisci strictioris observantiae in saero recessu s. Bo-
naventurae urbis. Quum praevia dispensatione Apostolica 
ab interventu et voto consultorum agi deberet in Congre-
gatione sacrorum rituum ordinaria de validitate processus 
Apostolica auctoritate Constantinopoli constructi super pro-
digiosa sanatione a Deo impetrata intercessore adhibito beato 
Leonardo a Porto Mauritio praedicto, Rmus P. F r . Salvator 
ab Ulmeta, sacerdos professus ejusdem ordinis .hujus causae 
postula tor , obtinuit ut ab Emo et Rmo Domino Cardinale 
Ludovico Altieri, ipsius causae ponente, proponeretur in or-
dinariis cómitiis sacrorum rituum hac die ad Yaticanum 
habitis sequens dub ium: ,,An constet de validitate proces-
sus Apostolica auctoritate constructi super asserto mira-
cu lo , testes sint rite ac recte examinati, et jura producta 
legitime compulsata in casu et ad eífectum de quo ag i tu r? 
,,Emi porro ac Rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi, 
omnibus accurate perpensis , auditoque voce et scripto R. 
P . D. Petro Minet t i , sanetae üdei Promotore coadiutore, 
rescribendum censuerunt „Affirmative in casu et ad effectum 
de quo agi tur ." Die 9 Juli i 1864. 

Fac ta postmodum de praemissis a subscripto Secretario 
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX fideli relatione, 
Sanctitas Sua sententiam sacrae congregationis ratam habuit 
et confirmavit. Die 14 iisdem Mense et Anno. C. Ep. Por-
tuen. et s. Rufinae card. Patrizi S. R . C. Praef . Loco + Signi 
D. Bartolini S. R. C. Seeretarius. 

VEGYESEK. 
Hazánkban sokan vannak, kik hálás és kedves emlékkel 

lesznek a bécsi cs. fölsőbb papnevelő intézet iránt, kiket ér-
dekelni fog a tudomás, hogy ezen nagyhivatásu intézetnek 
„Sta tu ta sublimioris presbyterorum educationis instituti pro 
usu privato" megjelentek. Az intézet czéljáról szóló beveze-
tés után a szabályok három fejezetre oszlanak : a) De com-
parandis cognitionibus ; b) de animi efformandi studio ; c) 
de externo agendi modo. 

Baden hires lett Vicari üdvöztetése mia t t , hogy az 
érsek a meghalt prot. fejedelemért Requiemet tartani nem 
akart. Vicari Droste-de-Wischeringnek méltó társa volt. Leg-
újabban a kamarák törvényt hoztak a népiskolákra, melyről 
elég említeni, hogy az európai kőmivesség örömmel üdvö-
zölte a törvényt. A katholikusoknak a prot. kormány alatt 
nem maradt egyebe, mint tiltakozni a többség által hozott, 
de azért mégis mindig igazságtalan törvény ellen. Vicari 
körlevelet menesztett hiveihez , hogy a szülők őrizzék meg 
magzatjaik vallását az ily állami iskolák ellen. Erre a mi-

niszter a hivatalos ,Karlsruher Zeitungban' oly modorral vá-
laszolt, melylyel az ivók a sörödékben szoktak egymásnak 
válaszolgatni. ígéri , hogy a religio nem záratik ki a tanodák-
ból, csakhogy a hitelemzőt a kőmives miniszter nevezi, amely 
kinevezéshez se az érseknek, se a kath. szüléknek bizalma 
nem lehet. Fenyege t is a miniszter. Az egyházi hatóság nem 
keresi a viszálkodást, de lelkismereti kötelességét nem 
árulja el ugy , miként a kőmives miniszterek saját fejedel-
meiket. Egy 90 éves főpásztornak a kath. hivek lelkismere-
téhez intézett szava mindig többet fog nyomni, mint a mi-
niszter durva válasza, s anyagi erőszaka. A történet e pontra 
igen világos. 

A szentatya jul. 9-éről Veuillot Lajoshoz következő 
brevét kegyeskedett küldeni válaszul a szentatyának meg-
küldött könyvért, melyet V. Lajos Renan ellen irt : „Üdvöz-
lünk tégedet , kedves fiam, hogy a neked adott talentumot 
nem ástad el a földbe, habár a küzdtérről, hol oly hősiesen 
s oly hasznosan vivtál az igazságért, leszoríttattál. Ezt bi-
zonyítja legújabb munkád , hogy szived örömével akarsz 
szolgálni a megtámadott igazságnak, s ennek u j segítséget 
hozni. Különösen e munkád probáltatásaidnak fényét hordja 
m a g á n , mivel olvasva észrevehetni , mennyire szomjazol 
mindig az igazság után. Fájdalmas panaszaidon megindul-
tunk, de ezeket időszerűtleneknek találtuk, miután az apos-
tol irja : „beatus vir qui suffert tentat ionem," és másutt : 
„omne gaudium existimate fratres, cum in tentatione's va-
rias incideritis." Türelem ! édes fiam ! patientia opus per-
fectum habet. Hogy ezt könnyebben tehessed, a malasztnak 
zálogát, apostoli áldásunkat küldjük neked." Xav. sz. Fe-
renczről tudjuk, hogy sz. Ignácz rendi főnöknek tisztelet-
ből térden állva irt ; Veuillot Lajosról hiszszük, hogy e le-
velet, mely irói érdemeit oly magasról megtiszteli, térden 
állva olvasta, könyezett, imádkozott, lélekben megvigaszta-
lódva, megerősödve fölkelt. 

Indokolt-e vagy nem, a sz Istvántársulat kiadványai 
iránt túlzottan szigorú Ítéletünk, nincs szándékunkban fej te-
getni : de azt tudjuk, hogy saját müveink iránt a szigorú Íté-
let soha nem elégségesen szigorú. Az Isten az emberek gyarló-
ságait is tud ja az emberek üdvösségére eszközül felhasz-
nálni, s ez az ő isteni bölcsesége, hogy gyarlóságainkat test-
véreink gyarlóságaival köszörüli simára. Funga r vice cotis — 
Rodere quae ferrum valet exsors ipsa secandi. Ez a mi gyar-
lóságunk a megitélgetés óriás erősségeiben. A társulati nap-
tárak ellen sok volt a kifogás. Ez évben korán, vagyis idején 
jelent meg, tömött 12 ív, a méltóságok, magas hivatalok 
névsora után, hasznos ismeretek, versek, történeti leirások, 
beszélyek állanak benne. A dolgozatok benső becséről j egy-
zést nem teszünk, de ezt kielégítőnek találjuk. A naptár tag-
illetmény. 

A szabadelvűek a világon mindenütt gyűlölik a kiváltsá-
gokat. S ki merné a turini képviselőkről mondani, hogy nem 
szabadelvűek? Gyűlölik ezek is másnak kiváltságait, de sa-
j á t kiváltságaikhoz körömszakadtáig ragaszkodnak. Igy pél-
dául : az olasz képviselők a vasúton, gőzhajón ingyen utaz-
nak, s ezen kiváltságba nejeiket, gyermekeiket, szolgáikat, 
sokszor testvéreiket, barátjaikat is csatolják, mondván: ,ezek 
az én családom.' Élvezik a posta*kiváItságot is, úgyhogy Tu-
rinból nejeiknek, barátjaiknak selyem szöveteket, kész ruhá-
kat, bolognai mortadellákat küldöznek ; hazulról pedig, hol a 
csizma olcsóbb, csizmákat küldetnek magoknak levél borí-
tékban ; sok városból nagykereskedői házak ügyeit viszik jó 
pénzért, s a levelek ingyen vitetnek. Ezek szabadelvűek, a 
kiváltságok gyűlölői, ha másról van a szó ; de ha maga a 
szabadelvű jön a kérdésbe, akkor a kiváltság nem kiváltság, 
hanem a (megkoppasztott) hazának szeretett ügye. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1664, K o c s i Sándo r által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a r k á n , 9. sz. a. 
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TARTALOM : Kelet és Nyugot. (Folyt.) — Egyház 
tudósitások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Kelet és Nyugot. 
(Fo ly t a t á s . ) 

Szabadjon tehát ismételve kijelenteni, miszerint 
a romai egyház akarja az egységet, ezt minden ren-
delkezésére állói eszközökkel elérni igyekszik, nem 
azért, mert ez reá nézve életkérdés, hanem mert a 
szeretet sugallatát követve, ki akarja ragadni az el-
enyészés örvényébó'l a keleti egyházat, vissza akarja 
vezetni a tévelygő nyájat Krisztus egy aklába; 
akarja, hogy tagjai legyenek a földnek minden né-
pei, akarja, hogy tagjai nem, kor, alak, származás, 
nyelv, életmód^ _miivalts«g a a szokások különféle-
sége mellett egy testet képezzenek, melynek lelke 
Krisztus, akarja, hogy tagjai, mikint az emberi 
testben, ámbár mindegyiknek külön, saját műkö-
dése van, egy testet képeznek, aként ők is egy tes-
tet képezzenek minden különféleségtik mellett, mi-
kint sz. Pál mondja: sicut, enim corpus unum est, et 
membra habet multa, omnia autem membra corporis 
cum sint multa, unum tarnen corpus sunt, ita et Chri-
stus;1) akarja hogy ezen egy testnek egy legyen a 
lelke, .egy az éltetőereje a Szentlélek, mikint szépen 
mondja szent Ágoston : i) Quod est anima corpori ho-
minis, hoc est Spiritus Sanctus corpori Christi, quod 
est ecclesia ; hoc agit Spiritus Sanctus in tota eccle-
sia, quod agit anima in omnibus membris unius cor-
poris. Ugyanazért kér, figyelmeztet, sürget az egy-
ház, hogy az egységtől senki el ne váljon, nehogy 
az történjék vele, mi a testnek azon tagjával, mely at-
tól elmetszetik; mikint ismét szent Ágoston mondja : 
Sed videte quid caveatis, videte quid observetis, vi-
dete quid timeatis. Contingit ut in corpore humano, 
immo de corpore aliquod praecidatur membrum, ma-
nus , digitus, pes ; numquid praecisum sequitur ani-
ma? Cum in corpore esset vivebet, praecisum amit-

' ) 1 Cor. 12, 12. 
2) Sermo 267. cap. 4. 

tit vitam. Sic et homo christianus catholicus est, 
dum in corpore vivit; praecisus haereticus factus 
est: membrum amputatum non sequitur Spiritus. 

Azonban akarhatja az egyház az egységet min-
den erejéből, sürgetheti azt minden alkalommal, még 
sem fog soha teljesen létrejöhetni, ha azok, kik az 
egyház egységén kivül vannak, nem karolják fel 
maguk saját, s ez által az egész egyház ügyét; Ír-
hatnak mások, Írhatunk egész könyveket, elmondha-
tunk szép nézeteket, azokat terjeszthetjük, de az egy-
ház egysége épen nem, vagy csak igen lassan fog 
előre haladni, ha magok a szakadárok nem ragadják 
meg a latin egyház testvéri jobbját. Tudjuk mi azt 
igen jól, hogy neque qui plantat, neque qui rigat 
est aliquid, sed Deus, qui incrementum dat,]) azért 
azonban mégis kötelessége mindenkinek pro posse 
oda hatni, hogy az egység mihamarább létesüljön. 
De mi őszinte, igazi egységet óhajtunk, nem szinle-
gest ; uniót nem külsőleg s politikai czélokból, hanem 
őszintén vallásos lélekkel olyat, mint fönebb érin-
tettük s bővebben kifejtettük ; egységet a hit és er-
kölcs dolgaiban; ezt pedig csak ugy fogjuk elérhetni, 
ha a keleti egyház őszintén, tiszta szivből, egész lé-
lekkel elfogadja az egyháznak kormányzati egysé-
gét. Fejtsük ki a dolgot bővebben. Krisztus egy egy-
házat alapitott, s hogy az általa alapított egyháznak 
egysége örök időkig fentartassék, kőszálra, szent 
Péterre épité azt: Tu es Petrus, et super hanc pe-
tram aedificabo ecclesiam meam.2) Az apostol taní-
tása szerint 3) az egyház Krisztus teste, melynek 
tagjai az egyház tagjai, feje pedig maga Krisztus, ki 
magát azért az egyház jegyesének 4) szegletkőnek 5) 
pásztornak 6) mesternek 7) nevezi. Ámde Krisztus 
azt is akarta, hogy az ő titkos teste mint látható em-

' ) I. Cor. 3, 7. 
а ) Matth. 16, 1-8. 
3) I. Cor. 12, 12; Eph. 4, 16. Col. 2, 19. 
*) Matth. 25, 1, 6. Marc. 2, 19. 
s ) Matth. 21, 42. 
б) Joan. 10, 11, 59,* 
' ) Matth. 23, 10. Luc. 6, 40. 
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beri társulat szintén egy maradjon, azért szükség-
képen főt adott neki, mely az egységet képviselje és 
azt fentartsa, e főnek pedig szent Péter apostolt tette, 
kit azon okból kőszálnak nevezett:1) tu es Simon fi-
lius Jona: tu vocaberis Cephas, quod interpretatur 
Petrus; erre, ezen kőszálra épitette egyházát :2) et 
ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc pe-
tram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non 
praevalebunt ad versus eam ; neki adja át x a r ' è£oXi]v 

a kulcsokat, a főhatalmi jelvényeket az egyházban :3) 
et tibi dabo claves regni coelerum ; et quodcumque 
ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis ; et 
quodcumque solveris super terram, erit solutum et in 
coelis ; ő reá bizta az egész nyájnak gondját l) pasce 
agnos meos, pasce oves meas; őt teszi többi társai 
tanitójává :5) ego autem rogavi pro te, ut non defi-
ciat fides sua ; et tu aliquando conversus, confirma 
fratres tuos. Hogy szent Péter csakugyan az egyház 
feje volt, s magát mindenkor annak tartotta, s mások 
által is annak ismertetett, könnyen beláthatjuk, ha 
az első egyház életébe némi tekintetet vetünk. Szent 
Péter vezérlette a tanácskozmányt azon gyűlésben, 
melyben Júdás helyébe más apostol választatott ;e) 
a népnek először ö hirdette Krisztust ; a z első csu-
dát ő cselekedte ;8) ő szólott a törvényszék előtt a 
többi apostol nevében;9) mint az egyház főbírája ő 
büntette meg Ananiást és Saphirát hűtlenségükért1") 
ő nyitotta meg az egyházat a pogányoknak;11) a 
jeruzsálemi első gyülekezetben ő elnökölt ;1 2) s szent 
Pál az egyház ügyében tanácskozandó őt kereste 
fel;13) Szent Péternek elsősége az ős egyházból át-
ment az egész későbbi egyház öntudatába annyira, 
hogy nincs szentatya vagy egyházi iró, ki szent Pé-
ter elsőségét el ne ismerte s ne vitatta volna. Jó lesz 
némelyeket idézni: szent Ágoston11) Ceterum magis 
vereri debeo, ne in Petrum contumeliosus existam. 
Quis enim nescit illum Apostolatus principatum cui-

] ) Joan . 1, 42. 
*) Marc. 16. 18. 
3) Mat th . 16, 19. 
») Joan . 21, 15, 17. 

Luc. 22, 32. 
e ) Act. 1, 15—26. 
7) Act. 2, 14, sq. 
s ) Act. 3, 2. sq. 
9) Act. 4, 8. 5, 29. 
10) Act. 5, 1, sq. 
» ) Act. 10, 1, sq. 
1*) Act. 15, 7, 13. 
13) Gal. 1, 18. 
» ) Libr. I I . contr. Donat. c. 1. n. 2. 

libet episcopatui praeferendum ? Máshol : ') quando 
Christus ad ununx loquitur, unitas commendatur, et 
Petro primitus, quia in Apostolis Petrus est primus. 
Nagy sz. Gergely:2) omnium apostolorum principi 
Petro apostolo totius ecclesiae cura comissa est. 
Aranyszájú sz. János:3) NÈRQOG . . O TOV /OQÖVTMV cwto-
űró/MV y.oQvcpaïoç, ró CSTO/ICC TWV UACH/ROÏV , o orv'LOG Ttjg 

iy.xh]GLac,, TO arsgeoj^a TIJ'G AÍOREWG x. T. /.másutt :4 J TO 

őróua TWV CCXOCÍTÓ)MV, TY y/.oiada TWV cixoorolwv. Szent 
Cyprián 5) Deus unus est et Christus unus, et una ec-
clesia, et cathedra una super Petrum Domini voce 
fundata; Exordium ab unitate proficiscitur, et pri-
mátus Petro datur, ut una Christi ecclesia, et 
cathedra una monstretur.ö) Ezen elsőség pedig 
szent Péternek nem csupán személyes tulajdonai 
jutalmául adatott, hanem mert az egyháznak az 
egység mindenkorrai fentartására szükséges volt, 
hogy egy legyen a főpap, a főbíró, Krisztusnak lát-
ható helytartója: azért mondja sz. Cyprián:") unus 
in ecclesia ad tempus sacerdos, et ad tempus judex 
vice Christi cogitatur; s nagy szent Leo:8) soliditas 
enim illa, quam de petra Christo ipse (Petrus) petra 
factus acccpit, in suos etiam se transfudit haeredes. 
S bogy nein más eg-yliA» róoKOBült azon kitüntetés-
ben, hogy szent Péter székévé váljék, hanem a ro-
mai, ismét a szentatyákból tanulhatjuk, kik a romai 
egyházat azért Petri cathedrának, ecclesia principá-
lisnak nevezik, unde unitas sacerdotalis exortaest;9) 
sz. Jeromos: Negare non potes scire te in urbe Ro-
ma Petro primo cathedram episcopalem esse colla-
tam, in qua sederit omnium apostolorum caput Pe-
trus, in qua una cathedra unitas ab omnibus serva-
retur. lü) Milevi Optatus:11) Cathedram Petri et cla-
ves regni coelorum a Christo concessas ubi est no-
stra societas, numquid poteris approbate menda-
cium? Irenaeus:12) Ad liane enim ecclesiam propter 
potiorem principalitatem necesse est omnem conve-
nire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles ; 

' ) Sermo 295. cap. 4. 
*) L. V. ep. 20. et 1. IV. ep. 32. 
3) Homilia de decern mill. tal. torn. I I I . 

In Gal. 2, 11. 
а) Ep. 40. ad pleb. p. 120. ed. Ven. 1728. 
б) De unit. p. 397. ed. all. 
7) Ep. 55. ad Cornel, p. 171. 
8) Sermo 4. 
9) Ep. 55. 
10) Contra Jovinian. 1. I. n. 26. 
l r ) Contra Parmen. de schism. Don. 1. VII. p. 107. 
12) Contra haeret. I. I I I . c. 3. 



vagyis : azért , mert a romai egyház szent Péter által 
az egyház élére állittatott, szükséges, hogy a többi rész-
letes egyházak erre mint fejükre tekintsenek, a tanitásí 
ettől elfogadják; azért mondja I. Gelasius pápa a 494-iki ro-
mai zsinaton : Quamvis universae per orbem cath. ecclesiae 
unus thalamus Christi sit, sancta tamen romana catholica et 
apostolica ecclesia nullis synodicis constitutis ceteris eccle-
siis praelata est, sed evangelica voce Domini et Salvatoris 
nostri primatum obtinuit : Tu es Petrus inquientis, et super 
hanc Petrám aedifïcabo ecclesiam meam, et portae inferi 
non praevalebunt adversus earn, et tibi dabo claves etc. Est 
ergo prima Petri apostoli sedes Romana ecclesia, non há-
bens maculam, neque rugam, nec aliquid hujusmodi. ' ) Ter-
tullián : ista quam felix ecclesia (Romana), cuitotam doctri-
nam apostoli cum sanguine suo profuderunt.*) Sz. Cyprián:3) 
Nos enim singulis navigantibus (Romam) ne cum scandalo 
ullo navigarent, rationem reddentes scimus nos hortatos 
esse, ut ecclesiae catholicae radicem et matricem agnosce-
rent et tenerent. U t te (Corneli) universae collegae nostri 
et communicationem tuam, idest ecclesiae catholicae unita-
tem pariter et caritatem probarent firmiter et tenerent ; s 
máshol: ecclesia sc. romana cum summa sollicitudiue excubat 
pro omnibus, qui invocant nomen Domini.4) S szent Leo : ä ) 
isti sunt sc. ap. Petrus et Paulus, qui te ad hanc gloriam pro-
vexerunt, ut gens sancta, populus electus, civitas sacerdo-
talis et regia per sacram beati Petri sedem caput orbis ef-
fecta latius praesideret religione divina, quam dominatione 
terrena. Vagyis, hogy rövidek legyünk, idézzük szentatyánk-
nak IX. Piusnak többször emiitett levelét, a keletiekhez. 
(Aniantissimus humani etc.) ,,Cum autem Christus hanc 
suam ecclesiam unam et immaculatam usque ad consumma-
tionem seculi permansuram voluerit, et unam fidem, unam 
doctrinam ac regiminis formám servandam esse mandaverit, 
tum quae Petro dignitatis, potestatis, ac jurisdictionis am-
plitúdó, fideique integritás ac stabilitas data, eadem prorsus 
ejusdem Petri successoribus Romanis Pontificibus est tra-
dita, qui in hac Romana ipsius cathedra Petri collocantur, 
et quibus in persona beatissimi Principis apostolorum ab 
ipso Christo Domino suprema totius dominici gregis cura 
divinitus est commissa, ac supremum universalis Ecclesiae 
regimen demandatum. Ac vobis apprime compertuin explo-
ratumque est VV. FF. quomodo hoc divinae nostrae religio-
nis dogma unanimi ac perenni synodorum patrumque mente 
ac fuerit voce semper praedicatum, defensum et inculcatum. 
Siquidem ipsi numquam cessarunt edocere unum esse Deum, 
unum Christum, unam ecclesiam, etcathedram unam super 
Petrum Domini voce fundatam0) cui tamquam petrae, lapidi-
que firmissimo tota quanta est christianae reipublicae moles 
divinitus superinstructa7) Enim vero haec Petri cathedra et 
dicta semper et habita, quae unica est et prima de dotibus,8) 

*) Denz inger Enchiridion n. 139. 
z ) Praescr ip t . adv. haere t . c. 36. 
3 ) Ep. 45. ad Cornel, p. 33 

*) Ep . 2 p . 28. 
5 ) Brev . Rom. lect. V . fes t . Ap. P . et P . 
6 ) S . Cyprian, ep. 40. 
7 ) S . Cyrill. Alex, in Joan . libr. 2. c. 42. 
8 ) S. Optat . Milev. libr. 2 contra P a r m e n . 

quae per totum terrarum orbem primatum obtinens lucet,3) 
quaeque radix et matrix, unde unitas sacerdotalis exorta,1) 
quae omnium ecclesiarum non modo caput sed mater et ma-
gis t ra 3 ) ac pietatis metropolis, in qua est intégra christianae 
religionis ac perfecta stabilitas,4) et in qua semper apostoli-
cae cathedrae viguit principatus,5) quaeque illi innixa est 
petrae quam superbae non vincunt inferorum portae,ü) et 
cui totam doctrinam apostoli cum sanguine profuderunt,1) 
ex qua in omnes venerandae communionis jura dimanant,8) 
ad quam omnis obedientia et honor est deferendus,9) quam 
qui deserit in ecclesia frustra esse confidit,10) extra quam 
qui comederit agnum profanus est.11) Atque insuper Petrus, 
qui in propria sede et vivit et praesidet, praestat quaerenti-
bus fidei viri tatem, i a) Petrus qui ad hoc usque tempus et 
semper in suis successoribus vivit et judicium exercet, 13) 
ipse per Leonem locutus est 14) Romanus Pontifex, qui in 
universum orbem tenet primatum successor est beati Petri , 
apostolorum principis, et verus Christi vicarius, totiusque 
Ecclesiae caput et omnium christianorum pater et doctor 
existit,10) et alia fere innumera ex luculentissimis testibus 
deprompta, quae clare aperteque edocent ac declarant, 
quanta fide, religione, observantia, et obedientia hanc apos-
tolic am sedem, Romanumque Pontificem ii omnes prosequi 
omnino debent, qui ad veram, unicam, sanctamque Christi 
ecclesiam pertinere volunt, ut aeternam assequantur salu-
tem." (Folyt ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ISZKA-SZENT-GYÖRGY , aug. 15-én. A mai nagy. 

nap kettőztetett örömlángra gyulasztá sziveinket. Örvendez-
tünk az átalános egyházi ünnep tárgyán , a bold. Szűznek 
dicsőséges menybemenetelén s ezáltal dicső erényeinek 
fényes megjutalmaztatásán ; de örvendtünk ezen kivül m. 
Farkas Imre megyés püspök urunk kegyes megjelenésén is. 
O méltósága főpásztori gondját kisded egyházunkra is ki-
terjesztvén, a fenkitett határnapot tűzte ki, hogy a bérmálás 
szentségében kisdedeinket részesitse. Kevés nappal előbb 
betegen tért vissza Keresztúrról székvárosába. Ugyanazért 
az utolsó óráig kétes vala megjelenhetése. 0 azonban nem 
tekintve roncsolt egészségi állapotát, a kijelelt órán körünk-
ben termett. Valóban őméltóságának apostoli lángbuzgalma 
ma bennünket bámulatra ragadott. Fogadtatása a kegyes 

' ) Synodus Nicena II. act. 2. 
2 ) Cyprian, ep. 15. et 55. 
3 ) P e l a g . II . ep, 1. Eppos Orient, et Synod, T r i d . Sess . VII. d e 

bapt. can. 3. 
4 ) Liter. Synod. Joan. Constant, ad Hormisd et Sozom. l l i s t . 

l ibr . 3. c. 8. 
5 ) S. Aug. ep. 162. 
6 ) S Aug. in psalm, contr . Donat. 
n) Ter tu l l . de praesc. c. 36. 
8) Ambros. ep. 12 ad Damas. 
9 ) Conc. Epi ies . ac t . 4. 
1 0) Cyprian, de unit. 
1 ]) S. l l ieron. epist. 51. ad Damas. 

S. P e t r . Chrysol . ep, ad Eiiticli. 
" ) Synod. Eph. Act. 3. 
'*) Synod. Chalced. Act. 2. 

Concil. F lorent , in Decret . un. Graec . 
17* 
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föpásztornak, a kisded helység erejéhez képest elég fényes 
volt. Elébe ment m. pészaki báró Bajzáth György ur kísé-
retével s a diszlovasokkal egész a határig, hol őt, mint egy-
házunk gyámura, szívélyesen üdvözölte. A helybeli s vidéki 
papság a néppel együtt, a szeretett föpásztornak zászlókkal 
ment elébe. A hintó megállott ; ő méltósága felkötött állal, 
gyenge állapotban lépett ki abból. 0 méltósága mutatta be 
fényes segédlet mellett a vérnélküli áldozatot, mely alatt, 
valamint a bérmálás kiszolgáltatása után is szinte ő ismert 
ékesszólásával fejtegette a hit, remény és szeretet fönségét 
szintúgy, mint szükségét ; nem különben a bérmaszülők és 
gyermekek kötelmeit. A m. báró ur által ez ünnepélyre ké-
szített fehér lobogó szűz Mária és sz. György képével a szen-
tély jobb oldalán kitűzve, elég világosan hirdeté : miszerint, 
ha Mária dicsőségében részt venni akarunk, ártatlanságunk 
liliomát híven megőrizve, szent György jeles példájára, a 
vétkeknek mérget tajtékzó sárkányán diadalmaskodnunk 
kell. A baloldalon fölállított bérmálandók megett tünedeztek 
fel a báró kisasszonyok, kik mint máskor, ugy most is, a bér-
maanyai szerepet elvállalva, számos, jobbadán szegény sorsú 
lánykáknak valódi őrangyalaivá lettek. A méltóságos főpász-
tor gyengelkedése s bokros teendői miatt, az urasági csa-
lád nem kis sajnálatára, ebéd után csakhamar kocsijába ült, 
mire a taraczkok morgása s harangjaink kongása közt disz-
lovasainktól ismét a.határig kisértetett. Ha világi nagyjaink 
a hitélet növelésére buzgó főpásztorainkkal országszerte ba-
rátságosan kezet fognak; a hanyatlásnak indult erkölcsösség 
emelkedését elősegitve, a hazának szintúgy mint az egyház-
nak, o mindkettő aitai az emberiségnek leghasznosabb szol-
gálatot teendnek. S. 

S. PATAK. aug. 9-én. Ritka, örvendetes ünnepélynek 
valánk tanúi, midőn f. hó 7-én városunkban, mint szülőföld-
jén Müller György ur, első sz. miséjét az ég Urának hajlé-
kában bemutatá. — Egy iránt nagy nap ez, ugy a hivekre, 
mint az u j misézőre nézve! Ekkor látja a nép, miszerint a 
legnagyobb méltóságra koránsem szükséges magas, hanem 
csak isteni hivatás. Ily alkalommal tanulja meg az ajtatos 
nép, azon egyházi egyéntől, kit a zu j misés bizalma az Isten 
igéjének hirdetésével megtisztelt, miszerint az oltár fiatal 
szolgája Istentől, püspöke kezeinek reátétele által nyert 
hatalma teljes érzetében lép fel az igazság trónjára, hogy 
az evangéliumot a fejedelmeknek s alattvalóiknak, a föld ha-
talmasainak és szegényeinek hirdesse, kik akár hisznek akár 
nem, munkabére a hirdetőnek az Urnái, kinek napszámosa, 
nem a siker nagyságától, hanem buzgalma mértékétől függ. 
S egy ily szerény származású, ily magas küldetésü volt a mi 
ujmisésünk is, ki példás életű kath. szüléktől születvén, mi-
dőn tanulmányi pályáját dicséretesen bevégezte, ide jött , még 
egyszer tán utoljára, hogy szüléinek nem ritkán nélkülözések-
kel párosult nevelését papi áldásával jutalmazza meg. Az ün-
nepély teljes papi segédlet mellett fényesen ment véghez. Az 
ujmisés kalauzolását a helybeli plébános szíveskedett ma-
gára vállalni; az egyházi szónoklattal pedig, e sorok irója tisz-
teltetett meg ; s augustus hó 1-ső vasárnapja lévén, az u j 
misés áldozatainak első zsengéjét, a kitett imádandó Oltári-
szentség jelenlétében mutatta be az ég és föld mindenható 
Urának, melynek, valamint az első áldozári áldás kiosztás-
nak bevégeztével az Isten házából a parochialis lakba jöt-

tünk, az egyház u j vőlegényének lakodalmát megüleudők. 
Sz. Ed. 

GENAZZANO , aug. 16-án. A szentatya gandolfoi tar-
tózkodása alatt minden nap egy szentélyt meglátogat a vi-
déken. Ez a szentek sétája, ez a szentek mulatsága, ez a 
szentek nyaraló idénye. Genazzano Comarcának egyik kis vá-
rosa, temploma híres a kegyteljes képről, melyet a jótanács-
ról nevezett Mária képének liivnak, s a sz. Ágoston szerze-
tesek kolostorához van építve. A szentatya vasúton ment 
oda Valmontoneig, innen a szentatya parancsából épitett u j 
úton, mely 16 várost közelebb hoz a vasúti állomáshoz Ezen 
uj utat ugyszólva most nyitotta meg a szentatya, mely az ő 
atyai, fejedelmi gondosságának maradandó emléke lesz. Reg-
gel hétkor indult a pápai vonat, 8-or már Valmontonéban 
volt. Velletriben a nép lelkesedéssel fogadta a vonatot, a 
harangok, zenekarok üdvözölték az átmenő atyát, fejedel-
met. Genazzanoban a velletrii delegatus várta a szentatyát 
diadalkapu alatt. A segnii püspök is itt volt. A vidék lakos-
sága összegyűlt, a dombokat elfoglalta, harsány kiáltások-
kal üdvözölte atyját, fejedelmét. A látvány megható volt, a 
dombok emberfővel voltak koronázva, s mindig mozogtak. A 
szentatya fogadván a hivatalos üdvözletet, a népnek ál-
dást adott. A diadalkaputól a templomig a szentatya gyalog 
ment. Az ablakok olasz Ízléssel voltak kidiszesitve. A tem-
plomban Amat bibornok, palestrinai püspök várta, fogadta a 
szentatyát. Imádván az Oltáriszentséget, trónra lépett, hall-
gatta Pacca kamarás által mondott szentmisét. Mise után szűz 
Máriának arany szivet és gyémántos nyaklánczot ajándéko-
z o t t . E z u t á n a l o r e t t o i l e t e n y e m o n d a t o t t , a z i m á t a szent-
atya végezte. Innen a kolostor nagy teremébe ment, hol az 
ágostoniak lábcsókra bocsáttattak, ugyszinte az agnii, cit-
tà-di-castelloi, cagli-pergolai püspökök, és a vendégek. In-
nen Colonna palotába ment, melynek erkélyéről triregnum-
mal fején pápai áldást adott. Délután a zárdába visszatért, 
a szerzetesekkel ebédelt, a kegyteljes kép előtt imádkozott, 
s visszatért Gandolfoba. 

ROMA , aug. 18-án. A deli' Anima templomban fényes 
ünnepélylyel nagymise volt az austriai cs. ap. kir. fölségeért. 
Bach ő nagyméltósága, a követségnek egész személyzete, más 
itt lakó, vagy itt tartozkodó birodalmiak, és a kiknek aus-
triai rendjeleik vannak, mind megjelentek az istenitiszteleten. 
Ezekhez járultak a deli 'Anima intézetnek tagja i , a belga 
papnevelde növendékei, néhány bibornok Reisachchal, s 
pápai udvari főpapok. Minden kath. fejedelemért szokott ily 
szentmise tartatni az örök városban. Aug. 15-én sz. Lajos 
templomában a franczia császárért volt a szentmise ; a spa-
nyol, a portugalli királyi családért szinte ünnepélyesen tar-
tatik a szolgálat. Az austriai követ, Bach haza indúl, a szent-
atyánál búcsufogadtatáson is volt. A forradalmi lapok tö-
mérdek koholmányokat terjesztettek a szentatyáról, és a 
nagykövetről, mintha mindennap ebédelt volna a szentatyá-
nál, mintha az éjszaki szövetség ügyei Romában tárgyaltat-
nának , hogy i g y a romai udvart Napoléon előtt gyűlöle-
tessé tegyék, mivel ama szövetséget ellene készültnek hi-
szik. A nagy követ volt ugyan néhányszor a szentatyánál, 
de majd mindennap ott volt Sartiges is, ugyszinte a spanyol 
és a portugalli követ is. Mit jelent tehát Bachnak többszöri 
bejárása? Azt , hogy a diplomatai testület felhasználja a 
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nyaralói idény egyszerűségeit, minden szertartások nélkül 
beszélhet a szentatyával. A párisi Moniteur még jul. 3l-én 
irta, hogy a pápai udvar szertartása Grandolfóban a legegy-
szerüebb, és hogy a diplomatai testület tagjai egymás után 
fogadtatásra mennek a szentatyához. íme az egyszerű ok, 
miért megy Bach a pápához gyakran. *) A francziák csá-
szárja jól tudja, hogy a szentszéktől semmit se tarthat, mert 
a szentszék háladatlan, áruló nem szokott lenni. Ha 1802-ben 
nem állott a nagy coalitiohoz, habár fölszólittatott, és az 
első consultól eleget félhetett ; minek volna ma a szövetség 
az éjszaki fejedelmekkel? A szentszék az egek urába bizva, 
engedi a fejedelmeket szövetkezni, ő távol marad minden 
földi köteléktől. Igazságnak kell valaha lenni ; a bűnnek kell 
valaha bűnhődni; ez az, mit a szentszék vár. — A ,Bulle-
tino d' archeologia cristiana' juliusi füzetében Rossi ur két 
fölfedezésről értekézik, melyet sz. Calixtus catacombájában 
legújabban tett. A catacombában egy püspöknek sírkövét 
megtalálták ezen fölirattal : ,Episcopus Ree. Ni.' A sírkő 
három darabra volt törve, mindenik darab távol egymástól. 
A másik sirkő az agro Veranoban, a camalduliak kertjében 
Coelius hegyen találtatott, melynek szép latin versei Leo püs-
pökre mutatnak, aki 80 éven túl élt, s oda temettetett. ,,Psal-
lere, et in populis volui modulante propheta — sic merui ple-
bem Christi retinere sacerdos—Octingenta Leo transcendit 
episcopus annos — Dep. die pridie id. martias." A fölirat a 
sirkövet nagy becsünek mutatja, mivel a catacombákban ,epi-
scopus' fölirattal sírkövet se Bosio, se Fabretti, se Boldetti 
nem talált. A pápák a Vaticánban és Calixtus temetőben té-
tettek az örök nyugalomra. Itt találtatott 1849 ,Cornelius 
martyr ep., 1854-ben Antérus, Fabianus, Eutychius püspö-
köknek görög fölirata. 1856-ban ,Eusebio episcopo et mar-
tyri. ' Ezekből lá thatni , hogy a romai pápák sírkövén is 
ugyanazon egyszerű ,episcopus' szó találtatik, mely más püs-
pökök sírkövén. De ily nevű pápák nem voltak, különösen a 
Leon püspökről bizonyos, hogy pápa nem volt, mivel a sírkő 
I. Leo előtti időből van. Ez onnan van, hogy az üldözés kor-
szakában is jöttek püspökök Romába, vagy ajtatosságból sz. 
Péter sírja iránt, vagy pedig megyéik ügyeiben, s itt meg-
haltak, vagy pedig vértanúságot szenvedtek. Hanem az il-
lető egyházi megyék püspökjük holt testét rendesen haza 
vi t ték, például Pontianus pápáé Sardiniából, Corneliusé 
Civitá-vecchiából, Eusebius Siciliábó! haza hozattak, s sz. 
Calixtus temetőjébe tétettek ; sz. Ignácz Romából Antiochi-
ába, sz. Félix Venosából Tiburczába, sz. Paulinus Phrigiá-
ból haza hozatott. Csak kivétel tehát, ha némely püspöknek 
halott teste Romában maradott ; azé t . i. kit haza neui lehe-
tett vinni az üldözés idejében. Igy maradott sz. Quirinus 
püspök in agro Sebastiani, Victorin via Nomentana, Léon in 
agro Verano, Leucius és Optatus sz. Praxedes temetőjében. 

' ) „ L e céréinoniel de] la cour pontificale à Castelgandolfo est 
d ' «ne grande simplici té." Ezek a Moniteurnek szavai . Ezekke l s z e m -
köz t mily vakon hazudhato t t az olasz Opinione félhivatalos lap, midőn 
aug 3 -án irta : „Fanno stomaco le cereinonie cortigiane delle corti di 
Castelgandolfo e d ' Albano." Ép oly vakon hazudott utána a párisi Pa -
tr ie és Pays , s ezeknek hazugságai t u tánfuj ta a Pest i Napló és Pes the r 
LI yod a Coen fiúról: „ a z anya a pápai csendőrség által tömlöczbe v e t -
te te t t , hogy az őrültségig szenvedő anyának alkalmatlankodásaitól ily 
rövid uton szabadul jon ." 

Léon is tehát, kinek sírköve megtaláltatott, vidéki püspök 
volt. A via Appiana pápai temetkezési helyen a 13 pápa sz. 
ereklyéi mellett Mannus, Numidianus, Ladiceus, Julianus, 
Polycarpus, Optatus vidéki püspökök is letétettek. Rossi 
ezek után jelesen értekezik ezen föliratok fölött, és bizo-
nyítja, hogy Pontinianustól Eutychius pápáig görök föliratok 
voltak; a pápák sírfölirata egyszerű, rövid, a vidéki püspö-
köké pedig hosszas volt, mert ismeretlenek voltak; amiről 
tehát a történet hallgatott, a sírkövön akarták pótolni. 

UMBRIA, jul. 20-án. Tudva van hogy az olasz forra-
dalmi párt, és a kormányon levő férfiak irtják a szerzeteseket. 
Néhány hónap előtti erőszakoskodást akarok a történet szá-
mára a feledékenységből kirántani. Mult martius hava 
16-án reggeli 9 órakor a közbiztonság egy küldötte kísére-
tével a Città della Pieve közelében fekvő ,,S. Angelo al 
Monte" nevű zárdába ment, mely a szent Ferencz-rendü ob-
servansoké, és itt a számszerint 10 szerzetest egybe-
gyűjtve, minden indokolás nélkül nekik kijelenték, hogy 20 
nap alatt a házból kiköltözzenek. Azután az egyházi köz-
pénztár hivatalnoka, és egy becslő kíséretében a zárdá-
ban levő bútorokat, élelmi szereket és egyéb tárgyakat lel-
tározták. Igy végződött az atyákra nézve szomorú nap, kik 
különben azon véleményben voltak, hogy legalább még 20 
napig együtt élhetnek — mint mondva vol t— zárdájokban. 
De ime ugyanazon hó 23 napján reggeli három órakor a 
zárda nemzetőrök, carabinierik, a közbiztonság küldötte, és 
a „cassa ecclesiastica" egy hivatalnoka által körülvétettek, 
kik csak fenyegetődzések után nyertek bebocsátást. Belépve 
követelték, hogy a szerzetesek azonnal takarodjanak ki a 
klastromból, megtagadva , különösen a laicus testvéreknek, 
hogy még a legszükségesb tárgyakat is magokkal vihessék. 
Felültették ezután őket két készen álló kocsira, elvitték az 
Assisi városa mellett levő „s. Maria dei Angeli" nevű zár-
dába, hol az nap délben érkeztek meg. Igy nemcsak az el-
hagyatott zárda, hanem a templom is ez istentelenek kezeiben 
maradt , és az Oltáriszentségnek egész csendben kellett a 
„püspöki helyettes" székhelyére elvitetnie. Ez az első eset.— 
Ugyanazon hó 17-én 7 óra tájban reggel a közbiztonság kül-
dötte, a cassa ecclesiastica hivatalnoka Orvietóból, a kara-
bélyosok egy tisztje váratlanul megjelentek a szentferencz-
rendü observansok paccianói zárdájokban, és az ittlevő 7 
szerzetesnek kijelentették, hogy a jövő april hava 7-én jó-
kor reggel ki kell költözködniök. A főnök erélyesen tiltako-
zott az erőszakos rendelet ellen, de hasztalan. Ezután szi-
gorú, és részletes leltározás történt a küldöttek által, és a 
feljegyzett tárgyak megbecslése. Meghagyták ezenkivül a 
a szegény barátoknak, hogy az élelmi szerekkel takarékosan 
bánjanak még rövid ittlétük alat t , fenyegetődzvén azon 
esetre, ha jelentékeny hiány mutatkoznék. Következő 
szombaton azaz martius 19-én a szerzetesek szokott 
módon körülbelül 100 szegénynek főzeléket osztogatni 
készültek, mit az újra megjelent küldöttek eleinte megen-
gedni nem akartak, de végre mégis megengedtek. Dél-
tájban elmentek, kijelentvén az atyáknak, hogy a már 
meghatározott napon meg fognak jelenni. De mi történik? 
Martius 24-én — tehát a kitűzött határnap előtt — reggeli 
fél hat órakor épen , midőn a laicus testvérek a nagycsü-
törtöki áldozásra készültek, és az áldozárok a nagy számmal 
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összesereglett nép gyónásait hallgatták, katonák és csend-
őrök megjelentek, a szerzeteseket egy szobába gyűjtötték. 
Csak ismételt kérésre kapott a zárdaőr engedelmet, hogy 
misét mondhasson, és szerzetestársait — nagycsütörtök le-
vén — megáldoztathassa. Félnyolczra a közbiztonság kül-
döttei, és az egyházi közpénztár hivatalnoka is megjöttek, 
parancsot adván, hogy a szerzetesek útra készüljenek, és ez 
alkalommal többektől még a legszükségesb dolgok magokkali 
vitelét is megtiltották. Ezután mindannyinak katonáktól kör-
nyezetten gyalog kellett elmenni az egy órára fekvő Panica-
léig. Innét két kocsin csendőrök kiséretében Perugiába vi-
tettek , hol ,,S. Francesco del Monte" zárdában tölték az 
éjet. Másnap ismét kocsin és csendőröktől kisérve az Assisi 
melletti S. Maria dei Angeli zárdába szállíttattak, anélkül, 
hogy az ottani szerzetesek erről előlegesen értesíttettek 
volna. —Végre martius 15-.én délutáni 1 órakor a città della 
pieve-i biztos, az orvietói egyházi pénztár küldöttével a re-
formált ferencziek Perugia mellett fekvő és szent Bertalan-
ról nevezett cibottolai zárdájokba érkezvén, a zárdafőnöknél 
jelentkeztek , s ennek meghagyták, hogy szerzetestársait 
hivja egybe. A zárdaőr ezt mégis tette, és a 8 szerzetes czel-
lájába gyülekezett, hol a 20 nap alatti zárdakiüritést paran-
csoló rendelet velők közöltetett. Ezután a biztos meg akart 
arról győződni, váljon az ott levő, és már 1860-ban mint az 
egyházi pénztár tulajdona összeirt tárgyak liiven őriztettek-
e? A kitűzött napokból csak tiz mult el, midőn martius 25-én a 
közbiztonság két küldöttje, az egyházi közpénztár biztosa sor-
katonaság és nemzetőrök kiséretében jókor reggel ismét meg-
jelentek a zárdában, a szerzeteseket a folyosón egyesitve őriz-
ték, és kinek-kinek czelláját egyenkint megvizsgálták, meg-
hagyván egyúttal, hogy az útra legszükségesebbeket azonnal 
elkészitsék. Nagypéntek levén, a zárdaőr könyörgött, hogy 
legalább egy áldozár maradhasson közülök ott húsvét nap-
jáig, mit azonban nem akartak megengedni. A legközelebbi 
plébánia lelkésze hivatott meg , hogy az Oltáriszentséget 
magával vigye. A zárdaőr ekkor egy jelenlevő polgárnak égő 
viaszgyertyát akart adni , hogy a Szentséget kisérje, de ez 
sem engedtetett meg, mivel mint mondák, minden zajt ke-
rülni akarnak. A plébános tehát könybe lábbadt szemekkel 
maga vitte el kiséret nélkül a Szentséget. Végre három óra-
kor délután a 8 szerzetes egy 3 olasz mértföldnyi távoli szál-
lodába vitettek, és másnap két karabélyos kiséretében Assi-
sibi szálitattak. Mily nagyok a mi szenvedéseink ! 

LONDON, jun. 27-én Irhonra nézve két fontos vitat-
kozásnak valánk tanúi a parlamentben, melyek mindinkább 
bizonyítják, hogy az angol kormány szabadelvüsége ellenke-
zik az igaz szabadsággal. A vegyes tanrendszer fölötti vita 
jun. 14-én kezdődött, és 24-én ért véget. Hennesy ur oly mó-
dositványt terjesztett elő, mely a vegyes tanrendszert alap-
jában megtámadja, de a többség a dolgok jelen állapotával 
meg van elégedve, bár mily igazságtalan legyen is Irhonra 
nézve, hol a tanodákban 10,689 anglikán, és 1323 presbv-
terianus elemi tanuló mellett 397,000 kath. növendék van. 
Érdekes azonban tudni, hogy e viták alkalmával még a ka-
tholikus ellenes szónokok is kényszerültek elismerni, hogy a 
szerzetesek által Irhonban nyújtott elemi oktatás a legkitű-
nőbb. — Junius 21-én Pope Hennesy tekintve azon tényt, 
„hogy az irhoni népesség a kiköltözés által hetenkint 3000 

lélekkel kevesbedik, és 12 év alatt 1,431,000 emberrel meg-
fogyott, hogy az állatok létszáma kisebb, és a mivelt földek 
szintén hanyatlanak, kivánta, hogy a parlament fejezze ki 
sajnálatát afölött, hogy a földmivelő irhoni nép az orszá-
got tömegesen odahagyja." A szónok azon eredményt érte 
el, hogy Peel Robert, és Palmerston részéről ez ügyben leg-
alább komoly válaszra méltattatott. Hennesy a baj orvoslá-
sára három pontot ajánlott a törvényhozó testületnek figyel-
mébe: 1-ör a birtokosok és haszonbérlők kérdésének oly meg-
oldását, mely e két osztály közötti viszonyt bensőbbé, és 
tűrhetővé tegye ; 2-or az állampénztárból nyújtandó segélyt ; 
3-or figyelembe vételét az e tárgyra vonatkozó irhoni ké-
relmeknek. A követ urak azonban jónak találták 82 szava-
zattal 54 ellenében napi rendre térni át. Igy értik a szabad-
elvűek a szabadságot ! — A lapokban a jelenlegi yorki an-
glikán érsekről egy mulatságos adomát közölnek. Mielőtt 
ezen ur a nevezett érsekséget megkapta volna, fogfajásban 
roppantul szenvedett, elhatározta tehát fogát kihúzatni, de 
ugy, hogy chloroform-ot szivjon, és a műtét fájdalom nélkül 
történjék. De íme a püspök ur neje, ki igen szeretetreméltó 
hölgyecske, csakhogy igen félénk, ezt erélyesen ellenezte, 
mert részéről is püspökférje átalánosan csudált elmebeli te-
hetségeit ismervén , félt, hogy a kábító szer az agyvelőre 
rosz hatással fog lenni, s a drága püspökférj, kitől a nő még 
oly sok boldogságot, oly hosszú évek folytán kellemes életet 
várt, valahogy megbolondul, azért igen ellene volt a chlo-
roformszivásnak. Hiszen aki vértanúságot is tartozik kiál-
lani, egy foghúzást csak kiállhat tiszta eszmélettel. Azonban 
a főpapnő ékesszólásának , női házi uralkodó befolyásának 
ez úttal nem volt sikere. A műtét szerencsésen véghez ment, 
és a főpap fájdalmaitól megszabadulván, előbbeni élénkségét 
visszanyerte épen akkor, midőn az anglikán praeclarus ovium 
pastor : Lord Palmerston neki a yorki érsekséget ajánlotta, 
A püspök sietett e fontos hirt életpárjának , a szellemdús 
püspöknének azonnal megvinni. Belépvén szobájába felki-
áltott : ,én yorki érsek vagyok!' Az asszony megdöbbent, 
nagyot sikított, mert csakugyan azt hitte, hogy az ő előér-
zete püspök férjének a chloroform szivásából eredhető meg-
tébolyodásáról, most gyászosan valósult. „Nem mondtam — 
kiáltott fel —- tudtam, hogy igy lesz, ez az utálatos chloro-
form, csak tüstént be az ágyba." Szakgatta a püspökférj-
nek ruháját, a püspökférj szabadkozott, „nem vagyok én bo-
lond" ismételve mondta, a püspöknő csak szellemdúsan vá-
laszolt; ,o ! én tudom, hogy minden bolond mondja, hogy 
nem bolond, csak be az ágyba.' Berohant a három szoba-
leány, a fodrásznő, a czipésznő, a házi varrónő, erőt vettek a 
kinevezett u j anglicán érseken, s ágyba fektették. Másnap 
a püspöknő csakugyan meggyőződött, hogy férje eszén 
v a n . — A garibaldiféle láz Angolhonban csakugyan nem tar-
tott tovább a közönséges járványoknál. Nemcsak a veres in-
gek kijöttek a divatból, hanem a szegény Richardson, ezen 
valóságos garibaldianus a garibaldi bizottmány f. h. 15-én 
tartott gyűlésén bevallani kényszerült, hogy a „Garibaldi 
fund" (Garibaldi alap) számodásait be kell fejezni, és a 
hősnek elküldeni, miután Newcastle, Liverpool, Manchester 
és Birminghamből érkezett levelek azt javasolják , hogy jó 
lesz a dolgot eltemetni ! — 13-án ülték meg Londonban az 
1764-ben alapitott első katholikus tanodának százados ün-



népét. Wiseman bidornok elnökölt, ki emlékezetébe hozta az 
egyesületnek, hogy ama jótékony intézmény szerzői 1767-
ben először tartottak hasonló lakomát, és pedig a „8-ik Hen-
rik fejéhez" czimzett vendéglőben. Ez merész kihivásavolt 
azon fejedelem emlékének, ki a katholikusokat oly kegyet-
lenül üldözé, és ki, midőn neki hirül adták, hogy a pápa 
Fischer rochesteri püspöknek bibornoki kalapot akar kül-
deni, azt felelte: ,a pápa küldhet neki annyi kalapot, ameny-
nyit neki tetszik, hanem gondom lesz reá , hogy Fishernek 
ne legyen feje, melyen azokat hordhassa.' Tudjuk, hogy mi-
ként teljesité fenyegetését. Csak azt szeretném tudni , ki 
volt azon leleményes fiú, ki ezt a helyet ajánlotta az össze-
jövetelre. Még a mult század 64-ik évében Londonban csak 
egyetlenegy kath. tanoda vol t , most majd minden város-
kerületben birunk ilyennel. 

LONDON, jul. 2-án. Keresztelő sz. János napján Lon-
donban a máltai vitézek u j temploma, melyet Bowyer György 
építtetett a szent János és szent Erzsébetről czimzett kóroda 
mellé, Wiseman bibornok által felszenteltetett. A south-
warki püspök Grant, Morris troiéi püspök, számos egyházi 
és világiakkal voltak jelen. A lovagrend három káplánja és 
hat lovag is volt szemlélhető. 0 eminentiája az evangelium 
után szónokolt az Urnák apostolaihoz intézett azon parancs-
szavai fölöt t : ,gyógyitsátok a betegeket.' — S z e n t Péter 
egyesülete m. hó 19-én a sz. Jakabról nevezett plébániában 
alapíttatott meg. Ez alkalommal a plebániabeliek meetinget 
tartottak, melyen O'Reilly az irhoni pápai dandár ismert pa-
rancsnoka szólott kiválóan azon ügy körül, melyet saját vé-
rén is védett. — Rugbeyban a szűz Máriának felajánlott u j 
templom nyittatott meg, melyet Washington Hibbert kapi-
tány emeltetett a költségén már előbb készült, a szegények 
házával egybekapcsolt, de most már nem elegendő nagyságú 
kápolna helyébe ; 4 püspök és egy apát vettek részt az ün-
nepélyben. — Prestonban Anglia talán legkatholikusabb 
városában már a hatodik templom épült , és junius 19-én 
vagy 7000 hivő jelenlétében lőn megáldva. Mindezekből lát-
szik, bogy Britanniában mindinkább szaporodnak a legszen-
tebb áldozat oltárai. — Junius 17-én jótékony hangverseny 
tartatott a kiszabadult kath. foglyok számára legközelebb 
nyitandó menhely (refuge) létesitésére, hol egy évet tölt-
hetnek addig, tudnillik mig alkalmas helyet találnak, vagy 
a kivándorlást lehetségessé tehetik. Az uj intézmény az au-
malei herczegnő és több főrangú kath. hölgyeink védelmébe 
ajánltatik. — A Bath mellett levő Devonsidei benedekiek 
perjele m. hó 21-én és a két következő napon Ötven éves 
áldozárságának örömünnepét ülte. A megyés püspök (ply-
mouthi) Chifford az első napon megjelent, még három más 
ugyanezen szerzetből való angol püspökkel, kik mindannyian 
Devonsidben neveltettek. Ezek : Morris troiei, Ullathorne 
birminghami és Brown Tamás meneviai püspökök. — Hall-
juk, hogy Marschalnak már mindenütt ismert, kitűnő müve a 
missiokról Parisban legközelebb u j kiadásban fog meg-
jelenni , és pedig mindazon adatokkal bővítve, melyekkel 
szerzőnek azóta a különféle szerzetesi és missioval foglalkozó 
testületek szolgáltak. Amerikában a püspökség e müvet min-
denütt megerősítésével látta el. — A hires oratorianus New-
man általunk már többször felemiitett „Apologia pro vita 
sua" czimü müve, még mindig lelkesedést idéz elő , sőt el-

lenségeink részéről is kicsikarja az elismerést. — Az angol 
lapok sokat irnak azon magasztos ünnepélyről, mely az ős-
régi canterbury-i székesegyházban tartatott. Ugyanis három 
anglikán püspök avattatott fel, és ezek között egy fekete 
szinü. Csak negyedízben történik, hogy az anglikánok aBe-
cket Tamás szent vérével megáztatott egyházban ily szer-
tartásokat végezni mertek. Hat anglikán főpap ténykedett, 
miután előbb a királyné ő felsége kinevező okmányai felol-
vastattak. A patentált fekete arczszinü u j püspök, ki a Ni-
ger part ján birja működése helyét, talán nem fogja Colenzo 
példáját követni. 

P E K I N G , julius 6-án. A Tché-Lyi tartományban, 50 
mértföldnyi távolban Pekingtől van Tchan-Kia-Tchuan falu, 
hová a Jézus társaságabeli atyák missioi székhelyüket tették. 
A vidék róna és a Hous folyam szeli által öntözvén ajlapályt. 
Talaja nem igen termékenynek látszik, köles, és sorgho főbb 
terményei. Mondják különben , hogy a környéken a gyapot 
tenyészik, és hogy ebből u j jövedelmi forrást lehetne nyitni. 
A dicsőén uralkodó pápa a jezsuita atyákra bizta a Tché-Lyi 
tartomány délnyugoti vidékeit Languillat 1857-ben 6 atyá-
val, ami ugyan csekély erőnek mondható, egy oly apostoli 
helyetnökség (vicariatus apostolicus) ellátására, mely hosz-
szuságban 100 , szélességben 25 mértföldre terjed és mely-
ben közel tízmillió lakos találtatik. Négy ezek közül mindjárt 
kezdetben az égaljnak és apostoli fáradalmaiknak estek ál-
dozatul, mire Languillat Weischien városból Tchan-Kía-
Tchuanba tette át a missio székkelyét. Miután a tien-tsiní 
béke a chinaiak és európaiak közt megköttetett , melynek 
erejénél fogva áldozáraink szabadon működhettek, a jezsui-
ták több házakat építettek európai modorban, melyek ugyan 
koránsem mondathatnak fényeseknek, de mégis elegendők 
valának a missioi személyzet befogadására, és az egészség-
nek kedvezők , mi a chinai lakásokról épen nem mondható. 
Alig voltak befejezve, midőn a Pai-Lien-Kiao-féle forradal-
márok feldulással fenyegették. Ugyanezen vad csordák Wei-
Schien-ben, hol a küldérek előbbi székhelye volt, két ízben 
raboltak már, és egy küldért meg is gyilkoltak. Támadásaikat 
rendesen védtelen városok ellen intézvén, h i t ték , hogy 
Tchan-Kia-Tchuan-ban könnyű dolguk lesz; de a jezsuita 
atyák gondoskodtak védelmi munkákról, melyek ugyan töké-
letlenek, de mégis elégségesek valának e vad csorda ellené-
ben. A keresztények, sőt a pogányok is helyben felajánlották 
karjaikat a munkára, és rövid idő alatt a hely körül volt ke-
rítve 5 métres-nyi széles, és 4 mét. mély árokkal, és 120 
métresnyi hosszúságú bástyákkal, hová néhány ágyú is he-
lyeztetett. Tiszt. Lebouig a missio procuratora, ki a chinai 
császár által már előbb katonai éremmel diszittetett fel, 500 
főből álló szabad csapatot szervezett. Ezen erőkifejtés figyel-
met gerjesztett a tartományban, és a schien-schieni tarto-
mányi alfőnök, ki kevésbé bizott az általa a székhelye védel-
mére már előbb készült erősség tarthatóságában, az atyák-
hoz folyamodott, hogy szükség és veszély esetében hozzájok 
menekülhessen. A forradalmárok pedig közeledtek ugyan 
Tchan-Kia-Tchuan felé, de látván a készületeket, ismét el-
takarodtak. Ezen erődítmények között az atyák egy nagy 
növeldét alakítottak benszülötteknek papokká képezésére. 
Van körülbelül 25 növendék , kiknek értelmes külseje, és jó 
magokviselete meglepi a szemlélőt. A növelde mellett van a 
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„szent gyermekség menhelye" hol az árvák mesterségekre 
taníttatnak. Mihelyt a körülmények, és pénzbeli viszonyok 
engedik, nőnövelde, és egy góth izlésü templom is fog épít-
tetni. Midőn Languillat 1857-ben átvette a missiot, és apóst, 
helyetnökséget, a tartományban volt 10,000 keresztény. A 
szám azóta 2000-el szaporodott. Az atyák iparkodnak jövő-
jük érdekében a hatóságokkal a lehető legjobb viszonyban 
állni, ha súrlódások támadnak, békitőleg közbelépni, és 
éreztetni a hivekkel, hogy a vallás megváltoztatása korán-
sem szükségli az egyébkint nem kárhozatos szokások, vagy 
nemzetiségök megváltoztatását. 

Szentszéki határozat. 

D E C R E T U M 
S. Romanae et universalis Inquisitionis feria IV. die 

27 julii 1864. 
Sacerdos Caietanus Guerrasio pertinax in exercenda 

temere omnino et absque ullo iure capellani maioris in regno 
utriusque Siciliae iurisdictione, quasi illa adhuc exstaret contra 
ac ab Apostolica Sede statutum est, et insordescens censuris 
ob ea praesertim contractis, quae habet in libello iam denuo 
typis edito, cui titulus „Ordo divini officii ad horas canoni-
cas et missae sacrificium quotidie servandus in prima regali 
capella palatina neapolitana, totaque regali iurisdictione" 
decreto huius supremae et universalis Inquisitionis sub feria 
IV. die 4 maii huius anni consuetis in urbe locis affixo et 
publicato formaliter monitus fuit, ut ab ecclesiasticae iuris-
dictionis usurpatione se illico prorsus abstineret, omnia et 
singula praedicti libelli iam evulgata exemplaria recolligeret, 
et scandalum datum tolleret; ad-quern finem duorum men-
sium tempus ei praefinitum fuit pro trina monitione perempto-
rium a die publications decreti computandum, ut de liorum 
omnium exsecutione sacram Congregationem doceret : quo 
tempore inutiliter elapso sciret se publice et nominatim ex-
communicatum fore denunciandum, et omnibus ecclesiasticis 
beneficiis, ofliciis et dignitatibus quibuscumque speciali 
etiam mentione dignis privandum. 

Quum tamen in contemnenda Apostolica auctoritate 
contumaciter obiirmatus nec decreto s. Congregationis ob-
temperavit, nec ullum dederit resipiscentiae signum, idcirco 
de mandato eiusdem supremae Congregationis s. Rom. et 
universalis Inquisitionis praesenti decreto eodem modo quo 
alias factum fuit afflgendo etpublicando denunciatur, sacer-
dotem Caietanum Gruerrasio incidisse in poenas excommuni-
cationis maioris latae sententiae, et- privationis omnium et 
singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, pensionum, offi-
ciorum et dignitatum quarumcumque , inhabilitatisque ad 
ilia et ad alia in futurum obtinenda, et in alias poenas crimi-
nibus ab ipso patratis inilictas a sacris canonibus, Apostolicis 
constitutionibus et generalium conciliorum decretis : ac pro-
inde declaratur ipsum Caietanum Guerrasio sic denunciatum 
ab omnibus Christi fidelibus evitandum esse et evitari debere. 

Datum Romae anno,mense et die ut supra. Loco -f Sigilli 
Angelus Argenti, s. r. et u. Inquis. Nótárius die 9 augusti 

1864. Suprascriptum decretum affixum et publicatum fuit 
ad valvas Basilicae Principis Apostolorum ; Cancellariae 
Apostolicae , in Acie Campi Florae, aliisque solitis locis ur-
bis per me Thomam Canobi cursorem eiusdem sacrae Ro-
manae et universalis Inquisitionis. 

VEGYESEK. 
Katinszky Gyula, egri főmegyei pap előfizetést nyitott 

,A munkások kérdése és a kereszténység' czimü fordítási 
munkára. Irta Ketteler mainzi püspök. 

Herodotus s Plinius bizonyítja, hogy a régiek a kőola-
jat ismerték, de éles bűze miatt csak kivételesen használták. 
Most letisztitva a kipattanástól nem tarthatni, s tiszta lángja 
miatt minden olajnemet fölülhalad. Provenzali atya a szer-
tartásokról nevezett bibornoki egyesületnek hosszú érteke-
zést nyújtott be annak használatjárói a templomban. A ren-
nesi és béauvaisi püspökök ez évben kérdést tettek afelől. 
Az éjszaki tartományok nem adnak faolajat, máshonnan oda 
vitetve megfagy. A növényi olajak tisztátalanok, a templo-
mok szegények, nem volna-e illetékes a kőolaj is a templomi 
használatra? E kérdésre a nevezett bibornoki egyesület jul. 
9-én felelt. A milanói tartományi zsinat sz. Károly alatt a 
faolajat parancsolta „nec oleum alterius generis adhibeatur, 
nisi quibus locis archiepiscopus ob eam causam concesse-
rit ." ßaruffaldi, Cavalieri a szertartási szabályok magyará-
za tában majdnem a milanói zsinat szavaival élnek. A bibor-
noki testület határozata ez: „omnibus accurate perpensis 
ac diligentissime examinatis rescribendum censuit : genera-
tim utendum esse oleo olivarum ; ubi vero haberi nequeat, 
remittendum prudentiae episcoporum , ut lampades nutri-
antur ex aliis oleis, quantum fieri possit vegetabilibus. Die 
9 julii 1864." A kőolaj tehát az egyházi használatban min-
den növényolajnemek után jön. 

Nt. Purgstaller József a kegyes iskolák szerzetes rend-
jének Magyar-és Erdélyországban tartományi főnöke újra 
egyetemesen öszhangzó szavazattal a rend kormányának vi-
telére megválasztatott. Hazánk ifjú kath. nemzedékének 
igen nagy része ezen szerzetes rendnek vezetése alatt ne-
veltetik ; a szerzetes rendre százados érdemek tekintenek a 
múltból j a munkás rendet jövő századok üdvözlik a jövőből, 
hogy legyen, mire a hazának legnagyobb szüksége van, val-
lásos, tudományokba beavatott felnevelt nemzedéke, mely az 
ősök erényeit a korcsosult ivadék hűtelensége ellen érvényre 
hozza, s virágozzék a haza a kath. egyház iránti gyermek-
deden érzékeny, férfiasan hatályos szeretetben, a haza iránti 
hősies feláldozásban, az apostoli király iránti törhetlen hű-
ségben, a polgári erények buzgóságában. „Ad erudiendam 
Spiritu intelligentiáe ac pietatis juventutem, praesta nos ita 
facere et docere !" A korban, s érdemekben magasra hala-
dott tartományi főnök urat minden hazafiúi sziv üdvözli, vár, 
eseng, epedve könyörög — — miért? Amit megtanu l ta 
szerzetes rend szent alapitójában tisztelni, a rend fáradha-
tatlan tagjaiban tapasztalni, a vezetésére bizott tanintézetek-
ben örömmel látni igaz kath. magyar ifjúságot az egy-
háznak, a királynak, a hazának, a nemzetnek. Az egyeteme-
sen öszhangzó szavazat, és a több rendbeli versek eme vá-
lasztásnál, mint a család örömeinek édes ömlengései mindnyá-
junkat meghatnak. Quam bonum, quam jucundum habitare 
fratres in unum ! 

Kaptuk a jászóvári premontrei kanonokrendü kassai, 
és a cisterci rend egri főgymnasiumának az 186%. évre szóló-
tudósitványát a tanonczok érdemsoráról,, a tanári testületről, 
s az intézetek mai állásáról. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , Ga lgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a rkán , 9. s z . a. 
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Pesten, szeptember 3-án. 19. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Havi szemle. I. — Egyházi tudósitá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Est locus in carcere, quod Mammertinum ap-
pellator. Itt ült az apostolok fejedelme a cyclopi épi-
téssel rakott sziklákhoz két lánczra kötözve — a 
hiztos halálra. Az egyház gyászolt, de meg nem tört 
lélekben imádsággal az éghez emelkedett azért, kiért 
miután a Megváltó imádkozott, a hivek ezrei sike-
retlenül soha nem imádkoznak. A választottak az 
egyházban, a világ, a megváltás, a menyország, a 
gondviselés végső eredményben csak a választot-
takért vagyon, mi szenvedhetünk, mert emberfiák 
vagyunk, de el nem tapostathatunk, ki nem irtatha-
tunk, mert populus acquisitionis vagyunk. Minden 
miattunk történik, a romai birodalom is a keresztény 
egyháznak tett szolgálatokban lelte és bevégezte 
gondviseléses hivatását. Ez volt az észállamnak fény-
korszaka , melyre lassan haladott, melyről sebesen 
roskadott, mert a gonosznak, a tévelynek halála — 
győzelem. ,Est locus in seriptura plenus horroré', 
mondá szent Bernárd, — az észállamtani fejlődések-
ben van egy pont, melyre jutva, az adott Ígéretek 
lánczaival leköttetik, s nincs mi felszabaditsa, nincs 
mi a haláltól kiragadja, mert miután mindent emész-
tett , magát kezdi gyilkolni, emészteni, miként az 
egységesnek nevezett Italia. Legrövidebb korszaka 
a nemkeresztény államtannak, ha ellenzéke nincs; 
legtöbb ellentmondás az ő pályafutása, ha az ellen-
zék miatt mérsékelt, miként Francziaországban, Bel-
giumban, Svajczban. A jelen helyzetekre tekintve 
mondhatjuk : van a szentírásban, az eretnekek tébo-
lyodásainak, a hivek bölcseségének könyvében egy 
hely, mely három éves szárazságról szól, ,erat fames 
vehemens in Samaria', úgyhogy a völgyek dűlőin, a 
források rejtekein füvet kellett keresni, hol a király 
lovai s öszvérei eledelt leljenek. Ez a forradalmi ta-
nok száraz korszaka az európai államokban; nincs 
fü, nincs forrás az államárokra, nincs takarmány 

a lapirókra, nincs eledel a szolgaeszközökre; nincs 
szinezés, a mai állambölcseségnek eme titka, a vég-
hezvitt cselekedetekre, vagy a kezdeményekre. „Erat 
fames vehemens in Samaria. Dixit autem Achab 
ad Abdiam : vade ad universos fontes aquarum, si 
forte possimus invenire herbam, et salvare equos et 
mulos, et non penitus jumenta intereant." 1) Három 
éve mult, hogy egy király, kinek zászlaját, de nem 
minisztereinek szivét, fehér kereszt jelzi, büntetlenül 
végrehajtotta a nemzetközi erkölcs ellen a merényt, 
s az állambölcseségnek ege bezáródott, élt kiki a ré-
giből, ez már fogy, az éhség nagy, ezért a zarándo-
kolás kerasni élelmet Parisban, Vichyben, st. Cloud-
ban, Londonban. ígért rendet, békét, szabadságot az 
észállam, miként csak az utczai lázitó Ígérhet, s ép 
ottan nincs rend, nincs béke, nincs szabadság, hol a 
forradalmi tan semmi akadályt nem találva, a puszta 
emberi ész minden állami s társadalmi erőkkel ren-
delkezett. Lipót király Vichyben keresett forrást, 
Pisanelli, Pepoli, Manabrea Parisban, Vichyben ke-
resett füvet, et non jumenta penitus intereant, Rat-
tazzi ma is összevissza jár, Slidell és Mason Parisban 
várja a forrást, a füvet, az eledelt ; itt voltak a japani 
követek, a tunisi biztosok, itt Clarendon, itt a fellá-
zadt, s talán még feliázandó afrikai arabok kezesei, 
zálogba küldött fiai ; Couza Sándor Parisba készül, 
Victor király szinte oda indul, Humbert, a baljóslatú 
lánynéző már ott van, mozgás, kelés, mert az éhség 
nagy, a lovak nyerítenek, az öszvérek nyögnek, min-
denfelé fü után szaglálnak, erat fames vehemens, exi-
verunt ad universos fontes aquarum, invenire herbam, 
et salvare equos et mulos, nem levén takarmány, Coen 
fiu anyjának őrjöngéseiről regélnek. Az erek kiszá-
radtak, a fü kiégett, nincs tanács, nincs szinezés, a 
lelkismereti szabadság dicséretei után a l l éves, tehát 
a józan ész és szabad akarat gyakorlatával biró fiúban 
a lelkismeretet fojtják, hogy mivel szülője héber, a 
fiu se lehessen más; és ha a szülő tolvaj és gyilkos 
volna, ezen lapok szerint a fiúnak is azt kellene tenni. 

3. Reg. 18, 3, 5. 
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Az éjszaki szövetség hire rémit, a reactio mint ször-
nyeteg emelkedik, Italiában, Parisban, az egész de-
mocratiában nagy a vészkiáltás, Napoléon császár 
Londonban szövetséget keres, innen visszautasitva, ') 
sapiens inertia, és iners sapientia politikát fogadott, 
Baálnak jósai, papjai megrakták az oltárt, felrakták 
a húsokat, a világ néz, vár, követel, a jósok, a papok 
kiáltoznak: Baál exaudi nos; kiáltoznak reggel, ki-
áltoznak délben, czombjaikat késekkel szeldelik, — 
de Baál alszik, mulatozik, vendégeskedik. Hiába! az 
európai forradalom ösztönből, szükségből Parisra tá-
maszkodik ; Billault hivatalosan mondta, hogy a csá-
szári kormány a forradalom vezetője. Baál exaudi 
nos, mert Roma nélkül meg nem maradhatunk, add 
ide legalább a határvárosokatRomagnából,Frosinone, 
Yelletrit, ez lesz eledel, takarmány lovainkra, öszvé-
reinkre, et non penitus jumenta intereant. De Baál nena 
mozdul, nem szól; a császár aug. 15-én birodalmi ün-
nepet ad, 16-án, 17-én a spanyol királyt vendégeli, 
Humbert piemonti berezegnek Murát leányára re-
ményt se ad, a templomoknak oltárképeket küld, ne 
hogy az Opera hamarább felépüljön, a szegények, a 
betegek házát, a forradalom által ledöntött Hótel-
Dieut a notre-damei szentélynek közelében sietteti. 
,Clamate voce majore, deus enim est, et forsitan loqui-
tur aut in diversorio est, aut in itinere, aut certe dor-
mit, ut exeitetur.' „A mi államáraink Baálnak jósai, 
kiáltoznak Baálhoz, s Baál nem hallja őket" , ez az 
Unitá Italiana forradalmi lapnak a vallomása. Nem 
hallja, mert bölcsen tétlen, és tétlenül bölcs ; Baál 
most nem Baál, mert Palmerston nem hisz neki, Ita-
liára támaszkodjék ? „A mi minisztereink még a ma-
gányos élet körén is becsületvesztett emberek, igy 
ir II Diritto, erőszakkal tartják fön a helyzeteket ; a 
kamarai kisebbség, mely esetlegesen ma többség, 
maga a lázadás, az árulás, a pénzszomj, a rablás." 
„Inkább veszszünk el mind, semmint hogy Romáról 
lemondjunk/' kiáltott Musolino.3) „Én ugy gondo-
lom, mondá Lanza, hogy a jelen helyzetekben Ro-

' ) „Des ouvertures ont été faites par le cabinet de Pa-
ris pour amener un entente intime en face de la coalition de 
trois cours du Nord. Le cabinet désire un accord pour tou-
tes les éventualités possibles d'une grande guerre. Cette dé-
marche n'a pas été accueillie favorablement par le cabinet 
anglais." Tobben-Bille jul. 9-én. Monde 232. sz. 25. 
aug. 1864. 

a) 11 Diritto jun. 2. 1864. 
3) Atti uffic. n. 626. p. 2428 „Anzichè rinunciare a 

Roma, noi dobbiamo o salvarci tutti , o périr tut t i ." Unità 
catt. 187. sz. 9 jun. 1864. 

mába. menni akarni, gyermekes dolog." ') Ez nagy 
éhség, a lovak, az öszvérek húlnak, Pepoli, Mana-
brea se forrást, se füvet nem talált. „A nehézség on-
nan van, mondja Minghetti, mert Napoléon császár 
régen tett esetleges Ígéretekkel IX. Piushoz kötve 
van." 2) „Synagogae superborum non erit sanitas, 
frutex enim peccati radicabitur in illis, et non in-
telligetur." 3) 

Van-e éjszaki szövetség, szent-e a szövetség, 
meddig terjed, mit biztosit, hány évre számit, Tor-
ben Bille, és Moltke Huitfelt felfedezései után se tud-
juk.1) A forradalmi lapok, s ezeknek öszvérei a sza-
badelvűek, mondják, hogy van szövetség, s hogy ez 
szent szövetség. Legalább ily canonisatiot találunk 
a forradalomnál, hogy minden, ami ellenök van, az 
szent. „Nem látjátok-e, felkiáltott Brofferio, hogy a 
szent szövetség nagy lépésekkel előre halad?" „A 
reactio összeszedte magát, mondá Desanctis, helyt 
foglalt, fenyeget, halad, erőben növekedik. Európán 
keresztül a fentartás szele fuj. Angolország semmi 
áron háborút nem visel. Francziaország tétlenül áll, 
mitévők legyünk mink?" 5) „Areactio védelmi állá-
sából kilépett, támadó irányt vett, emelkedik, halad. 
0 jogait akarja megtartani, nyereményeit biztosítani, 
a zsarnokságot tiszteltetni, a szabadságot, sőt a sza-
badságnak nevét is a két világrészen elfojtani. A de-
mocratia Schleswigben, Németországban, Mexicoban 
megsebesittetve hátrál ; Marsala hősies napjai elmul-
tak, mikor jönnek ezek ismét vissza ?" Igy sopánko-
dik az Opinion nationale. A vétkes gyanakszik, kit a 
lelkismeret mardos, a levél susogásától is elrémül. 
Minél szilárdabb az éjszaki szövetségről ahir, minél 
.forradalmibb a kebel, annál inkább nagyobb a ré-
mület, nagyobb a vészkiáltás. e) Et non penitus ju-
menta intereant. Jel az, hogy a szövetséget azonnal 
szentnek mondják, mihelyt a forradalom ellen van ; 

J) Io peuso, che nelle attuali condizioni degli spiriti, 
non di Francia soltanto, ma quasi di tutta Europa, il voler 
insistere ancora di andar oggi o domani a Roma col suffra-
gio universale sia qualche cosa puerile. (Atti uff. n. 828. p. 
3231. Unità catt. 211 sz. 9. jul. 1864.) 

2) Atti uff. n. 826. p. 2432. 
3) Ecclesiastici 3, 30. 
") Monde 232. sz. 25. aug. 1864. 
5) Civiltà catt. 345. füz. 257. 1. 1864. 
®) „lei, comme en Angleterre, les dépêches publiées 

par le Morning Post ont produit une grande sensation. Per-
sonne ne met plus en doute l 'authenticité de ces docu-
ments." Moltke-Huitfeld dán követ Parisból jul. 12-én. 
Monde 232. sz. 25. sz. 1864. 



jel az is, hogy belőle magokra vészt, sejtenek ; jel az is, ha 
szentnek nevezik, hogy vele rémítsenek ; jel az is a ker. Eu-
rópában, hogy miután önvédelemre a szövetkezés mindig 
szabad volt, a forradalmi tan még önvédelmi szövetséget se 
tűr többé. A négy éves forradalmi korszak alatt minden ki-
hágásaiból eléggé ismertetik az uj jogi államárok gazdálko-
dása, hogysem a szövetség, és ennek mellékneve valakit el-
rettentene. Rettentett, mig a világ a forradalom Ígéreteinek 
hitt. Mi szövetséget nem ismerünk, habár óhajtjuk, de hogy 
szent legyen, lehetetlennek hiszszük, olyat, mint 1815-ben 
létre jött, nem kívánunk. Szent szövetség volt Nagy-Károly 
és a szentszék között, ily szövetség a három hatalmasság 
között, miután épen abban, ami szent, megszakadva vannak, 
lehetetlen. A szentatya nem volt az 1815-i szent szövetség-
ben ; habár iránypontul az isteni szeretetet, jellegül az égi 
atyaságot, alapul a ker. kinyilatkoztatást vette, vallotta. Ez 
nagy jel, ez nagy intés. Minden politikai szövetségnek ré-
szese lehet a pápa, csak az isteni jog és törvény szabályaiba 
ne ütközzék ; az 1815-i szent szövetségnek , habár szent-
nek neveztetett, keresztény kinyilatkoztatást vallott, a pápa 
nem lehetett, és soha se lehetne szövetségese, mert e szent 
szövetség igen profán rationalismus volt. Aminek a pápa 
nem részese, annak az elhalás a bére. 1815-ben született, 
1821-ben Nápolyban és Spanyolországban már beteg lett, 
1830-ban meghalt , 1848-ban eltemettetett , 1856-ban még 
a sír is az ó-testamentom szokása szerint lepecsételtetett, 
kőhalmazzal ismeretlenné tétetett. Forradalom trónt dön-
tött , nem volt ki véd je , forradalom trónt emelt , nem 
volt ki megtámadja, a szent szövetség, miként Russell 
mondá, saját létéről lemondott. Lajos Fülöp király lett, Bel-
gium, Görögország megszületett; Francziaország köztársa-
ság lett, 1852-ben császárt ismert, Italia egységes lett, Gö-
rögország királyt űzött, királyt fogadott, ez mind elismerte-
tett , vagy legalább eltüretett, közérdekűnek nem tekintetett. 
„A fejedelmeknek más vágyaik nem lehetnek, mondá Rus-
sell, mint országaikat a forradalmi ujitások ellen biztosí-
tani." ') Van-e szövetség, nem tudjuk, de visszahatás a for-
radalom tanai, tettei ellen van, ezt üdvözöljük. Ep azon el-
mék tétlensége, melyeket ma reactioról vádolnak, tette le-
hetségessé a' forradalom győzelmeit. A reactio gyűlöletes 
szó, de csak azon gyengék előtt , kik még a forradalomba 
hisznek ; a nemes elmék előtt a forradalom a gyűlöletes. Az 
emberiség nem akar szakadatlanul kinoztatni ; az emberiség 
béke után sohajtozik ; a forradalmi tanok békét nem adnak, 
az észállam nyugalmat nem szülhet. Ez a visszahatás, ez a 
reactio. Ha a fejedelmek ezen ohajoknak tárgyat nyújtanak, 
rémitik a forradalmat, de szent kötelességeiket teljesítve, 
enyhítik a nemes keblek aggodalmát. A visszahatást a forra-
dalom szülte az ő zsarnokságaival. Szabadsági szint öltött, 
rabságot, nyomort, siilyedést hozott. Négy éves tapasztala-
tok után az emberi kebelnek nemes érzelmei felserkennek. 
Reactionak hivatnak, a szabadság ellenségeivé kiáltatnak. 
Meddig fog várni az emberiség szabadságot? Volt-e Italiá-
ban akadálya a forradalomnak ? S hol van a szabadság, a 
béke, a boldogság ? Van-e Svajzban 17 év alatt nyugalom ? 
A kóros cantoni lázadások mutatják s legújabban Genfben, 

Journa l de Bruxel les 209. sz. 22. jul. 1864. 

Madridban. Van-e Belgiumban 1857-től nyugalom ? Ez re-
gnum intra se divisum, hol Lipót király bölcsesége sem elég-
séges. Fedig élni kell; tehát színezni is kell. Ügyes szinezés 
az államtanok régi titka, s már ez se sikerül. Barbarossa s 
IV. Henrik is szabadságokról regélt. Szinezés a történelem-
ben, szinezés a természetismében, szinezés a bölcselemben, 
az itészetben, szinezés a politikában ; legnagyobb államár, 
ki legügyesebben szinez, mert a szinezés az igazat és a té-
vely t, a jót és a roszat, a szabadságot és a rabságot egybe-
olvasztja, a fogalmakat megzavarja, az elméket setétbe ra-
gadja, a setétség kedvező helyzet minden vállalatra, melyet 
nappal nem lehet megtenni. Aki szinezni nem tud, aki ügyet-
lenül szinez, az elmarad, az gúnyt arat, mint az öreg leány. 
Cavour ügyesen színezett, sikert nyert ; utódjai ügyetlenek 
voltak a szinezésben, mindent rontottak. A belga kőmives 
kormánypárt zárdákkal szinezett, 12 szavazati többséget 
nyert : Russell a londoni értekezleten ferdén szinezett, mit 
se nyert ; most Napoléon Londonban szinezett szövetséget, 
de az angolok szívesen szedik a nyereményeket ingyen, vért 
és pénzt adni nem akarnak, a császár sapiens intertia, iners 
sapientia szinezést t e t t ; a magyar államtudósok nem tudnak 
szinezni, azért nem tudnak semmire se menni. Szinezett 
Deák Ferencz a föliratban, nem tetszett ; szinezett a határo-
zati rész, nem tetszett ; összekeverték a festéket, kentek u j 
szinezést, a vegyület, a szinezés tévesztve volt, belőle a si-
ker hiányzott, a szinezésre a remény is elveszett, haza kül-
dettek tehát a szinezők. Azóta nincsen színező, nincs kezde-
ményezés, nincs szinezés. Szinezik az 1847-et, de ugy, hogy 
1847 ne legyen; szinezik az 1848-at, de ugy, hogy 1849 is 
becsúszszon ; egyik ez t , másik azt szinezi, egy szinezés se 
tetszik, a kisérletek hiusulásai után a szinezés kifogyott, a 
sapiens inertia, iners sapientia itten is beállott. Napoléon csá-
szár mai szineit a magyaroktól kölcsönözte, csakhogy sike-
reisebben kente, mert elég erős az ő tét lenségében, hogy 
senki se bántsa, de a magyar inertia alig szinezi azt, hogy 
sapientia. Mikor mások dolgoznak, a tétlent mindig fölül-
múlják. A forradalmi lapok is szinezik az általok szentnek ki-
kiáltott szövetséget, de szinük nem rémit, nem csábit. Ha a 
hatás nemtelen, a visszahatás csak nemes lehet. Oly állami 
bölcseség az ügyes szinezés , hogy vele mindent , nélküle 
semmit se vivhatni ki. A forradalom ügyes szinező, azért oly 
szerencsés csábitó. A szabadság dicsőittetik, mikor gyilkol-
tatik ; a nemzetiség dicsértetik, mikor ir tat ik; a rend ma-
gasztaltatik, mikor a fejetlenségre kapu nyittatik ; az emberi 
nemesség magasra vitetik, mikor a szenvedélyek mocskaiba 
legázoltatik , a vallásos türelem , a lelkismereti szabadság 
Belgiumban, Italiában fennen kiáltatik, mikor a religio min-
den nyilatkozatjaiban üldöztetik, s a vallásszabadság, vallás-
türelem, lelkismeretszabadság a vallástalanság, a lelkisme-
retlenség , az istenkáromlás egyedüli szabadságává , türel-
mévé változtattatik ; a Megváltó egekre emeltetik , mikor 
szentségtelen ajakkal és tollal hazugnak, csalónak mon-
datik ; a testvériség , az egység ajánltatik, mikor a sza-
kadozás hegyen innen , hegyen túl meásze fejtetik; a non-
interventio szabályul vétetik, mikor a legkisebb pontokra is 
a beszólás kiterjesztetik; a nép fejedelemmé kiáltatik, mikor 
barommá tétet ik, barom módra űzet ik , a kőmivességtől 
nemtelen igába hajtatik. Mily ügyes szinezések voltak ezek, 
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hogy sikert teremjenek ! Csábitott a színezés, de vágott az 
erőszak, Europa elfáradt a forradalmi Ígéretek boldogságai-
nak várakozásában. Éliás időt engedett Baál jósainak, pap-
jainak, vár a nép is, a jósok minden szertartásaikat elvégez-
ték, torkaikat rekedésig feszitették, de Baál aludt vagy mu-
latozott, vagy vendégeskedett, a tűz az égről le nem szállt, 
se eső a felhőből, nem volt fű, melyen az öszvérek, nem volt 
áldozat, melyen a hazug jósok éljenek, az olasz, a romai, a 
lengyel, a dán kérdések után, mikint Gortschakoff mondta, 
ma csak egy kérdés van, s ez Napoléon-kérdés. A forrada-
lom az ő színezéseiből kifogyott. A régi szinezés elhalvá-
nyult, u j szinezés nincs, a forradalom hanyatlik, a szövetség 
éjszakon emelkedik. Az egyházat üldözni, fosztogatni, meg-
rabolni, a szerzeteseket szétüzni, a papságot tömlöczözni, 
minden sectának a kath. nép hitének és erkölcseinek meg-
rontására utat mezőt nyitni, IX. Pius brevéit lefoglalni, a 
püspököket az államtanács elébe idézni, ez nem az igért sza-
badság, melylyel az emberiség megelégednék. Az emberiség 
valóságos szabadságot kiván ; a forradalom csak zsarnoksá-
got tud adni. Az egyház kincsei, szolgáinak erényei a forra-
dalom lovainak, öszvéreinek eledele. Ha ezt felemésztették, 
beáll az éhség, s messze kell menni, füvet, takarmányt ke-
resni, et non penitus jumenta intereant. Nincs szabadság 
törvény nélkül, nincs forradalom vad szenvedély nélkül; a 
szenvedély butit, a butának csak vasvessző lehet a szabá-
lya. Öli a forradalom a szabadságot, mert ő csak rabelmék, 
butitott lelkek között élhet ; öli a szabadság a forradalmat, 
mert a szabadság uralom a szenvedélyeken. Nemes lelkeknek 
hasznát nem veszi a forradalom, azért gyűlöli, megveti, ül-
dözi, neki csak butákra van szüksége. A szabadelvüség a 
dölyfösöket, a forradalom a butákat keresi, hanem ante rui-
nam elatio, elevans allisisti me. A reactionak, ha nincs, len-
nie, — ha van, növekednie kell, — ha növekedik, szabadítania 
kell. A forradalmi actio zavarba vitt, de kirántani nem tud ; 
itt a reactionak a gyökere. Az emberi kebel nemes érzülete 
örökké eltompulva nem lehet. A reactiót a forradalom szülte 
az ő kegyetlenségeivel, az ő követeléseivel, az ő gyáva tehe-
tetlenségeivel. Ma ismerik őt, iszonyodnak tőle ; nincs füve, 
melyen éljen, nincs szinezés, mely alá bújon. A szentatyának 
szavai quasi arcus refulgens a ker. kebelnek mélyeit felvilá-
gosították, a nemesség érzelmeinek emlékeit felelevenitették, 
a nemes keblek feléje tekintettek, hozzácsatlakoztak. ,A mai 
helyzetekben egyetemes szavazat utján Romába menni akarni, 
gyermekies dolog.1) Ez a valódi szinezés, mert szintelenség, 
mert kiábrándulás, a fehér szin, mily magában nem is szin, ha-
nem a szinek anyja. A szentatya egy szint ismert, egy szint vi-
sel, az igazság szinét, neki színezésre nincs szüksége, az ő szí-
nének fénye minden szint halványít. Quasi arcus refulgens 
in nubibus. Az egy szin a színezésnek ellentéte. A forradalmi 
színezésnek szinei, lopott tárgyak, a négy éves erőszakosko-
dások alatt leolvadtak, a világ csak egy szint l á t , azt, 
hogy a forradalom Italiában a pápaságot , Francziaor-
szágban a Megváltó istenségét, Belgiumban magát az 
Istent megtámadta. Ez a forradalmi színezések leolvadása. 
Italiában pápaság nélkül, Francziaországban természetfö-
löttiség nélkül ígér boldogságot. ,,Az Istennek kitagadása a 

' ) Lanza jul . 5-én. Alti uff. n. 828. p. 3231. (Unitâ ca t t . 211. sz. 
9. j u l . 1864. 

lélek nyugalma," ez Hteensnek szólama. A lélek nyugalma ! 
mondhatta, az államnak is a nyugalma, mivel a baromi elbu-
tulásnak legahóbb foka, hol a barommal mindent lehet tenni, 
ha birsz vele, de egyszersmind, hol a barom mindent tehet, ha 
bir veled. Garibaldi lábának genyét ezüst, arany szelenczékbe 
szedték , mint kellemetes illatot szagolták , diszasztalokon, 
mint kincset, tartották ; csizmáját, mely golyóval átfuratott , 
apró darabokra szeldelték , a szelvényeket minden szelvé-
nyek fölött becsülték ; Iscliiában az általa lerágott, s olaszo-
san az utczára dobott csirkecsontokat verekedve kapdosták, 
csókolták , mint drága kincset a szemétről haza hurczolták. 
Keresztény Europa , világnak ura ! ezek a te forradalmi ue-
mességeid, ezek a te szülöttjeid, a te neveltjeid, miután ál-
lami intézvényeidből a kath. hitet kitagadtad, neked csak ily 
ílaid lehetnek , nemeseid között per inver3Íonem legneme-
sebbek. Emberek-e ezek vagy cretinek ? Jön a hír az éjszaki 
szövetségről, kik a világot hatalmuk alatt nyögve szemlél-
ték , mint az ördöngösök elrémülnek , Baálhoz kiáltoznak. 
Baál exaudi nos ! Baál exaudi nos. Et non erat vox, nec qui 
responderet, transiliebantque altare, quod fecerant. ,,A mér-
sékelt forradalmárok a rablók egy kapczájára vannak felte-
kerve , irta Guerazzi. Becsületességet akarunk, legalább a 
becsületességnek szinét, melyet a hosszas és büntetlenül vitt 
rablásnak büdös levegője fojtogat. A nép a becsület után 
szomjazik."1) Ez a reactio, az őszinteségnek hangos szava. 
„Hol a rágalom éget, mindent megéget. A rágalom mocsok-
ban születik, mocsokból táplálkozik, mikor hatalomra ver-
gődik, az erényt szemtelenül bűnnek nevezi."2) Ez a forra-
dalmi lapnak , midőn a hatalma roskad , fájdalmas szózata. 
..Incídebant se juxta ritum suum cultris, et lanceolis, donec 
perfunderentur sanguine." „Pepoli beszélt a császárral, irja 
Morning Post, előadta a Napoléon által teremtett országnak 
szükségeit, de Romára nézve nem tett javaslatot, ez marad, 
amint volt."3) Kerestek forrást, kerestek takarmányt, nyer-
tek-e valamit, nem tudjuk , de hogy kerestek, a forradalmi 
tanok, és az észállam szegénységeit bizonyították. 

Napoléon teremtette az olasz királyságot, tehát nem a 
nemzet akarat ja , felébredése, szavazatja. Aki teremtette, 
ahoz folyamodnak , hogy a belsorvadástól megmentse. „Az 
európai társadalomnak, mely homlokán a 89-i elveket viseli, 
Francziaország az agyveleje."4) Favre Gyula jan. I3-án Pa-
rist Francziaországnak mondta , Picard ugyanakkor Parist 
Francziaország agyvelejének állította. Parisnak agyveleje a 
császár, tehát agyveleje a 89 elvek szerint rendezett társa-
dalomnak, az egész forradalmi emberiségnek, Italiának, Bel-
giumnak, Serviának, a dunai fejedelemségeknek. Aki gon-
dolkodni akar, az agyvelőhöz folyamodik, mitévők legyenek 
a turini forradalmárok, Vichybe az agy velőhöz szaladnak 
tanácsért. Hanem ezen agyvelőt Thoinnet kiégettnek ,un cer-
veau brûlé' nevezte.5) íme az emberiségnek kiégett agyveleje, 

' ) I moderat i dipanati ad un cencio di ladri. Probi tá noi vogliamo, 

aria di probità, che il denso aere délia lunga ed inpunita ladronaia ci 

affoga. I lpopolo lia faine di probità. 11 P r o g r e s s o 110 sz. 11 jul. 1864. 

Slampa újságból llnità cat l . 228 s z . 29. jul . 1864. 

*) Lnità. ca t t . 245 sz . 19 aug. 1864. 
4) La Prance est le ce rveau de l 'humanité. Pays 112sz .30 . ju l . 
5 ) A miniszter 1864 j a n . 13-áu mondá : „ P a r i s c 'es t la F rance ; " 

P ica rd : , , Pa r i s n ' e s t pas la F r a n c e , c 'es t le cerveau de la F r a n c e . " 

T h o i n n e t : „un cerveau b r û l é " ; egy liang : , ,un cerveau malade ." D u -
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melylyel társalkodott Lipót, mikor a kőmivességnek szabad 
gazdálkodást engedet t , melyhez zarándokolni akar Couza, 
és Victor Emmanuel, hogy valami gondolatot leljen. A vi-
lágnak van feje, van koponyája, de Aesopus meséje mondja : 
cerebrum non habet ; Francziaország az emberiségnek, Fran-
cziaországnak a császár az agyveleje, s ezen agyvelő kiégett. 

Ily tannal, ily elvvel, kiégett agyvelővel áll szemközt 
a kath. igazság, a szentszék, quasi arcus refulgens in nubi-
bus. A tannak, az elvnek, a koponyának, a kiégett agy velőnek 
ma felkent szinezése iners sapientia, sapiens inertia, az Hé 
Lambert ! ! azaz : bolond Istók! hol van a csík ? őrjöngések 
között.1) Régen inertia ignavia volt, ma fortitudo ; tehetet-
lenség volt, ma képesség , szivtelenség volt, ma nagylelkű-
ség, érdektelenség. ,,A francziák császárja nyugszik,"irja a 
Patrie. Mikor a forradalom tettre h í , nyugton maradni böl-
cseség . A jósok, a papok kiáltoznak, Baál exaudi nos ; Baál 
pedig nyugszik. Agyvelőt keresnek , az agyvelő kiégett. Az 
u j jog agyveleje ! I Napoléont Helenába igazán bölcs tétlen-
ségre, sapiens inertia , vezették ; kiégett az agyvelő, hogy 
megtisztuljon, omne quod potest transire per flammas, igne 
purgabitur ; 2) megtisztult, hogy elmélkedéseiben a Megvál-
tóról, a szentszékről, a kath. egyházról a legszebb vallomá-
sokat tegye. Ha igy kiégett, ha igy megtisztult Francziaor-
szágnak az agyveleje, a császár, ,eritis vos, et rex, qui impe-
rat vobis, sequentes Dominum Deum vestrum.'3) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Fölsége Hrebicsek Is tván sassini plébánost kalocsai 

sz . Ágostonról nevezet t cziinzetes apát tá , Dankó Józse fe t pedig cz. ka -
n o k k á legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

DUBLIN , aug. 21-én. Ep azon nap, melyen Dublin-
ban a kath. irlandiak az ő szabaditójuk emlékszobrának alap-
kövét nemzeti gyászszal, nyugodt de magas érzülettel letet-
ték , az orangisták, vagy is hazánkba beköltözött idegen 
protestánsok Belfastban mindenféle gúnyt, ingerkedést, ut-
czai aljas tüntetéseket tettek O'Connell el len, mignem a 
120,000 lakosságú város négynapi vérengzésnek lett szo-
morú mezeje. 0 ' Connellben az ír nemzet van személyesitve; 
ennek képe, szobra ellen elkövetett sérelem, a nemzetnek 
sérelme, s mivel az ír annyi mint katholikus , a belfasti sé-
relmek a kath. hitnek voltak sérelmei. Az orangisták 0 ' Con-
nel képét az utczákon körül hordozták, köpdösték, kövekkel 
dobálták , a földön vonszolták , a sárba , büdös pocsolyákba 
mártották , őrjöngtek körülötte, hajlongtak előtte, azután 
rögtön köpdösték, szurkálták ; végre a kath. temetőbe men-
tek, ott a kath. temetési szertartásokat parodiázták, a ke-

inoulin : „Nous ne pouvons accepter , qu'on dise que Pa r i s est le cerveau 
de la F r a n c e . M. le p rés iden t , rappelez M. Picard il l 'o rdre " Monde 
14. sz . 15 jan. 1864. 

' ) Aug . 15-én egész Parisban Hé Lambert ! V'la Lamber t ! hang-
ao t t . Mi a je lentése , kitől jöt t ki , miként lett oly á ta lánossá , nem tudni, 
A ti tkos társula toknak kétségkívüli nyilatkozatja. 1859-ben Lombardia-
ban hangzot t : ,1a bella Gigogin ' értelem nélküli dal ; Italia többi r é -
szeiben : ,Viva-Verdi . ' A V, E , H, D, I—Vittorio Emanuele Rè d ' I ta l ia . 

P a r i s az emberiség agyvele je valóban kiégett koponya, mert a Hé Lam-

ber t őrül tségig ment , ragályosan te r jede t t . 
l ) Num. 31, 23. 
») 1 Reg. 12 ,13 . 

reszteket tördelték, a sírokat rugdalták, lábaikkal széthány-
ták , egy Máriaképnek sárból gyúrt darabocskát szájához 
nyomdostak, hogy a szentáldozást parodiázzák. Innen Boynne 
hidra mentek, O' Connell, Máriaképet, s egy feszületet meg-
égettek, mikor félig elégett , vad ujongatások között a híd-
ról a vizbe dobták. Ily nemes, ily müveit, ily türelmes ez az 
angol protestáns, aki Irlandba vándorolt, hogy meghízzék, 
hogy gazdagodjék, aki felbőszül azon, hogy az ír nép nagy sza-
baditójának csendes gyászszal, vallásos nyugalommal Dublin-
ban emlékszobrot emel ; ezen orangista pórnép, midőn eze-
reket hordoz zsebében, midőn drága ruhába öltözik, fájlalja, 
hogy Irlandnak földjén még van ír nép, van kath. nemzet. 
Dublinban ily kihágás, a nemzetnek ily megsértése lehetet-
len volt, azért Belfastban kisértették meg, hol a városi ha-
tóság csupa protestánsokból, kőmives katholikusokból áll, 
azért az orangista csoportnak aljas kihágásait nyugodtan 
nézte , a nemzetet és ennek hitét ily nyilvánossággal, ily 
kihívásokkal sértegetni engedte. A kath. nép első napon, 
csütörtökön nyugodtan maradott, várván, hogy vagy a ha-
tóság közbe fog lépni, vagy az őrjöngés megszűnni. De pén-
teken az orangisták, verekedést keresve, a Bankmore női 
zárdát megtámadták, hol az elesett nők elvesztett erényei-
ket visszahódítják, rombolták, a szerzetes és a vezeklő nőket 
bántalmazták, lökdösték, az utczára vitték, s a szemérem és 
ártatlansággal olyakat tettek, mit a gonosz, elvetemült sze-
mélyekkel is sehol se volna szabad tenni. Amely kath. mun-
kást az utczán elkaptak, ütlegelték, egy kath. nő t , ki a 
gyárba sietett, földön vonszolták, testét és szemérmét nyil-
vánosan lefedezték. Délben Dorián kath. püspöknek lakását 
szétrombolták. Estve fe lé , tehát a kétnapos barbárságok 
csendes elviselése után a Pound városrész munkásai, félvén 
egyenkint haza menni, összecsoportosultak, magokat a prot. 
orangisták dühének a hatóságtól egészen átadatva látván, 
ők is tettleges ellenállásra határozták magokat. Eletük, be-
csületük, hitük, nyugalmuk a hatóságtól nem védetve, vé-
delmet követelt. Es ezen estvétől mindennap folyt a vér, 
minden utcza csatahely, hol halottak, súlyosan sebesültek 
feküsznek a földön. A városban fekszik 4000 sorkatona, 1000 
csendőr; de az orangista, mikor hatósági hivatalt is visel, 
a katholikus ellen esküvel titkos társulatban van. Más nap 
több ezer katholikus polgár népgyűlést tartott, melyben kérte, 
hogy a város rögtön ostromállapotba tétessék, a községi hi-
vatalnokok, kik ily aljas árulást követnek el hivatásukban, 
királyi biztosok által helyettesittessenek. Szombaton ismét 
nagy vérontás egy megölt orangistának temetése mellett, a 
vérengzés a szomszéd falukba is elterjedt, Dundalk, Newry, 
Ulsterben. Ez a prot. politikának dicsőséges gyümölcse Ir-
landban a kormány részéről, hogy az orangista társulat nem 
csak szivében és szóval halált esküszik a kath. ír nemzet el-
len, hanem ezt tettlegesen is megkísérti. Az orangisták fe-
gyelemben vannak magok között , mint a kőmivesek ; van-
nak nagymestereik, hivatalnokaik, minden aljas, minden be-
vándorolt a társulatba lép , kényszeríttetik is belépni. Er-
zsébet, I. Jakab, Cromwell, III. Vilmos hozta ezeket Irlandba, 
a városokba elhelyezte, s ahol csak lehet, kormányilag elő is 
segiti. Belfastban nagy számmal vannak, Sandy-Row város-
részt egészen tartják, Boyne utczával együtt, melyet a Boyne 
mellett nyert csatáról elneveztek. E csatát III. Vilmos, ora-
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niai herczeg, az ő prot. seregével, mely orangista nevet viselt, 
1689 jul. 12-én nyerte II. Jakab ellen, kinek seregében csupa 
ír katholikusok voltak. A boyenni csata az orangisták hires 
Solferinója, s oraniai Vilhelm, az ő hősök, az ő Grustav-Adol-
fok. Senkise képzelheti, mily gyűlölet fejlik ki a keblekben 
azoknál, kik e társulatba lépnek, miután föladatul tűzték ki, 
a kath. ír népet az ő saját hazájában kiirtani. Ezek Irland-
nak drúzai, solidairjei. mazzinistái, garibaldistái. Egy oran-
gista dühösségéről, aki ezt nem látta, fogalma senkinek nem 
lehet, angol protestánsok is eszeveszetteknek nevezik őket. 
Ily vérengzések közepette,« szenvedett méltatlanságok után 
Dorian püspöksegéd főpásztori kiáltványt tett a katholiku-
sokhoz. „Kérlek titeket kedves üaim, igy szól a főpap, fegy-
verkezzetek fel legnagyobb béketűréssel, hogy a próbálta-
tás ily nagy terheit elviselhessétek. Kérlek titeket, ne enged-
jétek magatokat elkapatni oktalan tanácsok által, ne enged-
jetek magatokra semmi befolyást, hacsak ez nem olyan, mely 
titeket béketűrésre buzdit. Nektek ma csak a papság szólhat, 
hozzátok, Belfast katholikusaihoz csak a papság intézhet 
felszólítást. S én mint főpásztorotok fölszólítalak, hogy ma-
radjatok az igazság mellett, ahol a polgári béke megzavar-
ta to t t , ne vegyetek részt e zavargásban. A hatóság közbe 
fog lépni, köteles titeket védelmezni. Fékezzétek a haragnak 
indulatját, mely most kebletekben boszút kiált, ne ingerelje-
tek fel senkit , és a hatóság kényszeritve leend békét csi-
nálni a mi szerencsétlen és feldúlt városunkban. A rosz már 
nagyra nőtt, a boszu a már meglevő roszat még fokozná; ez 
nem illik egy keresztényhez. Nincs most idő tilos gyüleke-
zetekre, nincs helye a feltüzelő szónoklatoknak, keressük mi 
a békét. Ne nagyitsuk a méltatlanágokat, ne ápoljunk megve-
tést a hatóság iránt. IIa gyűlésre lesz szükség, a törvényes 
hatalom össze fog hivni ilyeseket, s a kath. belfastiak ta-
nácskozhatnak, mitévők legyenek. De most az idő, a hely-
zet nem kedves a jó szándékú gyűlésnek se, mert az égő, a 
duló tüzet még nagyobbra fújná. Térjetek a nyugalomra, 
nagyobb az a lélek, mely a felhivások között is tud nyugod-
tan maradni, semmint az, mely tettlegességekre rohan. Fi-
aim ! tegyük meg ezt, és a béke Istene lesz velünk. Dorian," 
Eme főpásztori kiáltvány minden utczaszegleten kitüzetet t , 
s mit tettek vele az orangisták ? Leszaggatták. Ezek vér után 
szomjaznak, ők vérengzést keresnek , eme kiáltvány az ő 
szándékaikat akadályozza. 

BAMBERG-, aug. 15-én. Az itt összegyűlt főpászto-
raink következő föliratot nyújtottak be ő felségének a ki-
rálynak. „Bajorország érsekei, püspökei Bambergben gyűl-
tek össze, hogy az egyházi napi kérdésekről tanácskozzanak. 
Ez alkalommal kötelességüknek tekintették fölséged előtt 
hódolatukat ünnepélyesen kijelenteni, s a magas trón lábaihoz 
letenni. Az állam alapja a keresztény hit. Mint püspökök, arra 
hivatva, hogy őrizzük és ápoljuk ezen hitet a hivek lelkében, 
Istentől kapott hivatásunkat teljesítve semmit se fogunk el-
mulasztani, ami fölséged kormányzását a bajor népre áldá-
sossá, fölségedre nézve pedig dicsőségessé tegye ; e czélra 
híveink sziveibe a tiszta kath. elveket fogjuk csepegtetni, 
azokban a kath. szent érzelmeket ápolni, szóval, tettel mu-
tatni, miként kell félni az Istent, tisztelni a királyt, s az Is-
ten iránti szeretetből engedelmeskedni a hatalomnak. Nem 
titkolhatjuk el, hogy eme törekvéseinkben mainap sok ne-

hézségekre akadunk. A tagadásnak mérges szele minden hi-
tet kiöléssel fenyeget a lelkekben, a kereszténységnek alap-
igazságai is istentelen irók által a legledérebb módon meg-
támadtatnak, az egyház, a Megváltónak jegyese, gúnyolta-
tatik, gyanusittatik, rágalmaztatik a nagyszámú népiratok-
ban. De bár mily nagyok legyenek is nemes törekvéseinkben 
a legyőzendő akadályok, mi hős lélekkel fogunk küzdeni, az 
egyházat védelmezni, az államnak alapjait fedezni ; a mi se-
gítségünk az U r az égben , és a Szent Szűz, Bajorország 
pártfogója. Az egyház és az állam biztositéka pedig legin-
kább a jól nevelt fiatal nemzedékben van, ha a magasabb és 
alsóbb tanodák jól rendezve a ker. elveket és érzelmeket 
ápolják az ifjú szivekben. Minél inkább elhanyagolják a ker. 
hit elemeit a közoktatásból, és ma nemcsak hogy elhanya-
golják, hanem egyenesen meg is támadják, annál inkább fel-
oszlásnak lökik oda az államot. Miután a családi ház kevés 
vallásosságot nyújt az ifjúnak , az iskolákban annál inkább 
kell ezt ápolni. Ezen tekintetben tanácskozás alá vettük az 
iskola reformokat, s nézeteinket e tárgyról fölséged kormá-
nyának figyelmébe ajánlottuk. Mi bizton reméljük, hogy föl-
séged nemcsak az iskolai ügyben , hanem más ügyekben, 
melyek az egyház hivatását érintik, kegyes pártfogást fog 
nyújtani a hű bajor püspökségnek, mely a jelszót vallja : 
concordia inter impérium et sacerdotium. Híveinkkel együtt 
nem fogunk szűnni az egek urát kérni, hogy különös véde-
lemmel övedzze körül fölségedet, töltse el a bölcseség vilá-
gosságával és a lelki erősség teljével Bajorország boldogsá-
gára, fenséges nevének dicsőségére. A legmélyebb tisztelet-
ben maradunk legengedelmesebb érsekei s püspökei. Bam-
berg jul. 21. 1864. Gergely müncheni érsek ; Henrik passaui 
püspök ; Ignácz regensburgi, Pankrácz augsburgi, Mihály 
bambergi, Antal würzbürgi, Miklós spirai, György eichstätti 
püspök." Tehát mikint a szentszékhez , ugy a királyhoz, a 
királyi név dicsőségéhez, a haza boldogságához híven ma-
radnak a főpapok. Fölírtak ők a szentatyához is, s mult év 
dec. 21-én a müncheni érsekhez menesztett breve értelme 
szerint nyilatkoztak a kath. tudományokra nézve. Most együt-
tesen fölirtak, 1859-ben egyenkint papi hűségüket a szent-
atyának nyilvánították. Scher György 1859 dec. 17-én: „a 
te nagy lelked nem hajlik meg a nagy teher alatt, melyet az 
egyházért ho rd ; " Dinkel Pankrácz augsburgi püspök 1859 
dec. 10-én: „Beatissime Pa te r ! grex tuus non te derelin-
quet ;" Hofstetter Henrik, paussaui püspök 1859 dec. 15-én: 
„Szentatyánk ! Te vagy a nagy pap, qui piacúit Domino, et 
inventus est justus, quia amasti justitiam, odisti iniquitatem;" 
Senestrey Ignácz rengensburgi püspök 1859 dec. 15-én : 
„Amily nagy dühhel megtámadják a poklok az egyházat, 
annál szigoruabban ragaszkodnak a püspökök az egyház köz-
pontjához, te v a g y a mi koronánk;" Deinlen Mihály bam-
bergi érsek 1859 dec. 14-én- „Te tartod fen az egyházi 
rendnek méltóságát e földön ;" Anton György würzbürgi 
püspök 1859 dec. 17-én : „Te neked mondta az Ur : te vagy 
a kőszál, s ezen épitem az én egyházamat;" Weiss Miklós, 
spirai püspök, 1859 oct. 4-én híveihez: „a mi Piusunk, jám-
bor, hü, s imádság fia, azért rendületlen." 

HONOLOLULU , jun. 17-én. Sandwitsch szigetekről 
elég ha valamely lap egyszer hoz tudósitást; mit is hozna a mi 
halászatainkon, s földmivelésünkön kivül, miután politikai 
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nyomatékunk a világ ügyeiben nincs. Vallásos emelkedésünk-
ről mindazonáltal küldhetek kis tudósítást. Űrnapja a mi val-
lásos életünk jelképe lehet. Mink magunkat az igaz egyház 
híveinek hívjuk ellentétben az anglicán puseistákkal, kik itt 
nem kis számmal vannak. Az űrnapot fényesen ünnepeltük, 
az Oltáriszentséggel az utczán körmenetet csináltunk. Reg-
gel szentmise volt, délután három órakor indult a kör-
menet, elől a kereszt, melyet sz. Christina növendékei és a 
szerzetesnők követtek, jobbról balról Koolau helységnek hí-
vei, ezek után az altare portatile, utána Honololulu kath. la-
kosai , sz. Gergely s Ahui-manu intézet tanonczai, utánok 
virághordozók, füstölők* végre az Oltáriszentség, énekesek, 
és a népnek vénei, előkelői. A körmenet fényes volt, s fé-
nyesebbet nem is lehet kivánni. Az utczákon különféle szinü 
zászlók lengtek, a lakosok fehér öltönyben, a leánykák ko-
ronával fejükön. A lakosság mind kijött, s nézte a kath. né-
pet. A körmenet a Fort utczán menve Kahéhuna utczára jött, 
innen Nuuanu, Bretagne utczákra, mig a legszebb renddel 
a templomba visszatért. Maigret apostoli helyettes minden 
utczán áldást adott a legméltóságosabb szentséggel, a kör-
menetben részvevő népet 4000-re tehetni. Kuokoaból levelet 
kaptam, melynek töredékét, amennyire közérdekű, közlöm. 
,,Sandwitscli szigeteinek jövője, a kath. hitküldérség ered-
ményeiben van. A haimani intézetet Walsch atya igazgatja 
két sz. ferenczivel, s 60 növendéke van, kik közül az egyik a 
királynak védencze. Roma városa a vidék legnagyobb hely-
sége, hol székesegyházunk van. Legközelébb több szerzetes 
atya érkezett ide, hozott adományokat, templomi ruhákat kü-
lönös szépségben " A hitküldérség feje Maigret. Nagy fel-
áldozásra van szükség, hogy a népet a művelődésre emel-
jük , mert az európaiak csak rontják a polynésiai népet. A 
prot. hitküldérek is sok akadályt tesznek. Különös, hogy a 
belföldi faj vész, úgyhogy Cook összeszámítása szerint a bel-
földi faj csak 70,000-re megy. Ezek közül a harmadrész ka-
tholikus , harmadrész protestáns , harmadrész vallásnélkül 
babonában él. A puseistáknak is vannak hiveik. A hitküldér-
ség 40 személyből áll, ide értve Picpus szerzetesnőket is. Ta-
nonczaink 3000-en vannak, kőtemplomunk 30, ugyanannyi 
fából. A belföldi király protestáns, özvegye az anglikánok-
nak pártfogója , úgyhogy államegyháztól félhetni. A protes-
tantismus felekezetek veszekednek egymás között, sokszor 
tettleges lázadásba is kitörnek. Most alkotmányt cseréltünk, 
mely angol befolyás alatt készült. Pénzügyér Varigny, fran-
czia, és igen tevékeny. I t t Amerika, Anglia, Francziaország 
a befolyáson vetélkedik. 

LONDON , julius 22-én. Az ,,Essays and Rewiews" 
czimü folyóiratnak vallásellenes tanai miatti elitélése élénk 
vitára adott alkalmat, de egyszersmind megmutatta, mily 
csekély tisztelettel viseltetnek az angol államférfiak azon in-
tézmény i ránt , melyet ,,az Angol-és Irhon törvénye által 
megalapított egyesült egyháznak ' czimeznek. A lordok há-
zában ugyanis jul. 15-én Lord Houghton kérdést te t t a kor-
mányhoz a fenérintett ügyben, a korlátnok imigy válaszolt : 
,,Három neme van ama bánásmódnak, melyet a zsinat iránt ta-
núsíthatunk , először , ha midőn ártatlan dolgokkal van el-
foglalva , figyelembe se veszszük mit csinál ; másodszor, ha 
véget vetünk tanácskozásainak, midőn valószínű, hogy 
roszat készül tenni ; harmadszor végre, ha tagjai olyat tesz-

nek, mi nyiltan túlhaladja jogkörüket , bíróság elé vonjuk 
őket, és megbüntetjük a zsinat tagjait. A reformatio idejéből 
jött törvényeink mind azon elvnek kifejezést adnak, miként 
a korona minden egyházi joghatóságnak kútforrása, telje, 
és végzete , és hogy azért azt a korona különös engedelme 
nélkül senki se gyakorolhatja. Es miután lehetőnek tartatott, 
hogy a papság jogaival visszaél, az alapszabályok nyiltan 
kimondják , hogy ha amaz egyházi gyülekezet a korona elő-
leges engedelme nélkül valami határozatot, rendeletet, vagy 
Ítéletet merne hozni, azok a „praemunire" büntetései alá 
esnek. Félek, hogy barátom Lord Iiougthon nem vette figye-
lembe, melyek a praemunire büntetései. A legtisztelendőbb 
főpapnak (canterbury érsek) eme törvényes gyülekezetünk 
előtt meg kellene jelenni, nem ugyanazon fényben, melyben 
közöttünk szemlélhetjük , hanem mint, a vezeklők , zsákban 
és hamuban. Es büntetése mi lenne ? Vettem észre, hogy 
kétszer szavazott, két évi jövedelmeit kellene lefoglaltatni. 
En tartózkodtam ő felsége elé terjeszteni a kérdéses ügyet 
(t. i. a nevezett folyóiratnak a korona engedelme nélkül zsi-
natilag történt kárhoztatását és a szerző megbüntetését), 
mert képzeljék csak uraim, mily kiilönszerüvolna egy fogással 
30,000 fontot venni el a legfőbb méltóságtól, hogy ne is szól-
junk püspökökről, dékánokról, főesperesekről, kanonokokról, 
kiket mind meg kellene sarczolni." Erre a lordok nagyot ne-
vettek, mig a püspökök igen komolyakká lettek. A lord kan-
czellár pedig ez utóbbiakra nézve még lealázóbban igy foly-
tatá: „Szerencsés vagyok különben uraságtoknak mondhatni, 
hogy az, mi zsinati Ítéletnek neveztetett , nem egyéb, mint 
áradozó szólamoknak szövege, olyannyira olajos és szappa-
nos itélet, hogy senki meg nem foghatta." Mire ismét zajos 
nevetés. A canterbury érsek ugyan tiltakozott, és mondotta, 
miként ő nem tett ez ügyben lépést, mielőtt két kitűnő ügy-
védet meg nem kérdezett volna (a korona jogtudósai kérdé-
sére felelni vonakodván), kik azon nézetben voltak, hogy az 
egyházi gyülekezet a kárhoztató Ítéletet a korona különös 
engedelme nélkül is kimondhatja. A londoni püspök a kor-
mány oldalán volt. Az oxfordi tiltakozott azon gúnyos hang 
ellen, melyen a kanczellár szólott. Valóban nem igen épüle-
tes látvány azokat, kik magokat a lelkismeret legfőbb őreinek 
nevezik, ily szerepre kárhoztatva szemlélni. A londoni püs-
pök aláírásra felhivást intézett a közönséghez, mert szerinte 
10 év alatt egy millió font sterlingre lesz szükség, hogy a 
roppant terjedelmű fővárosban anglikán templomok elegendő 
számban építtethessenek. Valóban az állam , mely az egy-
házi vagyont a whig aristocratia gazdagítására elkobozta, 
cserébe helyette nem adott takarékos papságot. — Szó van 
arról, hogy Angliában süketnémák számára egy katholikus 
intézet is fog legközelébb állíttatni, hasonló intézet protes-
táns igazgatás alatt 6 van az országban. A „Tablet" egy igen 
érdekes mii ismertetését hozta a mult héten, melynek czime : 
érvek az észvédők, és gondolatok a gondolkozók számára" — 
átalános válaszul Colenso, Renán, és más rationálisták elveire, 
ajánlva Angolhon ifjúságának tiszt. Lockhart atyától. Az igen 
egyszerű és rövid mű tárgyai : 1) a kereszténység a világ 
legfőbb törteneti eseménye ; 2) a világos igazságok természe-
téről, mint a melyeken a keresztény kinyilatkoztatás alapul ; 
3) a kereszténység Krisztusnak az Isten embernek kinyilat-
koztatása ; 4) a protestáns kereszténységről; 5) a kath. ke-



•il 1 5 6 K 

reszténységről. A tehetségdús szerző régen ismeretes már 
irodalmunkban. 

VEGYESEK. 
Ő eminentiája bibornok herczegprimás a Felső-Zsem-

berhez tartozó Kalna-borfői Ilók község templomának kija-
vítására 300 ftot, a főmegyei székesegyházi káptalan ugyan 
e czélra 100 ft. adományozott, a Baross család pedig 320 frt. 

Az „Egyetemes magyar- , erdélyi-, és horvátországi 
kath. egyházi névtár az 186*/s évre , Jászapáthi Imrik Jó-
zsef szerkesztése alatt Hartleben és társai által kiadva" már 
megjelent, 3 frt 50 kr. bolti áron. 

Francziaországnak legelső katonai neveidéje a st. cyri, 
melyet I. Napoléon 1802-ben alapított. I t t gymnasiumvég-
zettek vétetnek be és pedig szigorú próbatét után az összes 
gymnasiumi tanulmányokból. Legújabban bevétetett 240 
ifjú, ezek között 60 volt a jezsuiták sz. Genoveva tanintéze-
téből. Az arány fölötte nagy , mert az egész cs. birodalom 
tanintézeteinek fiai pályázhatnak. Ez tehát mutatja, hogy a 
jezsuiták párisi tanodája minden más tanodát fölülhalad az 
ő növendékeinek készültségével. A jezsuita név gyűlöletes 
sokak előtt, pedig ex fructibus cognoscetis eos. Baco angli-
cán volt, mint tudós tekintély mondta ; ,ha az ifjúság neve-
léséről szó van, tanácsot a jezsuitáktól kérjetek.' A jezsuiták 
a hazának ker. polgárokat, lelkismeretes hivatalnokokat, hő-
sies katonákat nevelnek. 

Sokolski József bolgár püspökről ismét jelentik a tudó-
sítások, hogy él, csakhogy a kiewi tömlöczben. Herczeg La-
banoff Alexius, ki a muszka hitküldérséget igazgatta a török 
fővárosban, meglátogatta Sokolskit ; Sokolski viszonozta a lá-
togatást , itt elfogatott, kész hajóra tétetett, Odessába vite-
tett. A török kormány tiltakozni akart ezen erőszakoskodás 
ellen, de a rubelek elnémították. Sokolski máig is hű a kath. 
egységhez, mert a tömlöczben van ; ha elszakadt volna az 
egységtől , tömlöcz helyett a kiewi szakadár érsekség palo-
táiban laknék. 

Akmatoff, a moskvai kormányzó zsinatnak császári el-
nöke jelentette fölséges urához, mint az orthodox egyház 
pápájához, hogy 1861-ben az 52,034,650 orthodox hivből 
24,421,672 nem végezte el a húsvéti áldozást; és pedig 
9,150,358 kiskorúság miatt, 1,032,180 törvényes indok miatt, 
14,239,134 pedig azért mert hitetlen. Jó a világosság min-
denben. Csakhogy mily zsarnokságot, mily inquisitiót kiál-
tana a világ, ha ily jelentés a romai pápának tétetnék ? 
Sándor czárnak ezer módja van, ha akarja, a nemáldozókkal 
nem a füstölőt, hanem a kardot éreztetni. 

Bordeauxban egy házassági per tárgyaltatott, melyet a 
forradalmárok nevezetessé tettek, mivel a nő romai születés 
volt. Favre Gyula váltig bizonyította, hogy a nő erkölcs-
telen volt, s Balmette rászedetett. A turini lapok egész ter-
jedelemben hozták Favrenak beszédjét , melylyel Cinotti 
Terézt, mint a pápának alattvalóját rágalmazták. A törvény-
szék azonban Chaloupin ügyvéd előadásából meggyőződött, 
hogy a pert csak a dúsgazdag atyának fösvénysége kezde-
ményezte , és azért a hazasságot érvényesnek nyilvánította. 
IX. Pius mindig győz ; a forradalmárok mindenütt minden-
ben Piust ostromolják. 

A német-dán békekötés előzményeinek első pontjában 
Keresztély király elveszt három herczegi koronát. Tudjuk, 
hogy Russel az athenei nemzetgyűlés biztosait Európának 
minden kisebb királyi és herczegi udvarain körülhordozta. 
Volt annyi nemes lélek ezen udvarokban, hogy a forradalmi 
árulás által sárba dobott görög.koronát, melynek őre a grae-
ea fides, mindenki megvetéssel visszautasította. A kenti 

gróf, hajóskapitány, többre becsülte saját hajóját, mint az 
egész Görögországot, többre saját matrózait, mint részint 
áruló, részint gyáva nemzetet. Egyedül ezen Keresztély 
volt, aki királyi házába Ottónak koronáját behozta. Idegen 
jószág a házban égő üszög. Keresztély fejéről három her-
czegi korona elégett. A történet nem az Isten ítélete-e? 

Doellinger következő nyilatkozatot tesz közzé a lapok-
ban : „Cantünak levele nekem fájdalmat okozott. Ha vissza-
emlékezem leélt éveimre és irataimra, semmit se találok, ami 
ezen levelet igazolná. Én az egyháztól elszakadni ! Ön két-
ségkívül maga se hiszi, hogy képes volnék beszenyezni éltem 
végső napjait olyast tanitva, ami ellenkezik 40 éves előadá-
saimmal. Én nem ingadozom kath. hitemben, reménylem, 
hogy az Isten engemet megtart benne halálomig. Mult évben 
a kath. tudósok gyűlést tartottak Münchenben, engemet el-
nöknek választottak. íme tehát, még van bennem bizodalom 
Németországban. Fájlalom, hogy Olaszországban engemet 
eretnekségről vádolnak, vagy szakadáros irányokról. Eddig 
Németországban senki se kételkedett kath. hitemről, sőt a 
protestánsok ultramontánnak mondanak. Hogyan lehet tehát, 
hogy Olaszországban engemet az egyház ellenségeül tekin-
tenek? Kérem önt, védelmezze nevemet, s tegye közzé ezen 
levelemet." Fájdalmas dolog, 40 éves tanárkodás után, 
az élet alkonyán gyanú alá esni az igazhitüségre, vagy bot-
rányról vádoltatni az egyház iránti pietás megsértése miatt. 
Az eretnekségi vádat semmi se igazolja, s őrizze Doellingert 
az Isten , hogy azt valami igazolja ; de nem volt-e alkalom 
r eá? Bár ne választották volna azon német tudósok elnök-
nek, nem olvastunk volna szomorúan egy beszédet. 

Florenczben Guerrazzi népgyűlést akart tartani, hogy 
a turini képviselőház botrányairól néphatározatot hozzon. 
Tudva van, hogy Guerrazzi, maga képviselő a turini kama-
rát latrok barlangjának nevezte a Gazzetta del Popolo-ban. 
A kormány félvén, nehogy Guerrazzi mélyebbre nyomja az 
olasz sebet , a népgyűlést betiltotta. II Diritto botránynak 
mondta a kormánynak e tettét a szabadság korszakában ; 
Nazione, zsidók által szerkesztett újság, helyeselte az eljá-
rást, mondva :,fölséges nép, népies fölség ! hallgass. Ezek oly 
dolgok, melyekhez te annyit tudsz, mint a tyúk az abc-éhez. 
Te nem értesz egy batkát, te barom vagy, hallgass és dö-
gölj meg !' Legalább igy irni a néphez szabadság. 

Genfben Dufour a Sondernbundnak meggyilkolásából 
hires neves tábornoknak elnöklete alatt nemzetközi gyűlés 
tartatott a hadi sebesültek ügyében. Csak Francziaország 
küldött meghatalmazottat. Ezen sebesültekre, s az egész 
szekérnek személyzetére a semlegesség elve kimondatott. 
Szép , ha tiszteltetnek emberi jogaikban , kik a háborúban 
többé részt nem vehetvén, az ellenségnek nem árthatnak. 
Egyet felejtett ezen genfi gyűlés , pedig ez a tábori életnek, 
a legmagasztosabb oldala, a tábori papokat. A sebesülteknek 
ezekre legnagyobb szükségük van , s mégis a kocsis, ki a 
lovakat hajt ja, megemlittetett, a pap, ki a haldoklónak végső 
vigaszt n y ú j t , elfelejtetett. Dufour nem tekinti-e a hadi se-
besülteket döglőfélben levő juhoknak , melyeket eltávolitani 
mind a két résznek érdekében van ? Ezen szabadelvűek oly 
materialisták, hogy mikor magasztosságra törekednek, min-
den iparkodásaikbana baromnál magasabbranem emelkednek. 

Napoléon császár aug. 15-én több oltárképeket aján-
dékozott a templomoknak. Ezen képeket télen át a nnitárla-
tokban vásárolta. Fac votum Deo, et te proteget ab impio. 

Kegyes adomány. 
J é z u s sz. gyermekségéről nevezet t társula tnak néhai 

Bányai József hagyomán ja . . . . 32 fr 80 ' /2 kr . 
Ugyanazon czélra a szikszói ke rü le t . . 6 f r . — k r . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTÉT PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i .Sándor által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiac/, és aldunasor s a r k á n , 9 s z . a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-
dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, szeptember 7-én. 2 0 . II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Havi szemle. I I . — Egyházi tudósitá-
sok. — Szentszéki határozatok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
11. 

Kiégett agyvelő és az éjszaki szövetség, szaka-
dozás délszakon, szövetkezés éjszakon, ott a hanyat-
lásnak, itt az erőnek öntudata volna az ellentét. De 
nem az a mi reményünk, melyre oly biztosan tá-
maszkodunk. A fentartás, a forradalom elleni véde-
lem csak alak, az anyag egészen ismeretlen. Kiégett 
agyvelő, kiaszott, megrepedt koponya, és a kath. 
egyháznak vallási, állami, társadalmi, tudományi 
tanbősége, tanszilárdsága, ez az ellentét, mely a fel-
dúlt Európának szemei előtt mint ezeréves rejtély 
áll. Ezt megismerni az államárok nagy feladata. Ta-
nok vezetik az erőket, tanok mellett, tanok ellen van 
ami küzdelmünk. Muszkaország nem él, mivel kath. 
századjai nincsenek; a többi államok akkor is a 
kath. tanok eledeléből táplálkoznak, mikor a kath. 
tanok ellen pártot ütnek, mint Angolország az ő 
kath. ős szokásaiból^ társadalmi erkölcseiből. Mélyre 
hatottak Európában a kath. tanok, rövid korszak ki 
nem tépheti azokat. Az önméltóságnak magas fogal-
mát, magas érzetét táplálták a kath. tanok, s annyira 
keresi önméltóságának érvényesítését az állami és a 
társadalmi körökben az ember, hogy érette révedezni, 
s a korlátokon túl is hágni képes. Ily benső erő haj-
totta a vad népeket egykoron nyugot felé ; ily lelke-
sedés vezette a nyugotnak fegyvereit kelet felé ; ily 
titkos vonzalom ragadta Európát Amerika felé; ily 
ösztön, a rajongásig, mondhatnánk, már a be nem 
tudásig ment vétkes izgalom gyúrja, dagasztja a mai 
nemzedéket a társadalmi, állami, vallási szabadság 
felé. Különös, hogy ebben a kath. nemzetek mennek 
előre. Kath. országokat dúlja a forradalmi vész, mert 
az emberi kebel az ő méltóságának érzetében ittleg-
gyulékonyabb, s itt van mit rontson a forradalmi 
összeesküvés. A szeretet egy részről, a gyűlölet más 
részről, kath. országokra hajtja a forradalom tüzét, s 
megtevén ezekben a romlást, mit annyira kivánt, a 

kath. tanok, és kath. társadalmi intézmények u to l só 
pontja ellen, a pápai fejedelemség ellen fordult. A vi-
lágküzdelemnek végső határa ez, honnan a nem kath. 
államárok szerint is véghetlen zavarok fenyegetik 
Európát, honnan, bizton várva, a kiégett agyvelőre, 
a kiaszott, megrepedt koponyára uj élet születik, uj 
élet, mely a küzdelem nagyságával, az obajok ma-
gasságával, a sebek, a nyomorok terjedelmével arány-
ban álljon. A nemzetek mindig per inversionem gyó-
gyulnak, unde mors, inde vita. 

Nagy az Isten mindig, rettenetes az igazsága, 
véghetetlen az irgalma; de választ korszakokat, mi-
kor működik in manu robusta, in brachio extento. 
Fényesek az ő tettei, de fényesebbek, csudálatosab-
bak némely korszakokon. A szentirók az Isten eme 
tetíeit magnalia Dei nevezték. Szomorú e korszak, 
gyászos a helyzet, mint a kiszáradt koponya, mint 
Samariának kiégett legelője; mégisekorszak, e nem-
zedék hivatva van, hogy az Isten igazságának és ir-
galmasságának elsőrendű cselekedeteit szemlélje, 
ezeknek az utókorra tanuja legyen. State et videte 
magnalia Dei quae facturus est liodie.1) Láttuk 15 
év óta, ubi abundavit iniquitas, superabundavit gra-
tia; IX. Pius az istentelenség ügynökeitől magasz-
talva, az összeesküvők hizelkedéseitől ostromolva, az 
örökvárosból kiűzve, azon kormány, azon államfő 
által dicsőséggel visszahozva, kitől ily hódolatot leg-
kevesebbé vártunk volna, ismét az álnokság, az áru-
lás, a hitszegés, a csábigéretek és az erőszak ellen a 
trónok roskadozásai, a fejedelmek költözködései kö-
zött négy éven át szent trónján ül; kifosztatott, az 
egész világ önkénytes adója az ő lábaihoz ömlik, 
gyaláztatott, s az egész világ hódolatával dicsőítte-
tik, fegyvertelen agg a világ legnemesebb fiainál, a 
püspököknél a legtökéletesebb engedelmességet ta-
lálja, nem külső tényben, mint a fegyveres fejedel-
mek, hanem elmében, szívben, lélekben. Voltak Gol-
gotliáink, de voltak pünköstjeink is; behintve volt a 
tér csontokkal, kérdeztük, fili hominis, putas ne vi-

>) Exod. 14, 13. 
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vent ossa ista? jött a Szentlélek fuvallata, s életre 
támadtak a halottak; Spiritus insufflavit, et repleta 
est domus Domini splendore; zivatarban jött a Szent-
lélek, megszólalt az ajak, mely a világnak szól, os 
orbi sufficiens, s felszólaltak, kiket a felszólaláshoz 
nem vártunk, védelmet nyújtottak, kiktől támadást 
sejtettünk, igérve van : proplietabunt filii vestri, et 
filiae vestrae, s megtörtént. Ez csak kezdete, ez csak 
záloga a jövőnek. ') „In tanta tenebrarum obscuri-
tate, qua Deus inscrutabili suo judicio gentes sinit 
offundi, nos omnem nostram spem fiduciamque plane 
collocamus in ipso clementissimo misericordiarum 
pâtre et Deo totius consolationis, qui nos consolatur 
in omni tribulatione nostra." Igy jelzi a fájdalmas 
szentatya az isteni hatalomnak tetteit 1861. mart. 
18-án. „Ipse namque est, qui vobis YV. FF. concor-
diae et humanitatis inter vos spiritum ingerit, et quo-
tidie magis ingeret. Ipse est, qui caritatis vinculo 
inter se et cum hoc catholicae veritatis et unitatis cen-
tre conjungit sacrorum christiani orbis antistites. 
Ipse super omnes catholicas gentes effundit spiritum 
precum, et acatholicis aequitatis sensum inspirât, ut 
rectum de liodiernis eventibus ferant judicium." Os 
orbi sufficiens és a kiégett agyvelő, ez az ellentét a 
feldúlt Európában, haec sunt magnalia Dei. 

Mi egyek vagyunk, de nem vagyunk, miként 
lennünk kell, egyesültek. A fegyelmezett forradalmi 
conspirationak csak fegyelmezett egyesülésünkben, 
s egyesültségünk nyíltságában vethetünk törhetlen 
gátat. Mi tudjuk, mi az igazság, Pilatussal nem kér-
dezősködünk utána, mi birjuk már. Az igazság van 
e földön saját házában, saját jogában; a tévely fur 
et latro. Tudjuk, mi igaz, a véleményekkel egy fokra 
nem állhatunk, a birt gyöngyöt a vélemények szí-
nezésére át nem adhatjuk. Itt a határ, mely minket 
a szabadelvüség küszöbénél megállít, s e kérdéssel : 
,mit biztosan hiszesz, akarod-e a vélemények hintáira 
dobni?' üdvözöl. A nagy küzdelem az elmékben vi-
tatik. A kath. világ egy sorban küzd, nem országok-
nak egyenkint, hanem országoknak egyesülve kell 
nekünk lenni. Hazánkban ez erőt nem ismerjük, még 
a birodalmi tartományoktól is egyliázilag oly távol 
vagyunk, mint Japantól, ők nem keresnek fel min-
ket, mi nem keressük fel őket, pedig, kik ellenünk 
vannak, minden tartományból jól értik egymást. E 
miatt oly feszült figyelemmel tekintünk a most ülé-
sező mechelni kath. gyűlésre. Nagy horderővel birt 

' ) A poitíersí püspök főpásztorí levele. Monde 208. 
sz. 31. jul. 1864. 

e gyűlés mult évben, ma hordereje tizszer nagyobb 
lett. Ez kath. nemzetközi gyűlés, hova Európának 
legnemesebb fiai siettek, hogy irányt, lelkesedést 
kapjanak, adjanak, gyújtsanak. Nem papok, de a tu-
domány mezején kath. tekintélyek mentek oda, s a 
szentatyának előre megküldött áldása várja őket. 
Nem papok, hanem világiak, kik clericalisoknak ne-
veztetnek, mivel concordia imperii et sacerdotii az 
elvük; mivel semmi titkos társulatoknak lelkisme-
retüket el nem adták, mivel egy kőmives mesternek 
kezében buta eszközzé törpülni nem akarnak; mivel 
mikor mondják: szeretem a hazámat, hű vagyok ki-
rályomhoz, nem hazudnak; mivel ha mondják: hi-
szek egy Istenbe, hive vagyok az egyháznak, nem 
csalnak ; clericalisok, mivel a becsület korlátai közé 
összeesküvést, lázadást, árulást be nem fogadnak; 
clericalisok, mert független lelkismeretük van; cle-
ricalisok, mert a magányos életben, és az államban 
ugyanazon erkölcsi szabályt vallják ; clericalisok, vá-
lasztottak, mert a forradalmi összeesküvés sokat to-
borzott a ker. népek fiaiból, ők a rostán maradtak, 
per inversionem kiválasztattak. A belga katholiku-
sok nemzeti intézményeiket védve, a világ nagy har-

rr 
czát vívják. Ok aug. 11-én megveretteknek látsza-
nak, e gyűlés reájok életkérdés. Nekik a küzdelem-
ről lemondani nem szabad, nekik erősödni kell. Ok 
hazájukban a kormányon látják a kőmivesi össze-
esküvést, a szabadelvüségnek minden hazugságait, 
az ő létük, az ő tapasztalatuk, az ő szavuk oktatás 
lehet egész Európára. Ok védtelen polgárok a fe-
gyelmezett, a kormányhatalommal, és ennek minden 
csábító, rémitő eszközeivel rendelkező párttal hazá-
jukért, hitükért küzdtérre léptek; megverettek, de 
lábon állnak. Egyenetlen csatában vereséget szen-
vedni nem gyalázat, 64 ellen 52 szavazatot bírni 
becsület. A kormánypárt mindig erősebb, ha ügyét 
komolyan veszi. A kormány eszközeihez járultak a 
vadcsoport kihágásai és a becstelenség; ily eszkö-
zökkel a kath. belgák nem élhettek. A kath. párt 
korlátozva volt az erkölcsi törvény által, ellenesepe-
dig korlátlanul használt fel minden eszközt. Ily 
egyenetlen küzdésből 64 ellen 52 szavazatot nyerni 
nem vereség, hanem erkölcsi diadal. Az erény és 
gonoszság küzdelme soha nem egyenlő. Az erény min-
dig kevesebb eszközzel rendelkezik, mint a gonosz-
ság, azért győz ez annyiszor. Szabadelvüségüknek 
gyakorlati keserveit a belgák leginkább érzik. Sza-
badelvüségiik a tévelynek és az igazságnak egyenlő 
jogokat adni az államban. Ok 1831-ben kitilthatták 
volna a kőmivességet, mivel nagy többségben voltak 



az alkotmányozó gyűlésben ; ők kitilthatták volna bármikor 
1857-ig, mert a hatalmat kezelték; nem tették, szabadelvűek 
voltak, azon jogokat, melyek az igazat, a jót megilletik, meg-
osztották a tévelylyel, a gonoszszal, azon védelmet, melyet 
az igazság és a jó követel, kiterjesztették a tévelyre és a 
roszra ; lefegyverezték az igazságot , fegyvert adtak a té-
velynek , letépték az igazságnak fejedelmi ko roná já t , hogy 
egyenlő legyen a tévelylyel , nem t agad ták , de az állami 
rendben a puszta vélemény szinvonalára lenyomták a szent 
igazságot, hogy a tévelyen előnynyel ne birjon ; ez az ő té-
vedésök , melyet harminczöt év múlva gyászolhatnak. ' ) A 
tévely, a kőmivesség lázadást csinált , melyet a kath. rész 
nem tehet ; a kőmivesség uralkodni akar , melyhez a kath. 
rész soha nem tapadott ; a kőmivesség a kath. részt nem 
tűri, üldözi, nyomja, irtja. Ez a jó és a gonosz közötti harcz-
nak szokott vége. „Korbácsolni fognak holnap, kiknek ma 
alamizsnát adtunk" , Consalvinak szavai rajtok te l jesedtek. 2) 
Ők 12 szavazattal kisebbségben maradtak, nekik a kőmives-
ség rémuralmától megrettenni nem szabad. Europa figyel az 
ő küzdelmeikre. Nyert a kőmivesség 12 szavazatot, ez elég a 
bukó kormányra, de nem elég a kezdőre. Parlamentaris kor-
mány ily többséggel korszakot nem Ígérhet magának. A ka-
mara szétoszlatása legutolsó eszköz az alkotványosságban ; 
a kőmive3 kormány ezt háromszor megtette, haló életét igy 
mentette. Lázas felrázkodás nem é le t , nem erő. Hol a kor-
mány csak ily eszközökkel n y e r h e t , és csak 12 szavazati 
többséget nyerhe t , ott a nemzet nincs a kormánynyal. A 
belga kormány &z istentelenség uralkodása egy kath. vallá-
sos, erényes, egészséges nemzeten. „Tiszteljük a vallást", 
ez a kőmivesek szava a nyugalmas néphez. „A szabadelvü-
ség nem vallás, hanem politika" , ez a kőmivesség szava a 
városi néphez. „A kormány tiszteli a religiot, az egyházat" , 
ez a kőmives kormánynak nyilatkozatja a nemzethez. A 
szentszék irányában is igy szólt az európai conspiratio. De 
ha istentelent, öngyilkost kell eltemetni, hova viszik ? A 
prot. temetőbe? Nem, mert a vallást tisztelik. Az ilyenek 
számára elkülönitett, s a bölcselem ékeivel kidiszitett helyre? 
Nem, a szabadelvüség politika, nem pedig vallás. Hova vi-
szik tehát az olyannak t e s t é t , ki életében gyűlöletet eskü-
dött minden religionak, minden egyháznak, gyűlöletet, ki-
tiltást minden egyházi szolgának ? A kath. temetőbe, hova a 
hatóságok, a miniszterek, kőmives jelvényekkel kinevetsé-
gesitett hivatalnokok, és a solidarisok pecus immortale cso-
portja követi, a kereszt alatt megáll, a kereszt ellen átkozó-
dik, istenkáromló verseket szaval, az istentagadást nagyié-
leknek hirdeti, az istentagadásból békét, nyugalmat, boldog-

' ) Sajnálni , e tévelyben sokan ma is vannak. E z a ka th . rész nyi-
la tkoz i t j a : „Nous avons hautement déclaré, et nous renouvelons cet te 
déclaration, que d'ins l 'ordre civil et politique nous ne ré levons de p e r -
sonne, que nous n'obéissons qu 'à notre conscience, à no t re raison, â 
notre patr iot isme, qui seuls nous dictent nos devo i r s . " ( Journa l de Br. 
21?. sz . 30. jul 1864.) Engedelmeskedjenek sa já t le lk ismere tüknek, de 
legyen ennek sz ibá lya a kath Ilit: a kőmivesek páholynak engedelmes-
kedni nem t a r t j ák hnzaí iságtalanságnak ; a belga kathol ikusok l iaza-
fiatlanságn a k vennék (Somának engedelmeskedni . 

2 ) , L 'anonymat < a napi lapok) sera bientôt le régula teur de la 
conscience publique, t-t il faudra courber le f ront sous !a plume ou sous 
le fouet de maî t res innomés , auxquels la veille nous aurons fait l ' a u -
mône . " Mémoires T . I. p . 22. 

ságot jósol a világnak. Belgiumban a solidarisok bírják a sza-
badságot, a jogot, a hata lmat ; ezek győztek az aug. 11-i vá-
lasztásnál. A cultusnak baromi megvetése a belga kormány 
cultusa. „Van egy Isten ? Képzeljük. Az ész, melytől a pap 
ret teg, engemet megtanított. Az istenség semmiség. A lélek 
azotum, oxygenum. Ez az élet, ez a szeretet, ez a gyűlölet, 
ez a béke istenség nélkül. Az Isten mese , csalás ; az Isten 
tévely, a zsarnokok részese, támasza. Az én lelkem fut e fan-
tomtól, én nyugodt vagyok, van-e szükségem reá ? " 1 ) Ez a 
belga kőmives kormány pár t ja . Ily kormány előtt semmi se 
tilos. A kőmivesség az országot kettőre szakította, a kath. 
belgáknak nehéz osztályrész jutott . Emiatt a mechelni gyű-
lés részünkre oktatás lehet, de reájok nemzeti életkérdés. 
Akik ma a kormányon vannak, azoknak elvrokonai Dumou-
riez hadainak az országot átadták, 2) a hollandi uralkodás 
alatt azon nyomást tet ték, mely forradalmat szült. A hollandi 
kormány a jogtalanságoknak felét se tette, mit Frère-Orban 
tett 1857 óta. A nyugalmas nép nem szavazhatott, sok pol-
gár becsületérzetből otthon maradott, sok jogainak gyakor-
latáért bántalmaztatott. Igy érti a szabadelvüség mindenüt t 
a polgári szabadságot. A bősz csoport a legnemesebb pol-
gárok házait megtámadta, ablakait bedobta, kik a kőmives-
séggel nem czimboráztak, azon lapok sajtóit összerombolta. 
A kiáltások és tények a belga nemzet, a belga alkotmány 
sírkövét faragták. Ily jelenségek a nemzet halálának biztos 
jósai.3) A szabadelvüség elmaradhatatlan fejlődése —• a go-
noszok uralkodása, a becsületes polgárok erőszakos kiszori-
tása. A belga katholikusok az alkotmány ellenségeül kikiál-
tattak ; se baj. Muszkaországban a katholikusokat a tekin-
tély ellenségeinek, Francziaországban a szabadságnak, I ta-
liában a hazának, másutt a haladásnak ellenségeiül tekintik, 
s mégis ők rántották ki Európát a barbárságból, ők val-
lották és gyakorolták a szabadságokat , melyek a pontifex-
caesar alatt a 16, 17-ik században mind elhaltak, kivesz-
tek. A belgáknak a harezot fe ladni , a küzdelemben lan-

' ) Il est un dieu, plus d 'un se l ' imagine, — quand la raison, que 
tout p rê t re redoute , vint m'éc la i rer su r la divinité. P a r métaphore on 

nous le poétise. S' i l est un r ien , c 'es t la divinité. L ' â m e c ' e s t un peu 

d 'air : l 'azote et l 'oxygène. C 'es t la vie , et l ' amour , et la haine, et c ' e s t 

la paix sans la divinité. La ver tu su r la raison se fonde, la c r ime vient 

de la divinité. Dieu est un mythe , un oeuvre d ' imposture . Qu ' impor te à 

moi ! moi j ' a i la paix de l 'âme, ai-je besoin d 'une divinité ? Ezen i s ten-

ká romló verseze tnek irója Steens, a kormánynak ki tűnő hive. Monde 
218 sz. aug. 10. 1864. 

2) „ J e prévis qu'il (Duinour iez) rendrai t inutiles tous les ef for ts , 
igy i r t Vander Noot, et ne servi ra i t , qu ' à reun i r tous les belges cont re 
la F r a n c e ; au lieu que si on voulait suivre mes idées, d 'après la c o n -

naissance que j ' ava i s de ce peuple, de ses dispositions, j e repondais 

qu'il seconderai t l ' invasion. Invité alors par Chauvelin et Noël , j e réd i -

geai et nous envoyâmes sur le-champs à P a r i s le plan à su ivre , le mani-

fes te à publier . Ils fu ren t immédiatement adoptés. Dumouriez ne chan-

gea pas un mot an manifeste que j ' ava i s écri t à P o r t m a n - S q u e a r e . Le 

peuple gagné par nos agents et par ce manifes te se je ta dans nos bras, et 

lajKlandre fu t pr ise ." E r r e u r s sociales p. 849. 
s ) A kőmives kormánynak egyik legbuzgóbb hive Potsvin aug. 

3-án Brüsselbcn t a r to t t népgyűlésen ezeke t mondta : „ V o u s savez , ci-
toyens , que j e suis ext rêmement dévoué à la démocrat ie et à la républ i -

que, j e suis prêt a vous su iv re jusqu 'au poignard. Oui , jusqu 'au poi-

gnard. J ' a i conspiré en 1848 en France, j ' a i conspiré en Hongrie et en 

Italie. J e l e répète , je vous suivrai jusqu 'au po ignard ." I ly hűséges 
alattvalói vannak Lipót királynak a mai kormányon. ( Journa l de B r . 
223 sz. 10. aug. 1864. 
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kadni nem szabad ; mi reájok figyelünk , mi csatáikból erőt 
merítünk, mi szavaikat komolyan latoljuk. Ők oly kormány-
nyal állnak szemközt, melynek mása csak Turinban vagyon. 
Az ő ellenfeleik a szenvedélyekben, az istentagadás mocs-
kaiban elbutult, cretinné lett tömeg. A fegyelmezett buta 
csoport sokat dönthet ; de az anyagi vereség nem a mi sülye-
désünk, nem a mi vereségünk. Nekünk nemcsak legyőzetni, 
nemcsak elnyomatni, nekünk összezúzatni kell, hogy elhall-
gassunk. Aki hallgat, az halott. A katholikusnak soha nem sza-
bad mondani: ,quoferar? unde petain lapsis solatia rebus ? — 
ancora jam nostram non tenet ulla ratem a katholikus lélek 
szellemi győzelmekre tör, erkölcsi diadalra számit, s amikor 
látja, hogy ,cedit viribus aequum — victaque pugnaci jura 
sub ense jacent,1 mikor ,injustum rigido jus dicitur ense,' 
magasra emelkedik, ,non ealcatur ab hominibus, qui patitur 
persecutionem, sed qui persecutionem timendo infatuatur. 
Calcari non potest, nisi inferior; sed inferior non est, qui 
quamvis corpore multa in terra sustineat, corde tamen fixus 
in coelo est.' ,Hectora quis nosset felix s iTroja fuisset? ' — 
,publica virtuti per mala facta via est.' A kiégett agyvelő, 
és kath. tanbôség, a 80 éves állami, társadalmi nyomor és a 
kath. századok magas haladásainak emléke, a 27 éves nem-
zeti nyugalom a kath. kormány alatt, és a nyolcz éves nyug-
talanság, izgatottság, lázadás a kőmives kormány alatt, ez 
az igazi ellentét Belgiumra, Európára. Kisebbségben ma-
radtak a belga katholikusok, hanem ,non omnes Fabios abs-
tulit una dies.' ,Externis virtus incomitata bonis,' ,Non so-
let ingeniis summa nocere dies.' 

Tanok vezetik az erőket, a tévely tekintélyt öltött, ez 
Európának a nyomora , nyomorának a forrása. Társadalmi, 
erkölcsi tanokat, s e tanok gyakorlati alkalmazását várjuk a 
mechelni nemzetközi kath. gyűléstől. Oda siettek a spanyo-
lok, portugallok , angolok, olaszok, ezek tanúságot tehetnek 
az igazságról. A belgák nyújthatnak tapasztalatot, de fogad-
hatnak elvet-, irányt. Főtévedés , a tévedések szülőanyja 
korunkban a naturalismus. Atheismus nincs, atheusnak senki 
se akar neveztetni, még az istentelen is a religio mázát ölti 
magára, hogy a társadalomban megmaradhasson. A panthe-
ismus lefutotta pályáját, simult, változott, a materialista, a 
pantheista is positivistának mondja magát. A kereszténység 
19 százados tény, a kath. egyház maga a kereszténység, őt 
gyűlölni lehet , de vele minden ellenségnek számolni kell. 
A kath. hit, mint tan, 19 századon vezeti az emberiség nagy 
részét, éltet oly társadalmat, melynek semmi anyagi védelme 
nincsen. Ez rejtély az elmék előtt, melylyel foglalkozni kell, 
akarják bá r , vagy nem. Ellene csak naturalismus van, me-
lyet halhatatlan dicsőségű pápánk 1862 jun. 9-én e szavak-
kal jelzet t . „Nemo vestrum ignorât VV. F F . ab hujusmodi 
hominibus plane destrui necessariam illám cohaerentiam, 
quae Dei voluntate intercedit inter utrumque ordinem, qui 
tum in natura , tum supra naturam es t , itemque ab ipsis 
omninoimmutari,subverti,deleri propriam, veram germanam-
que divinae revelationis indolem, auctoritatem , Ecclesiae 
constitutionem, et potestatem." Ki követhetné minden útjait, 
minden ösvényeit ? Tudományos téren tagad minden biztos 
igazságot, a dogmát , mint állandó tételt gyűlölve haladást 
kiált. Az igazság ellen akart haladás a tévelyek minden té-
réin , ez a tudományos naturalismus. A politikában tagad 

minden tekintélyt, mely természetfölötti, az embernek aka-
ratját a hatalom, a törvény forrásául fogadja , mely szava-
zatban nyilatkozva , igazságosnak tesz bármily igazságtalan 
rendelkezést. Vallásos téren tagadja, vagy az ész korlátlan 
Ítélete alá veti a kinyilatkoztatást; fele uton megáll a szabad 
vizsgálat elvével a tantételben , a gallicanismussal az egy-
házi fegyelemben. Végletig kifejtett elméletben tagad min-
den religiot, mert a religio természetfölöttire vonatkozik ; 
fele uton vallja a természetfölötti rendet, de kizárja a földi 
életből, lezárja a lelkismeret szentélyébe, nem enged jogot, 
nem enged jogos nyilatkozatot neki az állami, a társadalmi 
életben. Hajdan ez az investiturák, az impérium és sacer-
dotium harcza volt ; mult században e naturalismus a király-
ság absolut hatalma volt , ma az állam, vagyis a többség 
mindenhatósága. Az egyházé a lelkismeret, de ugy, hogy a 
polgár ne engedelmeskedjék neki ; az egyházé a templom, 
de ugy hogy az oltártól a külső életre át ne távozzék ; az 
egyház országa láthatlan, ő külsőleg nem nyilatkozliatik ; a 
kormánynak nincs religioja, nincsenek erkölcsi szabályai, az 
ember vehet tanácsot az egyháztól, de nem a polgár. Ez az 
u j j°g> e z a z u j társadalom, ez a mai szabadság, a mai állam, 
miként Cavour mondá : szabad egyház a szabad államban, 
miként Pisanelli mondá : laicus állam, teljes függetlenség 
az Istentől, és az ő törvényeitől. „Quare hi turbulentissimi 
perversorum dogmatum auctores blaterant minime opus esse, 
ut humanae leges ad naturae jus conformentur , aut obii-
gandi vim a Deo accipiant, ac propterea asserunt nullám 
divinam existere legem. Insuper inficiari audent omnem Dei 
in homines mundumque actionem, ac temere affirmant hu-
manam rationem, nullo prorsus Dei respectu habito, unicum 
esse veri et falsi , boni et mali arbitrum, eamdemque huma-
nam rationem sibi ipsi esse legem, ac naturalibus suis viribus 
ad hominum ac populorum bonutn curandum sufficere/ ' 
,Van-e vagy nincs természetfölötti rend, nem vitat juk: de ha 
van, e földön meg nem türjük, ha lenni akar, maradjon, hova 
hatalmunk nem nyúlhat, a lelkismeretek mélyein , de ugy, 
hogy amint szóban, vagy tettben nyilatkozik, azonnal üldözni 
fogjuk. ' Ez az u j rend, u j állam, vallásos nagy szabadság, 
békébeu hagyni a vallásos meggyőződéseket oly téren, hova 
földi erő nem hathat. Egy kis állam van, hova e tan nem fér-
het, hova soha nem fog juthatni, a pápai állam ; emiatt oly 
nagy a roham ezen fejedelemség ellen. A fejedelemség mel-
letti harcz nemcsak az egyház függetlenségeért , az emberi 
lélek nemességeért, a szabadság magasságaért vitt harcz, 
hanem harcz a forradalom ellen átalában. Harczolt az egy-
ház Szép Fülöp ellen, harczolt XIV. Lajos ellen, har-
czolt a democraticus Caesarok legistái ellen ; harczolt az 
egy személybe re j te t t , harczol a szavazati többségen el-
ömlött democratia ellen. Az egyház elve : „Servite Domino 
in timore. Quomodo ergo reges serviunt in timore, nisi ea 
quae contra Dei jussa Hunt, religiosa severitate prohibendo 
atque plectendo ? Aliter ergo servit , quia homo est, aliter 
quia etiam rex est. Quia homo est, ei servit vivendo fideli-
ter, quia vero etiam rex est, ei servit leges justa praecipien-
tes et contraria prohibentes convenienti vigore sanciendo."*) 

>) Allocutio 1862. jun . 9. 
*) S. Aug. de con. Donat . ad Bonif. cp. 185. n 19. T . 2. [>. 651. B. 



III. 

Ez a természetfölötti rendnek bevallása a földi rendre nézve, 
ez az isteni törvény iránti függetlenségnek, a naturalismus-
nak, és a törvényhozási körbe áttett szabadelvüségnek taga-
dása. „Quis enim non videt pravorum dogmatum iniquitate 
in dies christianum populum misere corrumpi, ad exitium 
impelli, et catholicam Ecclesiam , ejusque salutarem doctri-
nam ac veneranda jura, et leges sacrosque ministros oppu-
gnari , et iccirco omnia vitia et scelera invalescere ac pro-
pagari, et ipsam societatem exagitari ?" ' ) 

Tanaink egység, elméinknek egyesülni kell. Birtokunk-
ban , soha inkább , mint ma birtokunkban van az igazság ; 
non possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate.2) 
Nagy küzdelmek a mi osztályrészünk , magnalia Dei a mi 
jegyajándékunk j ily óriás, ily széles küzdelmek a századok 
vitakérdéseinek dicsőséges megoldása, a kath. társadalom u j 
korszaka lesz. Érezzük a te rhe t ; hűség a kötelességünk; a 
napi eseményekben , a kiégett agyvelők , a kiaszott kopo-
nyák között maga az Isten a mi harczosunk. Acta Deum 
numquam mortalia fallunt. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA , aug. 26-án. A szentatya változatlan jó egész-

ségben v a n , sok fogadtatásokat a d , mindennap sétál. Az 
utazók nagy számmal jönnek Gandolfóba, s kik fogadtatást 
nem akarnak, délután az ismert utakon sétálnak, várván, 
hogy az átmenő szentatyát láthassák, s áldását fogadhas-
sák. — Több újságok emiitették, hogy a párisi udvar ú j ra 
lépéseket tet t II . Ferencznél, Ígérvén jó szolgálatjait az el-
kobzott nápolyi birtokainak visszanyerésére, de viszont ki-
vánja, hogy a király távozzék Romából, s birtokainak két 
milliomra menő jövedelmeit Spanyolországban, vagy Bajor-
országban költse. Ez régi ügy, már La Valette foglalkozott 
vele ; mostanra biztosan Írhatom, hogy ily lépés a franczia 
kormány részéről nem történt . Igaz, hogy a francziák csá-
szárja egy szóval rá parancsolhatna a turini szolgákra, hogy 
az elkobzott magánybirtokokat adják vissza a nápolyi király-
nak, mert Turinban nem Victor hanem Napoléon az ur. Mind-
azon által, ha ma visszaadná, holnap ismét le nem foglalhatná 
a turini kormány azon birtokokat ? Ha képes volt nemcsak 
a koronán, hanem a magányos polgári birtokon is rablást 
tenni, nem lesz-e képes ezt ismételni ? ígérheti a turini kor-
mány, hogy nem fogja lefoglalni ; de ki ad hitelt ezen kor-
mány szavának ? írásban örökre fogja kiadni az elrabolt bir-
tokokat ; de nem írásban, nem a szent Háromság nevében 
tette-e a zürichi békét ? Hogyan tartotta szavát ? Napoléon 
biztosítást Ígérhet ezén birtokokra, hogy többé le nem fog-
laltatnak ; ő biztosithat sokat, csak biztosítani akar jon; de 
nem biztositotta-e a villafrancai pontokat, a zürichi békekö-
tés t? Nem mondta-e ünnepélyesen, hogy Olaszországba nem 
azért jön hadseregével, hogy az olasz fejedelmeket koroná-
iktól megfoszsza? Nem mondta-e, hogy nem azért jön, hogy 
a pápai fejedelemséget csorbitsa, hanem hogy erősitse ? És 
mi történt mind eme biztositások után? A nápolyi király mind-
ezeket jó emlékezetben tart ja, s ha a franczia kormány tizszer 
tenne ily czélu nyilatkoztatásokat, a király mindig ugy vála-

>) Alloc. 1862. 9. jun . 
*) 2 Cor. 13, 8. 

szólna, mint Lavalettenek válaszolt. Ő romai polgár, romai 
herczeg, romai birtokos, saját jogaival él, mikor Romában 
marad. Victor Emmanuelnek nagy atyja is itt lelt menedéket 
I . Napoléon ellen ; a Bonaparte család is itt lelt menedéket 
egész Europa ellen, Roma minden szerencsétlenségnek me-
nedékhelye ; a kereszténység közös atyjának államaiban bár 
melyik király is méltósággal lehet polgár, miként a fiú is, 
aki birtokait elvesztette, atyjának házában mindig megvo-
nulhat. A királyok, miután koronájukat vesztették, semmi fe-
jedelmet se nevezhetnek szellemi atyjoknak tehát kivel 
egyenlők voltak, annak alattvalójává lennének, ha államaik-
ban letelepednének ; de a szentatya magas méltósága a fe-
jedelmiség fölött tündöklik, ő az uralkodó királyt, császárt 
is fiának nevezi. Nem lehet h inn i , hogy a francziák csá-
szárja másodszor ily lépést akarna tenni ; s most mondha-
tom, hogy követje által ily lépést nem tétetett. Más szél fu j t 
1862-ik év első felében, akkor még La Valettet lehetett ily 
ügygyei megbizni ; de azon évi pünkösti ünnep után min-
den megváltozott, s hiszszük, hogy az akkori hangulat soha 
se fog visszatérni a tuileriákba. — A spanyol királyné Sylva 
di Arcicolar János lovagot, ügykezelői minőségben bizta 
meg II. Ferencz nápolyi király udvarához. Ezen megbizást a 
király kegyesen fogadta, mint a szeretetnek, a rokonszenvnek 
tanúságát királyirokonától. —Azaustriai császár, s ap. k. gróf 
Széchényit a nápolyi király udvaránál levő követet haza hívta, 
s e követséggel nm. Bach nagy követet megbízta. Ez tiszta 
gazdálkodási intézkedés ; nem akarván a bécsi |kormány a 
birodalmi tanács kifogásainak tápot adni, azért a követséget 
összesitette. Mult évben kifogás volt a pénzügyi tanácsko-
zások alkalmával ; most tehát a követség megmarad, anélkül, 
hogy az állami kincstár terheltetnék. 

BRÜSSEL , aug. 27-én. Szerencsétlen országunk, mivé 
lett a kőmivesség kormánya alatt ? A pártszenvedélyek a 
családi élet boldogságait emésztik, a polgári együttlét köte-
lékeit mérgesitik. Hol a kormány az ő választóinak jelszavuk 
le a papokkal, le a szerzetesekkel, éljen a nyaktiló, éljen a 
király, szólamokat ad, ott az országnak szét kell szakadni, o t t 
nincs polgári nyugalom és biztonság. Gant, Liège és több 
városokban a kormánypárti csoport a legdurvább garázdál-
kodásokat elkövette; becsületes polgárok házait megtámadta, 
az ablakokat beverte, nyomdákat rombolt, vért ontott. Ha 
ezt szenvedélyes ellenzék követné el, nem csudálhatnék, 
mert ez a kormány ellen tör, s ezen törekvéseit ily erősza-
koskodásokban szokta nyilatkoztatni. De nálunk a kormány-
ellenzék a kormány ellen a polgári békét, nyugalmat, ren-
det védi ; a kormánypárt pedig polgármesterek, állami hi-
vatalnokok vezérlete alatt, mint vad állatokból összegyűjtött 
csorda, a polgárok házai ellen uszittatik, oly polgárok házai 
ellen, kik nem vélekednek ugy, mint a kőmivesség. A rendnek 
őre maga garázdálkodik; akkor a rendről le kell mondanunk,le 
kell mondani egyszersmind Belgiumnak boldogságáról is. Az 
utolsó választások oly hasadást tettek a nemzeten, melynekbe-
gyógyulása nem hamar fog bekövetkezni. I t t csak elnyomó és 
elnyomott van. A szenvedélyek ily torzsalkodásaiban nem 
csuda, hogy egy buta pór fogadást tesz, hogy az első papot, 
akivel találkozik, összeveri. Ez nem személyes bosszú, mert 
akkor a polgári vétségek közé számittatnék ; itt elvbosszu 
van, a papi rendnek gyűlölete, melyet a kormány gyújtott meg 
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az 6 elbutultjaiban. A dühös eb valósággal neki rohant a kö-
zösen tisztelt Van Pelcom nyugalmazott plébánosra, mily 
bántalmazásokat követett el rajta, érthetni a gonosznak előre 
feltett szándékából. Az agg plébános az első ütésre azonnal 
félre ugrott, s felkiáltott: ,,te nyomorult szerencsétlen em-
ber ! de megbocsátok neked, mert nem tudod, mit cselek-
szel." A keresztény szelídségnek ezen példájára mégis érzé-
ketlen ember nyugodt kedvélyességgel mondá : „fogadást 
tettem, hogy amely pappal találkozni fogok, ezt megütlege-
lem ; megtettem, most zárass be, itt vagyok." A plébános 
megbocsátott, a bőszült vad ellen a törvényszék előtt lépést 
nem tett, igy a 89-i elvek boldogságai szerint alakult társa-
dalomban ily világbotrány büntetés nélkül fog maradni, de 
mivel ez közpiaczon történt, az átmenők sokasága tanuja 
volt a botránynak, azért felőle az újságok is szóltak. E meg-
támadás föltételből, hideg meggondolásból történt, ugyhogy 
a barbár ténynek semmi enyhítő körülménye nincsen ; az 
agg plébános a papság ellen a kormány által felgyulasztott 
dühnek volt áldozatja. Animam posuit pro fratribus. A kő-
mives lapok védték az elbutult , bőszültté lett hivét a 
kormánynak, elitélték nem a tisztességes Pelcom plébá-
nost, hanem a papságot , az egész kath. egyházat. „Kinek 
kell tulajdonítani, igy ir az Indépendance Belge, ha a kath 
egyház elveszti a népszerűséget, s az egyháziak megtámad-
tatásnak vannak kitéve ? Mi már előbb figyelmeztettük po-
litikai elleneseinket, hogy vigyázzanak magokra. (Igen, mert 
egyetlen eszközük volt a választásnál, feltüzelni, a szenve-
dély rohamaiban elbutitani a csordát; ilyenkor lehetett irni, 
vigyázz magadra, mert pórul jársz.) A megtámadtatások szü-
lőoka nem a szabadelvüség, mely vádoltatik, hogy gyűlöle-
tet szit a vallás ellen, nem is a szabad gondolkodás, mely-
nek hivei jogosan elválhatnak a belgák többségének eultu-
sától (a solidárisok azok,) az egyedüli bűnös a katoliczismus 
maga, vagy inkább, a rosznak forrása azon visszaélés, me-
lyet a hitnek nevében annak szolgái elkövetnek. Ha a pap-
ság olyan volna, miként Lamartine a falusi plébánost raj-
zolja, (Jocelein költeményében) a pap a legtiszteltebb volna a 
világon. De a szerzetes házak kopárrá teszik a munkának gyü-
mölcsét, a haldoklóktól hagyományokat csikarnak, (ezt a kő-
mivesek tették Vaernhagennel,) a pap a nép alsóbb osztályait 
fogadalmakra készteti, az ifjúság nevelése az egyház kezében 
csak eszköz a lelkiszolgaságra, az erkölcsi megrontásra. Ek-
kor ne csudálkozzunk, ha találkozik olyan ember, akin ba-
romi ösztön uralkodik, (a kormány segitette uralkodásra 
ezen baromi ösztönt) vagy egy gonosz lelkű fogadást tesz, 
hogy az első papot, ki útjába jön, fel fogja pofozni. Javítsa 
meg magát az egyház, és senkinek se fog eszébe jönni pa-
pot bántalmazni." Kit véd a szabadelvű lap? Az elbutultat, 
a gonosz embert. Kit vádol ? Az egyházat, a papságot áta-
lában. Butultnak nevezi azon garázdát, aki ép azért butult, 
mert garázdaságait nem a személy, hanem a kath. egyház 
ellen intézte; az Indépendance se tesz mást, ez is nem sze-
mélyt, hanem az egyházat vádolja, s azon butult garázdának 
indokát nemcsak menti , hanem igazolni törekszik. Hol a 
mester maga elbutult, a növendékek se lehetnek mások. A 
kőmivesség rosznak mondja a papság befolyását a népre ; 
nem ily befolyásra törekszik-e maga a kőmivesség is? Rosz-
nak, megvásároltnak mondja, ha valamelyik katholikus fo-

gadalomból alapítványt tesz, de ha vagy egyik kőmives tesz a 
páholyra ily alapítványt, ez már nemes tett. Legtöbb alapit-
ványok a katholikusok részéről közhasznúak, például isko-
lák, kórodák stb, s hogy a katholikusok ezt egész Belgium-
ban teszik, és ez által a kőmivesség terjedését akadályozzák, 
utódjaik számára a kath. hitet megmentik, a kőmives lap 
egyetemes összeesküvést szaglál az alsó néposztályok kizse-
belésére. Mit nyer az ily alapitványokból a papság ? Mun-
kát, és semmi többet. Kopárnak mondja a szerzetes házak 
alapitványait, mert e pénz a csereberétől ki van vonva, s ren-
deltetésének állandóan megfelel. A szerzetesek az ő alapit-
ványaikkal üzletet nem csinálnak, kiadják kamatra, ez már 
üzlet, vagy alkalom becsületes üzletre, melyből más boldogul ; 
de ha a szerzetesek az ő alapítványi pénzükkel üzletbe eresz-
kednének, vagy is ha a tőkék folyamatba eresztetnének, ki 
ordítana többet emiatt a szerzetesek ellen, mint a kőmives-
ség? Most a szerzetesek nem üzérkednek, azért vétkesek ; 
kezdjenek üzérkedést, a mult századi vádak u j kiadásban 
fognak megjelenni. A papot az oltárhoz utasítják ; és ha a 
pap az oltárnál marad, vádolják, hogy a haza semmi anyagi 
hasznot nem von belőle, ő here a társadalomban. Nem ott a 
baj, hogy a pap, vagy a szerzetes ezt vagy amazt teszi, ha-
nem hogy a világon pap és szerzetes van, ez az ő vétke. 
Nem ott a baj, hoz-e anyagi hasznot a szerzetes és a pap; 
hanem hogy van Isten, van religioi érdek, van vallásosság, 
mely élni, maradni, s jogait csorbitlanul akarja megtartani. 

VICOVARO, aug. 28-án. Az ,Avvocata nostra' Szűz 
Mária képén történt csuda a legszomorúbb politikai viszo-
nyok között történt, s mi ezt, mint reményünk csillagát te-
kintettük, midőn az ég fölöttünk egészen setétre beborult. 
A forradalmárok fogaikat csikorgatták, s gúnyolták e csu-
dát, csalásnak, csábitásnak kiáltották ; pedig Nápolyban ők 
magok legnagyobb ünnepélyességgel hirdették sz. Januarius 
vérével történni szokott csudát, s hogy ezen években se 
maradt el, arra nagy súlyt fektettek. Szeretik ők a csudát, 
ha némileg hasznukra fordíthatják ; gyűlölik azt, mihelyt el-
lenök látszik lenni. A vicovari képnek szemmozgatása is 
ilyen, mely azonnal a megtámadott szentszéknek adandó se-
gélyre értelmeztetett a néptől, Mivel a nép ily hiedelemben 
van, hinc illae lacrimae a vicovari csuda ellen. Ez évben 
april 10-én a kép a kápolnába visszavitetett, azóta a lapok 
elhallgattak, de megszűnt-e az isteni irgalomnak a tanúsága 
a képen ? 0 nem ; a csuda folyton megy, miként az első na-
pokban, habár nem beszélünk is felőle, s a napokban, egy 
svédországi prot. nő fölötte meg volt hatva a csudán. A nép 
reggel és estve a kép előtt végzi ajtatosságát. Az irott ta-
nutételek már számtalanok, a püspöki hatóság a canoni vizs-
gálatot a legszigoruabban viszi, s habár fölötte sok a két-
ségkívüli tanúság, mégis lassan megy a vizsgálat, mikint 
az egyház az ily dolgokban mindig lassú szokott lenni. Az 
idegenek naponta nagy számmal jönnek ide, kíváncsiságból, 
vagy pedig ajtatosságból. Sokan hangosan, és mindenkinek 
elbeszélik, hogy fogadalmat tettek, s Szűz Máriától az ohaj-
tott kegyelmet meg is nyerték , s emiatt jönnek ide, hogy 
otthon tett fogadalmaikat itten elvégezhessék. Egy ajtatos 
pap van itt, aki ezen vallomásokat összeszedi, s kis röpira-
tokban közzé te3zi. Értetődik, hogy ezen röpiratoknak csak 
irói tekintélyökvan VIII. Urbán pápa rendelete szerint. Hozzá 
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sietnek a papok, a világiak, hogy neki u j adatot nyújtsanak. 
Julius 22 , 23, 24 napjaiban a csudának évfordulati napja 
nagy ünnepélyességgel megületett. A templom felékesitte-
tett, ugy hogy valóban az isteni irgalmasságnak diadalhe-
lye lett. Ezen az ünnepen először vétetett használatba az Or-
sini herczegnőtől ajádékozott drága szőnyeg. A templom 
előtt hosszú csarnok állíttatott, kezdetben diadalkapuval. A 
nép fölötte nagy sokaságban összegyűlt. A plébános gon-
doskodott mindenről, kivált vízről, mely itt oly ritka, mivel 
messziről kell hozni. A szentatya átalános búcsút adott e 
napra, a püspök mondta a szentmisét, a gyónók és áldozók 
rendkivüli számmal voltak. A gyónás és áldozás egy hétig 
tartott, a hazatérő népsokaság ajtatos énekekkel búcsúzott 
a képtől, messziről a hegyek közül felénk viszliangzott a 
sok : evviva Maria ! 

PÉTERVAR, jul. 27-én. Városunk elhagyatott, minisz-
tereink a vidéken pihenik ki fáradalmaikat, vagy utaznak; 
követem példájukat, de csak a papiron, hogy egy két érde-
kesb adatot közölhessek. Ismert dolog, hogy Cyrill, a jeru-
zsálemi orosz püspök, állomásáról visszahivatott, és most 
csak egyszerű archimandrita van helyén. Engedje meg, hogy 
ez ügyre egy kevéssé visszapillantsunk. A porosz, és angol 
kormány megegyeztek abban, hogy a szentvárosban egy 
protestáns püspököt tartsanak; ez érthető, mivel e vidéken 
addig prot. pásztorok még nem voltak. De miként lehetett 
helye egy orosz püspöknek Jeruzsálemben, hol anélkül is 
volt már ugyanazon szakadáregyháznak patriarchája, püs-
pökei, és számos papjai, melyhez a kinevezett főpap is tar-
tozik? Hogy a görög patriarcha tudtával és joghatósága 
alatt néhány orosz papot is alkalmaznak, hogy a muszka za-
rándokokat meggyóntathassák, ez természetes, különösen, 
ha a jeruzsálemi görög nemegyesült papság csak a görög és 
arab nyelvet beszéli ; de ott még egy külön orosz püspöki 
szék felállítása valóban fölösleges. — Az orosz irók rosznak, 
sértőnek találják azt, hogy a pápa katholikus püspököket küld 
a keletre, felejtik, miként a szentszéknek joga és kötelessége, 
az egyesült hivek lelki szükségeiről gondoskodni, és arra tö-
rekedni, hogy az egyességtől elszakadtak ismét visszatérje-
nek az egyház kebelébe. De már sokkal alaposabb és egé-
szen más kérdés, miért sértik az oroszok a szakadár patri-
archa és a szakadár püspökök jogait? — Midőn az újonnan 
alakitott orosz püspökségre kiszemelendő egyén jött kér-
désbe, ez nem kis nehézségre szolgáltatott alkalmat. A zsi-
natnak más jelöltje vala,Gortschakoffherczeg mást akart, végre 
a jó Potemkin asszonyság is más felé hajlott. A vita élénk 
volt, de végre is az alkanczellár jelöltje győzött. Cyrill el is 
ment rendeltetése helyére, de függetleníteni óhajtván ma-
gát, ellenkezésbe jött DorogobonjiroíF követtel, illetőleg a 
minisztériummal. Ebből súrlódások támadtak. A jó püspök 
ivásnak adta magát, hogy a bút, bánatot borba fojtsa, mig 
végre visszahivatott, és elhatároztatott nem adni neki utó-
dot. Az egész ügy, mely természetesen a görögöknek az oro-
szok elleni bizalmatlanságát is ápolta , ez által a görög n. 
e. patriarcha Mansurofí kedve szerint végződött. Mind-
annyian tudjuk, hogy az orosz papság csak vak eszköz a kor-
mány kezében, de gyökeres tehetetlensége emez egyháznak 
soha sem tűnik ki jobban, mint midőn a kormány épen hasz-
nát akarja venni. Holttetem ő, mely papi öltönyökkel van 

feldiszitve, de melynek élete, ereje, mozgékonysága nincsen. 
Ha azt akarja a kormány, hogy működjék, szükséges, hogy 
maga erejéből kölcsönözzön neki valamit, egyébkint a mű-
ködés nem megy. Az, ami Jeruzsálemben történt, most Lith-
vániában , és Lengyelhonban s talán kevésbé nevetséges 
modorban történik. A Murawieffek, és Bergek a lengyel-
honi, erőszakkal lesújtott kath. egyház romjain, felállíthat-
ják ugyan egy időre szolgai szakadár egyházukat, de élete-
rőt nem fognak adhatni neki. Csak annyival fog bírni, men-
nyit az őt mozgató kéz adhat, pedig nagyon könnyű észre-
venni, hogy e kéz nem Isten keze. 

Szentszéki határozat. 
Ordinis Carthusiani. Coníirmationis cultus ab immemo-

rabili tempore prestiti servo Dei Joanni cognomentoJHispano, 
sacerdoti professo Carthusiani ordinis, ac primo priori do-
mus Repausatorii beato nuncupato. Joannes cognomento 
Hispanus in Hiberica peninsula ortus est anno MCXXIII. Pa-
rentes pueri institutionem sedulo curarunt praesertim quod 
eum subtile ingenium, ac memória tenax apprime idoneum 
litteris addiscendis efíicerent. Nondum pubertatem egressus 
in Gallias migravit , et cum Arelatae studiis operám daret, 
omnemque, quam domo attulerat, pecuniam ob vitae neces-
saria erogasset, in extremam incidit inopiam ; sed a viro 
praedivite exceptus et per biennium liberaliter adjutus, stu-
diorum curriculum dimetiri potuit. Deinde pium invisit mo-
nachum , virtutum fama celebrem, qui penes locum sancti 
Basilii nomine nuncupatum morabatur, Sacra apud eum ex-
homologesi peracta, et coelesti gratiae lumine perfusus mo-
nasticam vitam amplexus est, in qua virtutum exercitio ita 
excelluit, u t ipsemet magister ab eo superari se facile prae-
sentiret. Dein majora aemulans charismata, Carthusiam 
Montis-Rivii adire voluit ; magna enim et illustria de ea domo 
audierat. 

Benigne exceptus, cito monachis et moderátori qualis 
et quantus esset operibus ita significavit, ut post sexennium 
religiosae domui regendae preficeretur. Cum prioris officium 
optime per biennium administrasse^ ad majorem Carthusiam 
perrexi t , cui tunc temporis s. Anthelmus praeerat. Interim 
Avmo de Fulciniaco, vir nobilis et dives a sancto Anthelmo •i 1 

petiit ut nonnullos mitteret monachos ad eremum in prae-
diis suis sitam in dioecesi Gebennensi ut ibi Carthusiam fun-
darent. Aymonis votis satisfaciens Anthelmus misit illuc 
Joannem cum aliis monachis, ipsumque novae familiae hujus 
praesidem constituit. 

Est in secessu nemorum opaca vallis inter Montana 
Allobrogum haud late patens, omni liumano cultu remota, 
nec frugiferis censita arboribus , cui ingentes undique mi-
nantur rupes perpetua nive obductae. Ibi Joannes sacram 
extruxit aedem nec non monachorum cellulas, quibus Re-
pausatorii domum nomen dedit. In hac regenda domo Joan-
nes, uti monumenta docent, cunctis praeclarissimum virtu-
tum omnium specimen dedit. Cumque ea aetate rarae litte-
rae essent, divinorum librorum descriptiones fieri curavit 
emendatissimas : ipsemet históriáé conscribendae impendit 
operam, ut scirent homines quantum humano generi prosint, 
qui dum soli Deo vacare dicuntur, agros non minus quam 
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ingénia colnnt, erudiuntque homine3 et ad virtutem inflam-
mant. Nono igitur anno ex quo Repausatorii domum guber-
nandam susceperat , et a nativitate XXXVII vitam meritis 
et virtutibus insignem pretioso obitu conclusit VII Kalen-
das Julias, anno MCLX : post mortem signis etiam claru-
isse traditur. 

Reverendus autem pater Basilius Nyel, Postulatorge-
neralis causarum beatificationis et canonizationis ordinis 
Carthusianorum, autumans ope monumentorum, quae satis 
authentica et perspicua existimavit, apud sanctam apostoli-
cam Sedem demonstrare se posse a tempore immemorabili 
et longe ante décréta sa. me. Urbani Papae VIII huic servo 
Dei tributum fuisse publicum ecclesiasticum cultum, obti-
nuit ut ab emo et rmo domino Cardinali Antonio-Maria Pa-
nebianco, loco emi et rmi domini Cardinalis Andreae Mariae 
Bizzarri hujus causae Ponentis, sequens dubium proponere-
tur in ordinariis comitiis sacrorum rituum Congregationis 
ad Vaticanas aedes habitis 9 Julii anno 1864 : An constet de 
cultu publico ecclesiastico ab immemorabili tempore prae-
stito praedicto servo Dei, seu de casu excepto a decretis sa : 
me : Urbani Pap. VIII ? 

Eminentissimi et reverendissimi patres sacris tuendis 
ritibus praepositi post accuratum omnium examen, et post 
auditum scripto R. P . D. Andreáin Mariam Frattini, sanctae 
fidei Promotorem ad propositum dubium affirmative respon-
dere censuerunt, seu ,,constare de casu excepto a decretis 
sa. me Urbani VII I . " Die 9 Julii 1864. 

Facta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino 
Nostro Pio PP . IX. a subscripto secretario relatione , San-
ctitatis sua sacrae Congregationis sententiam ratam habens, 
confirmare dignata est cultum publicum ecclesiasticum ab 
immemorabili tempore praestitum beato Joanni cognomento 
Hispano. Die 14 iisdem mense et anno. C. Ep. Portuen. et 
S. Rufinae card. Patrizi S. R. C. Praef. Loco f Signi D. 
Bartrlini S. R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
Ma indul Nádasdból a bibornok herczeg primas, Sze-

niczen ebédel, s érkezik a hivek ezreivel Sassinba, hol hol-
nap a fájdalmas Szűz Máriának, s anyjának ölén halottan 
fekvő Jézus Krisztus Megváltó Istenünknek szobrát nagy 
ünnepélyességgel megkoronázza. A búcsúra zarándokoló nép-
nek maga a főmagasságu bibornok fog tótul prédikálni, mi-
ként prédikált a népnek Nagyszombatban, honnan a zarán-
dokolás elindult. A zarándokolás és az ünnepélynek módja 
külön nyomatban megjelent tájékozásul azoknak, kik az aj-
tatosságban részt vesznek. 

Kaptuk „Kritikai bírálata Renan Ernő által irt Jézus 
életének. Freppel sorbonai tanártól , magyarra fordította 
Gyarmathy János , hittudor s somlyó-vásárhelyi plébános. 
P e s t e n , Emich G. 1864." A fordításról a forditó ur ekép 
nyilatkozik: „A fordítás eredetiből történt, s nem betűsze-
rinti ugyan , de annyira hűnek mondhatom, hogy nem vél-
ném, a szerző gondolatja bárhol tollam alatt elveszett volna. 
A műszavakat részint Nagy János, részint általam közzétett 
műszótárok szerint választottam." 

Csiky Gergely ur Wiseman bibornok ,Két kis színmű1 

munkácskáját magyarra fordította, mélt. Szabó József pápai 

udvari főpap, a p á t , s kanonok urnák ajánlva. Az első szin-
mű ,Bethlehemi pásztorok', a másik ,szent Orsolya.' Intézeti 
növendékek használatára alkalmas. 

A két koronáról, melylyel a herczeg-primás ő eminen-
tiája a sasvári sz. Máriaszobrot s a karjaiban nyugvó Meg-
váltót megkoronázza , a következő részletesb leirást veszi a 
„P. H . " : A két korona Lippert József hazai építészünk terve 
szerint készült, ki a koronák szerkezetét következőleg ren-
dezte be: a főkörzet, mely a boldogságos Szűz szobrának 
fejét, körit i , zománczczal és drága kövekkel gazdagon van 
ékitve, s liliom-virágok ékes szirmaiból fejlődik ki, melyek 
viruló liliomkoszoruvá egyesülnek. A legfelsőbb körzet fe-
lett, mely lapis lazuli-golyókkal van diszitve, vannak a ko-
rona szelvényei (Bügeln) , melyek lombozattal ékitve a go-
lyócskában domborulnak össze, melyen a kereszt van. — A 
Krisztus-koronán a zománcz és drágakövekkel ékített körze-
ten kivül másik körzet is van , mely a stylizált töviskoronát 
tüntet i elő, ebből golgota-virágok emelkednek ki, melyek-
nek kelyheiben drága kövek fénylenek. A korona szelvényei, 
melyek a keresztnél domborulnak össze, amethist-golyócs-
kákkal beszegélyezettek, a kereszt-golyócska is ugyan-e kő-
ből van. A koronák aranyozott ezüstből készültek. A Mária-
korona 9 1 / 4 " , a Megváltó koronája 8" magas. Mindkét ko-
ronán 121 db drága-kő van, közöttük smaragd, Chrysolith, 
amethist stb. Mindkét korona értékét legalább is 2000 frtra 
tehetni. A körzeten belől következő felirat van bevésve : 
In jubilaeo trisaeculari donavit Emin. Card. Princ. Primas 
Reg. Hung Scitovszky 1860 ; — kisebb vésetben alább : In-
venit Josephus Lippert Aradienis. (N. B.) 

Waehler, egykoron Neisse és Glatz kath. községekben 
prot. buzgóságról igen ismert pásztor, azután cosistorialis ta-
nácsos, később generalis superintendens a kath. poroszországi 
Sileziában, a diaconissák, vagy is a bethanianissák alapitója, 
a pietisták vezére jul. 19-én saját szobájában délután 5 ora-
kor felakasztva találtatott. A Maerkische Kirchenzeitung 
ezen halált titokteljesnek, a Schlesische Zeitung sok lelkifá-
radság utáninak, a zsidó Morgenzeitung pedig életunalom-
ból bekövetkezettnek mondta. Jul . 20-án csendesen eltaka-
rittatott. A Maerkisches Kirchenblatt irja, hogy Waehler-
nek egvedüli imája volt : Deus meus, Deus meus, utquid 
dereliquisti me ! s ugy irja le az Önmagát felakasztottnak 
lelki helyzetét, mely, ha kath. lapban volna, vallástürelmet-
lenségi botrányt tenne. 

A piemonti kormánynak lapja ,Stampa, következő táv-
irati tudósítást kapott az Agenzia Stefanitól : „A pápa 
25,000 lírát ajánlott Coen zsidó fiu atyjának, csakhogy be-
egyezését fiának megtéréséhez megnyerje. Coen atya vissza-
utasította az ajánlott pénzt. A nép izgatottságban van ; ko-
moly zavaroktól tarthatni." —- Ha lélekvásárlásról van a 
szó, ezt Stampa csak otthon Turinban keresse. Hány száz-
ezeret kapott Liborio? hányat Nunziante ? hányat Passag-
l i a?Susan i képviselő csak 1,250,000-et kapott egy szava-
zatért. Minghetti, Perílzzi, Manna, stb. árultak, árulók, es-. 
küszegők. Nápoly csak 20 milliomba került ; Sicilia 12 mil-
liomba, Bologna 9 milliomba, Modena 3 milliomba, Parma 
800,000-be ; Toscanáról nem is tudni, mennyibe került. Vic-
tor király többet felfedezhetne. A hitet, becsületet, erköl-
csöt Turinban vásárolják ; s különös vásárlás, hitet vásárol-
nak hütelenséget kapnak; becsületetet vásárolnak s becste-
lenséget kapnak ; erkölcscsel alkuba lépnek, s bűnt, undoksá-
got vonszolnak raktárukba. Ez a lélekvásár, melynek Ro-
mában nyoma sincs. 

Szerkesztői tudósítás. 
. . c s . Sz . „ p o s t très dies me sequeris sacerdotem levita." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o e s i Sándor által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a r k á n , 9. s z , a. 
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Kelet és Nyugot. 
(Fo ly t a t á s . ) 

Mi a tanúság a mondottakból ? Az, hogy a ro-
mai pápa vissza akarja hóditani, mit Péter alapitott. 
Mondják, hogy a nyugoti kereszténység szent Péter 
és szent Pál apostoli munkáinak a gyümölcse. Igaz, 
de, nem kicsinyelve mit a többi apostolok tettek, 
mondjuk, hogy az egész keresztény világ szent Pé-
ternek a hóditása ; s mit Péter hódított, mit a gyá-
szos szakadás ketté tört, sz. Péternek utódjai, mint 
sajátjukat vissza keresik, hogy összenöveszszék. Te-
kintsünk a történetbe, tekintsünk szét a térképen. 

Roma, Alexandria, Antiochia az egyházi kor-
mányzatnak háromszöge; Jeruzsálem, Bizancz csak 
püspökség volt Constantin előtt. Első Roma, máso-
dik Alexandria, harmadik Antiochia volt a patriar-
chal szék, mind sz. Péternek széke, ki először An-
tiochiában személyesen, másodszor Alexandriában 
sz. Márk tanítványa által hirdette az Isten igéjét, 
míg végre Romában meghalt. Más apostolok székei 
nem voltak patriarchai székek, még Ephesus se. Con-
stantin már rendszerezett egyházi kormányzatot ta-
lált, s nemhogy az egyház alkalmazkodott volna a 
polgári kormányzathoz, sőt inkább a polgári kor-
mányzat alkalmazkodott az egyházihoz, polgári 
fővárosul rendelve azt, hol patriarchai vagy primási 
székhely volt. 

Alexandria nem volt egész Egyptomnak pol-
gári fővárosa, mert Libyát II. Ptolomeus Evergetes 
hagyománya szerint K. U. előtt 94 évtől óta a ro-
mai senatus, a többi Egyptomot pedig Augustus, 
mint az actiumi csata által meghóditott tartományt 
kormányozta, s hova senator nak se volt szabad 
lépni, nisi venia ab Augusto obtenta ; de egyházilag 
egész Egyptomnak Alexandria volt fővárosa, pa-
triarchai széke. Constantin Libyát és az Augustalist 
egyesitette, s Alexandriát Egyptom fővárosává, mél-

tóságra Antiochia után tette. Sz. Márk, Péter tanít-
ványának patriarchai széke a keleti Afrikának fővá-
rosa lett polgárilag, mikint mindig az volt egyházilag. 

Antiochia sz. Péternek tiz éves széke Syria, Ci-
cilia, Phoenicia, Arabia, Mesopotamia, Osroene, Isau-
ria, Persia érsekeit kormánya alatt tartotta; mig 
polgárilag, Seleuciai Nicatoriól atyai névre elne-
vezve, csak Syriának fővárosa volt ; Constantin egész 
Kelet fővárosává tette. Ephesus sz. Jánosnak széke 
a patriarchától független érsekkel birt, ezt az első 
constantinápolyi zsinat is elismerte. Constantin alatt 
tiz tartománynak lett fővárosa. Cappadocia persai 
satrapia volt, püspöke érsek volt Galatián, Bithy-
nián, Pontuson, Armenian, Paphlagonián. Sz. Péter-
nek öröksége ez is, mikint leveléből érthetjük, hol 
saját hiveihez szól. Constantin Pontust tartománynyá 
tette, Caesarea fővárossal. Európában Philippopolis 
volt polgári, Heracléa egyházi főváros ; Constantin 
Heracleát, Traciának fővárosává tette. Heracléa füg-
getlen érsekség volt az antiochiai patriarchától, s 
mikor a constantinápolyi patriarcha joghatósága alá 
tétetett, annyi jogot mégis megtartott, hogy a pa-
triarchát ő szentelte. Mindenütt a polgári rend az 
egyházihoz alkalmazkodott. Az antiochiai patriarcha 
felruházta az érsekeket, helyettest tartott Seleuciá-
ban és Chaldaeában, közvetlen hatóságot birt a szer-
zetesek fölött egész patriarchátusban. Ephesus, Cae-
sarea, Heracléa mintannyi primási székek állottak. 
Alexandria minden kivétel nélkül, mikint Roma az 
egész Nyugotou, patriarchátusi jogokat gyakorolt 
egész Egyptomon. Ezen jogát a nicaeai zsinat is azon 
emlitéssel elismeri, mert ez Romában is igy van. 
Volt presbyteriuma, azaz káptalanja, mikint a romai 
patriarchának, voltak parochiái, mikint Romában. 
Alexandria ép ugy volt ellátva, mint Roma. Itt lát-
juk a presbyteriumnak szoros értelemben, és a paro-
chiáknak apostoli eredetét, mig más püspöki megyék-
ben alig a 10-dik századból találunk ilyesmit. Sz. 
Péternek intézkedései Alexandriában az ő hűséges 
tanitványa alatt tartósabb gyökeret vertek, semmint 
Antiochiában. Mert Antiochiától először a chaldaeai 

21 



» 1 6 6 m — 

helyettes elvált, ,katholikus' nevet felvett, 5-ik szá-
zadban nestorianus lett, s bezáratván az edessai tan-
intézet Zeno császár által, a tanárok a persákkoz köl-
töztek, s egy részük az eretnekségben maradván, 
melchita katholikus név alatt független primást kap-
tak a kalifák védnöksége alatt. Az alexandriai pa-
triarcha azonban teljes jogaiban maradott. „Hunc 
esse morém arcliiepiscoporum Alexandrinorum, irja 
sz. Epifán (haer. 68) ut per totum Egyptum acThe-
baidem, Maraeotidem, Libyam, Ammoniacam, et Pen-
tapolim ecclesiastica negotia administrent." Sz. Atha-
náz canoni látogatást tett felső Thebaisban, mikint 
ezt sz. Pachomius életében olvassuk. Polgári hatá-
lya is nagy volt, mert sz. Cyrill bezáratta a sinago-
gákat, kiűzte a zsidókat, miután a keresztényeket 
rontották; Socrates már emliti, hogy az alexandriai 
érsek a romai érsek példájára világi fejedelemséget 
gyakorol: „quum episcopatus romanus, haud secus 
atque alexandrinus jam olim in saecularem princi-
patum esset delapsus." A káptalan püspököt válasz-
tott, mikint Romában s az egyházi kormányzatban 
oly részt vett, hogy a patriarcha az ő főpásztori le-
veleit az ő saját és káptalanjának nevében menesz-
tette. A patriarchának volt nagy hiri'i iskolája, mely-
ben a mathematicusoki»ü,Vkfttelessége volt, a húsvét-
nak napját kiszámolni, ezt a romai patriarchának 
megirni, hogy az egész egyház egy napon tartson 
húsvétot. A káptalani tagok pontificalis jogokat gya-
koroltak, s rendesen püspökök voltak, mikint ez Ro-
mában történt, s ezek azon püspökök, kik a patriar-
cha helybeli presbyteriumát alkották, melynek nyo-
mai feltalálhatók azon kanonokokban, qui usum pon-

ff 
tificalium habent.') Ok presbyterek voltak a pa-
triarcha irányában, de sz. Márk intézkedéséből sok 
püspöki tényeket is végeztek. Sz. Márk valóban hű-
séges tanítványa volt sz. Péternek. Sz. Péter kor-
mányzói bölcsesége Antiocliiában, Alexandriában, 
Romában egyiránt virágzott, mint egy. Ami a szé-
kesegyházi káptalanra áll, mely a romai bibornoki 
testületnek példánymása, ugyanazt irja sz. Epifán a 
városi plébániákról: „quotquot catholicae commu-
nionis Alexandriae sunt ecclesiae, uni arcliiepiscopo 
subjectae, suum quaeque presbyterum praepositum 
habet, qui ecclesiastica officia pro illis obeat, qui 
circa singulas ecclesias degunt, et iiï proximis vicis 
quos Alexandrini lauras appellant." (Haer. 69.) Ro-
mán s Alexandrián kivül székes káptalan, és parochia 
a régi korban sehol se volt; ez sz. Péter intézkedése. 

' ) Analecta juris pontif. 61. füz. 514. lap. 1864 

íme tehát sz. Péter apostolkodásának gyümölcse 
a három patriarcliai szék, ugyanazon egyházi szer-
kezettel. Volt-e sz. Péter Alexandriában, nem tudni, 
nem is valószinü, de hogy sz. Márk Romából Ale-
xandriába küldetett, s mit Romában látott, azt Ale-
xandriában létre hozta, sz. Márk tanitása, apostolko-
dása sz. Péter munkájának vétethetik, mert ki az 
evangéliumot jóváhagyta, az a többi intézkedésekre 
is saját helyeslését adta, s ez által megerősítette, 
úgyhogy sz. Gergely Eulogiushoz irott levelében 
méltán Írhatta: „quum multi sínt apostoli, pro ipso 
tarnen principatu sola principis apostolomul sedes 
in auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius 
est. Ipse enim sublimavit sedem, in qua etiam quie-
scere et praesentem vitám tinire dignatus est. Ipse 
decoravit sedem, in quam evangelistam discipulum 
misit. Ipse firmavit sedem, in qua decern annis 
quamvis discessurus sedit. Quum ergo unius atque 
una sit sedes, cui ex auctoritate divina très nunc 
episcopi praesident, quidquid ego de vobis audio, 
hoc mihi imputo." *) Voltak Alexandriában Márk 
előtt keresztények, mikint Romában voltak, mielőtt 
sz. Péter ide jött volna; de épen azért hogy voltak, 
küldetett oda sz. Márk, aki kormányozza, megálla-
pítsa, úgyhogy o az apostoluk. Sz. Márk alapitója az 
alexandriai egyháznak, de mint sz. Péternek tanit-
ványa, s ezen viszony annyira kitűnt, hogy az ale-
xandriai szék Dioscorusig az igaz hitnek keleten he-
lyettes őre volt. A pápák tehát sz. Péter örökségét 
keresik, mikor a keleti egyház visszaliozásán mun-
kálkodnak a ker. igaz egyházba. Munkálkodtak a 
többi apostolok, de csak az maradt kitűnő fokon, 
mit sz. Péter véghez vitt. ,Petrus, tu aliquando con-
versus confirma fratres tuos' a romai pápákon telje-
sedik leginkább a keleti egyházakban. Szent Péter 
széke tisztán maradott az eretnekségtől, a többi szé-
kek mind hajótörést szenvedtek a hitben. Antiochia a 
monothelitáknak esett prédául, Constantinápolyt a ne-
storiánusok beszenyezték, Alexandriát az euthycliia-
nusok, úgyhogy Dioscorus idejétől két patriarchája 
volt, egyik eretnek, másik igaz hitü. Jeruzsálem püs-
pöke Caesareától függött, annyi kitüntetéssel birt, 
hogy a metropolitát ő szentelte. Negyedik század-
ban a metropolita arianus lett, a jeruzsálemi püspök 
felmondta az engedelmességet az eretnek metropoli-
tának ; ez adott alkalmat, hogy Juvenalis püspök a 
patriarcliai méltóságot az ephesusi zsinaton kérve, a 
calcedoniai zsinaton elnyerte. — A bizanczi püspök 

' ) Libr. 7. ind. 15. ep. 40. T. 2. p. 888. B. ed. Pa-
ris. 1705. 
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Heracléától függött , mig a calcedoni zsinaton nemcsak pa-
triarcha, de sorban második patriarcha lett. Leo tiltakozott 
e méltosági fok ellen, mert a többi sértetett; még I. Miklós 
pápa is 9-ik században irta a bolgárokhoz : ,.Constantinopo-
litanus autem et Hierosolymitanus antistites , licet dicantur 
patriarchae,non tantae tamen auctoritatis,quantae superiores 
existunt." Harmadik Incze volt, ki a laterani zsinaton a 
második patriarchai méltóságot elismerte. Öt patriarcha, 
négynek széke az eretnekség prédája lett, csak az első, a 
romai maradott változatlanul az igaz hitben. 

Jeruzsálemben II. Maximus a tyrusi zsinaton sz. At-
hanáz ellen szavazott ; II . János az origenisták pártfogója 
volt ; Pray lus Pelagiusért szónokolt ; Juvenalis először Dios-
curussal tartott ; Martyrius Mongus Pétert védelmezte ; Sa-
lustius Zénónak henoticonját elfogadta. Sz. Jakab székén 
romlás, tévedés, a tiszta hitnek feladása, mig Sophronius 
644-ben meghalván a saraczénok uralkodása alatt, 60 évig 
utódot nem kapott. 

Constantinápolyban Eusebius erőszakkal elfoglalja a 
püspöki széket 341-ben; utána jön Macedonius az eret-
nekség szülője ; utána Demophilus Ariánus, később Nesto-
rius, u j eretnekség atyja Ilyen volt e szék, mely oly magas 
fokra vágyódott. 

Alexandria a hitnek második őre volt, sz. Cyrillus, 
harczolt a bizanczi eretnekek ellen, s két zsinaton eli-
télte őket ; hanem Dioscorus Euthycheshez csatlakozik, 
eretnek, Ephesusban botrányos erőszakoskodó lesz; hivei 
megszakadnak, az egyptomi fajuak az eretnekséghez, a gö-
rögök az igaz hithez szitnak, s melchita nevet kapnak. Az 
eretnekek elárulják hazájukat, meghivják a saraczénokat, 
sz. Márk örökségén igazhitű püspök ülni megszűnt, mert a 
hitetlenek a melchitáknak 97 évig püspököt választani nem 
engedtek. 

Mit az eretnekség belül megrontott, a hitetlenek, ki-
vált Tamerlan egész keleten összerombolt, s a sok püspöki, 
érseki, patriarchai székeknek neve maradt csak, s jöttek epis-
copi in partibus infidelium. Igy eltévedt, s az Istentől ily 
súlyosan büntettetett keleti egyházat, mint elesett örök-
ségüket keresik a romai pápák. Az antiochiai patriarcha 
föléledt 1098-ban latin szertartással, 1342-ig volt 13 főpász-
tora ; a jeruzsálemi Daibertben 1101-ben, s volt 37 főpapja 
1374-ig; a constantinápolyi 1204-ben, az alexandriai pat-
riarchai méltóság 9-ik században sz. Márk csontjaival Ve-
lenczébe tétetett át. A keleti latin patriarchai székek is el-
vesztek, névben felmaradtak, tettleg ujabban visszaállíttat-
tak. A pápák tettleg elfoglalják birtokukat, meghivják az 
egyességre keleti testvéreiket, sz. Péterben fiaikat. 

Ez a történet, ez a szomorú térkép a keleti egyházról. A 
keletiek előtt az ő szakadárságukra mindig ledönthetlen adat 
lesz, hogy csak sz. Péter két széke lett patriarchai szék, és 
a melyet ő sz. Márk tanitványa által alapított: Miért ez, ha 
nem azért; mert sz. Péter az apostolok fejedelme, az egy-
háznak fe je? Jeruzsálem maradt püspöki szék, Ephesus ér-
seket birt, sz. András Heracléának érsekségében mutatkozott. 
Simon, Tamás apostolok székei nyomtalanul elvesztek, az 
antiochiai patriarcha catholikus helyettese alá jöttek. Le-

' ) Analecta ju r i s pont. i. h. 534-—537. 

győzhetlen adat lesz a keletiek előtt az is, hogy Román ki-
vül a patriarchai székek mind eretnekségbe estek, s csak 
akkor emelkedtek ki az igaz hitre, mikor sz. Péter utódjaival 
egy hitet vallani kezdettek. Sz. Péter emelte vissza az eret-
nekségekből az ő feldűlt székeit. 

Azon egyház, melyet Krisztus urunk szent Péter apos-
tolra alapított, hogy az embereket az örök boldogságra ve-
zesse, s melynek azért megigérte, hogy vele leend a világ 
végéig, s a pokol kapui rajta erőt nem veendenek, mai na-
pig a romai egyházban van ; a romai egyház Krisztus valódi 
egyháza, azon egyház, mely a romai pápát ismeri s vallja 
fejének, vagy mikint sz. Ambrus szépen mondja ; ubi Petrus 
ibi e c c l e s i a . E z t , mikint láttuk, egyhangúlag elismeri az 
egész katholikus világ Krisztus óta napjainkig; sőt a szaka-
dárok maguk is tanusitották azáltal, hogy mindenki iparko-
dott saját tévelyeinek palástolására az egyház, a romai pápa 
tekintélyét megnyerni, s csak akkor tűzték ki nyiltan a láza-
dás zászlaját, midőn ezt félrevezetniök nem sikerült. Igy tet-
tek a legrégibb szakadárok, igy tett Phot.ius, Caerularius, 
sőt Luther is, ki 1519-ben ezt irta X. Leo pápának : ,,Der-
halben heiligster Vater, falle ich vor Eurer Heiligkeit zu 
Füssen, und vergieb mich sammt allem was ich bin und 
habe. Euer Heiligkeit handeln mit mir ihre3 Gefallens. Es 
gerathe nun wie es wolle, so will ich nicht anders wissen, 
denn das Euer Heiligkeit Stimm Christi seye, der durch sie 
handle und rede." 

« 

A másik tanúság pedig az , hogy mindenki, ki ezen 
egyháznak nem t ag ja , ha Krisztus Ígéreteinek részesévé 
akar lenni, iparkodjék annak tagjává lenni, tagjává lesz pe-
dig, ha a romai pápát elismeri fejének, s azzal egységben él. 
Ami pedig különösen a görög szakadár egyházat illeti, mert 
hiszen ezekhez szól testvéri szózatunk, üsse fel régi egyház-
atyáinak munkáit, s kövesse nyomdokait, melyeken egyene-
sen az egyházba érnek ; csak egy lépés szükséges arra, hogy 
a szakadárból igaz hitű váljék, s ezen lépés az egyház fejé-
nek elismerése ; ez pedig annál fontosabb, mert szent Am-
brus szerint : 3) non habent Petri haereditatem, qui Petri 
sedem non habent, quam impia divisione discerpunt; vagy 
mint sz. Ágoston magát kifejezi : 4) quisquis ab hac catho-
lica ecclesia fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se 
vivere existimet, hoc solo scelere , quod a Christi unitate 
disjunctus est, non habebit vitám, sed ira Dei manet super 
eum ; vagy mikint fönebb mondá : salutem nemo potest ha-
bere, nisi in ecclesia catliolica ; extra ecclesiam catholicam 
totum potest praeter salutem. Honnét támadnak a szakadá-
sok s eretnekségek ? megmondja szent Cyprian : 5) Neque 
enim aliunde haereses obortae sunt, au tna ta sunt schismata, 
quam inde, quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus 
in ecclesia ad tempus sacerdos , et ad tempus judex vice 
Christi cogitatur. Mikint szűnnek meg tehát legkönnyebben ? 
Si sacerdoti Dei obtemperatur, ha Krisztus helyettese, en-
nek az egész egyházrai fönhatósága elismertetik , s neki a 
köteles tisztelet s engedelmesség megadatik. Vajha szivükre 

») In ps. 50 n. 30. 
2 ) Lu the r s S c h r i f t e n , Jena 1590. p. 58. 
*) De poenit. lib. I . cap. 7. 
*) Ep. 191 ex Conc. Zer tens a<l Donalist n. 5. 
5 ) Ep. ad Corn. 55. p 377. 
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vették volna azok , kik elég szerencsétlenek voltak az egy-
ház egységét szétszakítani aranyszájú sz. Jánosnak szavait, 
ki látnoki ihlettséggel emeli fel szavát az egyház mellett : 
szétszakgatod az Urnák tagjai t s nem reszketsz? bár fonto-
lóra veendették szent Cyprián szavait 2) nec fas esse nec li-
cere fieri ecclesiam alteram institui, Christi membra discerpi, 
dominici gregis animum et corpus unum discissa aemula-
tione lacerari. 

Raj tunk áll az ősök hibáját jóvátenni, s ha méltán si-
ra t juk vakságukat, ragadjuk meg a békejobbot, mely az egy-
ség helyreállítására oly szivélyesen nyujtat ik, nyissuk meg 
füleinket szentatyánk, Piusnak szavai hallatára, ki oly buz-
gón óhaj t ja a közös egyház javát , hogy éjjel- s nappali gond-
jai csak ennek előmozditásán törnek. Audite igitur sermo-
nem nostrum vos omnes, quotquot in orientalibus ac finiti-
mis plagis christiano quidem nomine gloriamini, sed cum 
Sancta Romana ecclesia communionem minime habetis , ac 
vos potissimum , qui penes illos sacris muneribus estis ad-
dicti, aut majori etiam ecclesiastica dignitate fulgentes ce-
teris praesidetis. Recogitate, ac memoria repeti te veterem 
ecclesiarum vestrarum conditionem, et considerate deinceps 
num quidnam vobis profecerint divisiones, quae postmodum 
subsecutae sunt, et quibus factum est, ut nedum cum eccle-
siis occidentalibus, sed neque inter vos ipsos retinere po-
tuerit is antiquam sive doctrinae sive sacri regiminis unita-
tem. Perpendi te , num ipsa haec sanctae et apostolicae ec-
clesiae catholica unitas in tanta illa vestrarum ecclesiarum 
divisione inveniri possit, dum vos ipsi eam agnoscere abnu-
itis in communione Romanae ecclesiae. Sequimini igitur 
veteres antistites et christifideles orientalium omnium re-
gionum, de quibus innumera prope monumenta demonstrant 
ipsos cum occidentalibus consensisse in reverenda romano-
rum pontificum auctoritate. Hortamur vos atque obtestamur, 
u t absque ulteriori mora redeatis ad communionem sanctae 
liujus Petr i sedis.3) 

Tekintsétek kérünk egyházatoknak szomorú állapotát, 
s könyörülve ra j ta nyújtsatok az egyház fejének segédkezet, 
hogy letörülhesse Krisztus jegyesének szemeiről a könyeket. 
Gondoljátok m e g , mily látványt nyuj tandunk a világnak, 
mely vesztünket akarja, ha félretéve a gyűlölséget, pártér-
dekeket, kezeinket nyujt juk azon fr igyre, melytől a poklok 
megrázódnak, s melynek csak gondolatára is borzadnak ko-
runknak álboldogitói, kik szakadozottságunkból lesik hasz-
nukat. Szívleljétek meg Lactantiusnak szavait: sola igitur 
catholica ecclesia est, quae verum cultum retinet. Hic est 
fons veritatis , hoc est domicilium D e i , hoc templum Dei : 
quo si quis non intraverit , vel a quo siquis exierit, a spe 
vitae ac salutis aeternae alienus est. Neminem sibi oportet 
pertinaci concertatione blandiri. Agitur enim de v i t a , et 
sa lu te , cui nisi caute ac diligenter consula tur , amissa et 
exstincta erit .4) Végül mondjuk el a nagy Bossuettel : Sainte 
Égl ise Romaine, mère des Églises et mère de tous les fidè-
les. Eglise choisie de Dieu pour unir ses enfants dans la 
même foi et dans la même charité, nous tiendrons toujours 

' ) In ep. ad Eph .1V. hom. 11. n. 6. 
2) Ep. 44 ad Max. Nicostrat et ce teros Conf. 

») Acta Fi i I X . 1854 I . 84, 85, 86, 89. 

*) Inst i tui divinar. l ibr. IV. c. 30. 

à ton unité par l e fond de nos entrailles. Si je t 'oublie Église 

romaine , puisse-je m'oublier moi-même ! que ma langue se 

sèche et demeure immobile dans ma bouche, si tu n'es pa3 
toujours la première dans mon souvenir , si je ne te mets 

pas au commencement de tous mes cantiques de réjouis-

sance : adhaereat lingua mea faucibus meis, si non memi-

nero tui, si non proposuero Jerusalem in principio laetitiae 

meae.1) Cselka Nándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 8-án. A napi jelenségekre figyelve néha 

oly térre vitetünk, hol, mikint az utas a szállodában, mint 
sajátunkban maradni, rendelkezni, háztulajdonost játszani 
kényszerülünk. Ez történik velünk, midőn a magyar termé-
szetvizsgálók 10-ik gyűlésének Marosvásárhelyen mondott 
elnöki beszédjét rövid jegyzetekkel kisérjük. A természeti 
tanok mezejére lépünk, melyet csak távolról vizsgáltunk, e 
mezőn fölnőtt, nem tudni, eső vagy szárazság után, feltola-
kodott paréj t kell letaposnunk, hogy a mezőt e kóbor 
látványtól megmentsük. — A magyar tudósok idegen tu-
dósok magyar nyelven. Pusillus grex vagyunk a nemzetek 
között, ismerjük figmentum nostrum, mink még nem vittük, 
s a jelenségekből lehozást téve, alig fogjuk valaha vinni az 
összes ker. társadalom tudományát, vagy ennek valamelyik 
jelentékeny á g á t , mint vitte Sorbona a hit tant , Bologna a 
j o g t a n t , Salernum az orvostant, s evvel a természeti tudo-
mányokat , mikint vitte Anglia a bölcseimi skepsist, F ran-
cziaország a spiritualismust, Németország az észbukást ; mi-
kint viszi ma Németország a kiégett bölcseimi rendszerek 
szeneit, Francziaország, Angolország a nemzetgazdászati, és 
társadalmi tanok minden rendszereit. A mi hivatásunk ta-
nulni, elsajátítani, el nem maradni, s örvendhetünk, ha a ma-
gyar akadémiát buzgóan, okosan, jelesen másoló intézetnek 
nevezhetjük. A tudomány nem nemzeti, mivel a szellemek 
kincseinek raktára, hol neque nubunt, neque nübuntur, hol 
nem, faj, nemzet nincs. Tanulni soha nem szégyen, mikor 
tudjuk, hogy Loyola sz. Ignácz 40 éves korában a tanonczok 
között ült, tanulva a ,haec mensa, hujus mensae, huic men-
sae, hanc mensam' stb ; szégyen valamit nem tudni, mikor 
kötelesség volna tudni ; szégyen valamit tévesen tudni, mikor 
kötelesség volna helyesen tudni ; szégyen a tudományok 
színvonalától félszázaddal elmaradni, mikor kötelesség volna, 
felmentetve az eredeti vívmányoktól, a kivivott ismereteket 
teljesen elsajátítani. Szégyen sántikálni, mikor járnunk kell, 
szégyen mankón biczegni, mikor lábunk lehetne. Az ősz fejre 

tisztelet, mert a jó tanács kora, de mit mondjunk, ha 
csudálatos szándékossággal téved, vagy megfoghatatlan el-
fogultságban tesped? Nincs visszásabb az agg korra, mintha 
a tévedésnek szülője , a tévedőknek vezére. Bármint hajla-
nánk önálló magyar tudományt látni nemzetünkben, amen-
nyire ez nemzeti lehet ; még se vagyunk nagy követelések-
kel. Legédesebb az ember öröme, ha várakozásait az ered-
mény fölülhaladja, mi esdünk ez öröm után a hazai tudo-
mányosságban. Addig minket az is diszesit, ha nem is szá-
mítunk mint egyes a ker. társadalom tudományosságának 

1 ) Sermon su r l 'unité de l 'égl ise, torn, VII. p. 290, 91. ed. P a -
ris. 1859. 



III. 

tábláin, de legalább a tudományosság szekerével párvonal-
ban futunk, sehol el nem maradva, sehol, mikint az okos má-
solóhoz illik, el nem tévedve, a paradoxonok csillámfényei 
által, mikint Szilágyi Ferencz ur öreg napjaiban, el nem ka-
patva. Dicséretes mindig a habzás tiszta vizével előre vi-
tetni, s nem, valamint a vizi szemet, a habok tajtékjai kö-
zött össze-visszakavarodni. — Mikor ily szerény követelés-
sel vagyunk a tudós akadémia iránt ; mily szerény követe-
léssel lehetünk a természetvizsgálók kísérletei iránt ? A ma-
gyar akadémia tagságára elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
a héber legalább egy értekezletkét írjon, melyért a 4-ik osz-
tályú tanoncz ,tűrhetően elégséges' tanjegyet kapna ; de 
hogy valaki a természetvizsgálók közé tartozzék, hogy ve-
lök járjon, egyék, igyék, ünnepélyeskedjék, ahoz csak jám-
bor szándék szükséges, ,anch' io sono pittore' szólamra. Sze-
rény, szerénynél szerényebb követeléssel vagyunk, kell len-
nünk ezen önoklevelezett tudósok iránt, mikint ők lehetnek 
a természetvizsgálók egyik legjelesebbjével Newton Izsák-
kal mondva : ,,En nem tudom, mi az, amiben kitűnők. Én 
magamat a part szélén játszó gyermeknek tekintem, ki igen 
örül, ha olykor olykor simább kövecset, szokottnál szebb kagy-
lót ta lá l , mig az igazságok oczeánja előttem elrejtve ma-
rad." Positiv tudománynak neveztetik a természet tudo-
mánya ; de nagysága, terjedelme, mélysége, szövevényes-
sége, bizontalansága miatt épen a legszerényebb tudomány 
lehet, mivel bölcseimi fogalomban nem is tudomány, hanem 
a tudományok számára készített ismereti anyag. Ily mezőn a 
legkisebb ismeret, a tet t kísérlet, a szellem által kivívott 
anyag, a mult századokban tett szolgálat mindig hálát, elis-
merést, 'hű megemlékezést érdemel, mert egy simább kö-
vecs, szokottnál szebb kagyló. — Hozzá jön a grófi méltó-
ság, mely a vásárhelyi gyűlésen elnökölt; erre követeléseink 
még leebb szállanak. Az emberi nemességnek a bizonyítéka, 
ha szereti a születési nemességet. Akit szeretünk, az iránt 
igen gyengédek vagyunk, annak kis szolgálat jávai is igen 
megelégszünk. Hogy az akadémia elnökségén, tiszteletbeli 
tagjai között, ugyszinte, hogy a természetvizsgálók elnöki 
székén magyar főnemest látunk, mint a vizsgálók választá-
sának, mint a választott főnemesnek, a főnemesség érdekében, 
igen örülünk. A főnemességnek hivatását abban látjuk, hogy 
legtöbbet birjon, hogy a műveltség, a tudomány, az eszmék 
élén álljon. Hanyatlik a nemzet, ha főnemessége anyagilag, 
szellemileg elszegényedik. Ezen elszegényedés nemzeti csa-
pás lenne. Ily elöszerettel, a tiszteletnek megelőző hangula-
tával közeledünk az elnöki beszédhez, benne minden gyar-
lóságokat képesek vagyunk a szeretet gyengédségeivel fo-
gadni, csak a tudománynak, a műveltségnek, nemzeti becsü-
letünknek, vagy nemzeti egységünknek kárára ne legyenek 
azok. A vásárhelyi gyűlésen jeles tudósok voltak jelen, a 
névsorban idegen tudósokra is találunk, a gyűlésnek munkái 
a külföldi tagoknak, egyleteknek megküldetnek, az ott mon-
dott beszédeket, pohárköszöntéseket is a külföldi lapok meg-
kaphatják, a természetvizsgálók egylete tehát nemcsak a 
haza, hanem Europa előtt is szól, s hazánk nemzetünk tudo-

' ) „ Q u i s ' amuse su r le r ivage, et qui se re joui t de t rouve r de 
temps en temps un caillou plus uni, ou une coquille plus jolie q u ' à l ' o r -
dinaire, tandis que le grand océan de la vérité reste voilé devant mes 
y e u i . " Sciences physiques p. 1098. ed. Pa r i s 1857. 

mányosságáról a külföld előtt tanúskodik. Ha tehát gyarlósá-
gok fordulnak elő az elnöki beszédben, legyenek azok em-
beri gyarlóságok s minden tudós, memor conditionis suae, 
gyengédséggel fogadja azokat ; de ha benne oly tételek, oly 
állitások előjönnek, melyeket a történet, kivált az irodalom 
könyvtára a legelső lapjától a legutolsóig megezáfol, mely-
nek ellenkezőjét az első tanoneznak is mutatja ; ha benne 
oly állitások, oly tételek előfordulnak, melyek oly irányt di-
csőségnek hirdetnek, mely épen a hanyatlást jelzi; ha a termé-
szeti tudományoknak a napi érdek, az élet pénzszomjat czélul 
tűzik ki; ha bűnül rovatik fel a természettudósok egyik osztá-
lyának, amit minden osztály megkísértett, és, mivel az emberi 
elme nemessége soká soha se lesz elfeledve, mindig megfogki-
sérteni ; akkor . . . akkor ezen gyarlóságok nem emberi gyar-
lóságok, hanem szánandó tévedések, a tudományok mezején 
egy századdal hátrább sántikálások, a meg nem emészett is-
meretek tanúbizonysága. Az elnöki beszédnek tájékozásnak, 
oktató átkekintésnek kell lenni; mit tegyünk, sajnálatos meg-
lepetésünket mikint mérsékeljük, ha a tájékozás pontja té-
vedés, ha az áttekintés az adatokkal homlokegyenest össze-
ütközik ? Hát még, ha az elnöki beszéd oly polgári osztály 
iránt, mely hazánkban a főnemességet szellemi nemességé-
nek pontjára felemelte, s ha nem is mondjuk, hogy hazai 
szolgálatokban nemzeti érdekekben a főnemességet fölül-
multa, de joggal mondhatjuk, hogy vele minden pontban 
egy vonalban állt, áll, s állni f o g ? Ha oly szóval sértetik 
ezen osztály, mely szót a müveit világ majdnem soha se hasz-
nál, ünnepélyes alkalommal pedig épen nem ismer ; mit 
mondjunk akkor? ,,A papságnak szennyes önzése," gátolta 
a természeti tanok müvelését, fejlesztését! Eltekintve attól, 
hogy a valóság ép az ellenkezőt mondja, grófi ajkon, elnöki 
székről, ünnepélyes alkalommal, tudósok előtt, a haza, Eu-
ropa előtt ily szótár ha nem is botrány, de a nagyváradi fo-
gadtatásra Marosvásárhely Flórájából küldött igen nehéz il-
latú csokor. A ,Pesti Napló'j1) ildomos volt, s mondják hogy a 
,Hon' is, a ,szennyes' szavat az elnöki beszédben elnyomni, 
s a sértést némi fokban enyhiteni. — De hogy jegyzeteinket 
rendben tehessük, átveszszük gróf Teleky Domonkos elnök ur-
nák szavait: „Amaz állapot, melyben atermészeti tudományok 
valamely országban magukat találják, egyik legbiztosabb fok-
mérője valamely állam jólétének és virágzásának. Bánkód-
janak ezen azok, kik ép oly rövidlátók körültekintésökben, 
mint önzők érzelmökben, és gyengélkedők hitökben. Ők a 
különböztetéseket, osztályozásokat, melyeket az emberi ész 
korlátolt felfogása támogatására felállított, a valóságba, ter-
mészetbe oly mereven viszik át, miként azok elméletükben 
léteznek ; ők az elméleti tudományoknak eddig gyakorolt 
túlságos befolyását féltik, ők az anyag és szellem kölcsönös 
viszonyai, legbensőbb rokonságának magasztos törvényeit 
felfogni nem tudják, ők okoskodásaikban, következtetéseik-
ben nem az inductio, az analysis és synthésis egyedül biztos 
törvényeit követik, midőn azon lépcsőzetnek, melyen oly ma-
gasan hiszik magukat, mindenik fok egyiránti szükségessé-
gét kétségbe vonják. Ők az elvont elmélkedéssel a lélek fel-
emelkedését, a természet anyagi részével való közelebbi fog-
lalkozással, a léleknek földhöz tapadását kötik össze. Előt-

' ) 200 - 4363 SY.. 2 sept. 1864. 



tük ép oly megfoghatatlan, oly indokolatlan jelenség lehet a 
középkor 2-ik felében a lelkiekkel oly annyira foglalkozó és 
gondoskodó papságnak szennyes önzése, — valamint belátni, 
elismerni nem akarják, hogy jelen korszakunkban a müveit 
népek azon osztálya, mely a természeti tudományokkal fog-
lalkozik , mely közelebbről és közvetlenebbül a társadalom 
úgynevezett anyagi jólétének fejlesztésén működik, akár 
munkássága eredményének üdvös voltát, akár a szellemi sza-
badságra és erkölcsiségre vonatkozó eszmék iránti fogékony-
ságát, akár ezek valósitása körüli buzgalmát tekintjük, a tár-
sadalom bármely más osztályaival a versenyt kiállja. Eme 
rövidlátók, önzők, és gyengehitüek, mondjuk, aggódjanak a 
természeti tudományok meglepő haladásán és lióditó hatal-
mán." J) — Az irály nehézkessége lehet a nagy eszmékkeli 
benső harcznak, vagy toll meg nem szokottságának a tanú-
jele : de a homály csak az elmezavarnak a jele marad min-
dig. Levonva a szónoklat húsosságát. mily tetem marad a 
tételekből jegyzeteinkre ? Lássuk. (Folyt.) 

WERSCHETZ. Augustus-hóban. T. szerkesztő u r ! 
Egy tényt vagyok bátor önnel közölni, mely habár lénye 
gére nézve már hosszabb idő előtt teljesittetett is, még sem 
véltem azt elhallgatandónak, annál kevesbé, minthogy az ily 
tények közlése nyilvános tanúbizonyságul szolgálván arra, 
hogy az isteni szeretet lángja még nem aludt ki minden 
szivben, vigasztalásul szolgál egyszersmind az Isten dicső-
ségeért lángoló testvér szivnek ; megszégyenítésül a világ 
hithideg hatalmasainak, és buditásul a kislelküeknek, hogy 
hasonlót tenni merjenek. — Ugyanis a werschetzi r. k. köz-
ség az Ur háza diszét emelendő, a régi templom helyett, 
mely többé rendeltetése czéljának és a hivek szellemi kívá-
nalmainak meg nem felelt, nem riadván vissza a kivitel ne-
hézségétől, egy u j szentegyháznak emelését határozta el. 
Istenbe vetve bizodalmát, az 1860-ki év tavaszán letevék 
ezen épületnek alapkövét, az épitkezést az isteni áldás ki-
séretében az 1863-ik évi decemberben szerencsésen bevé-
gezvén ; ugyanezen hónak 27-ike levén a községre nézve 
azon örvendetes nap, melyen ezen uj templom a Mindenha-
tó és sz. Gellért tiszteletére felszenteltetett. — A két tor-
nyú templom, mely igen nemes izlésü gótli stylben készült, 
összesen 222,597 frt. 15 krba került, melynek egyik részét 
azaz: 84,000 frtot a k i s városkának közpénztára fedezte; 
a másik nem sokkal csekélyebb részét azaz : 74,076 frt. 36 
krt. maga a r. kath. község önmegadóztatás utján 6 évi 
részletben nyújtotta. A hiány felvett kölcsönök által pótol-
tatott. A kölcsönzők között különösen kiemelendő a méltós. 
megyés püspök, ki werschetzi hiveit tervök kivitelében 
40,000 frttal kegyeskedett istápolni.2) Fényes templommal 
birván ekként, még sem apadt ki az egyes buzgó werschetzi 
hivek áldozatkészsége, hanem oda irányozák minden igye-
kezeteiket, hogy a külső disznek megfeleljen a felszerelésnek 

' ) Idők T a n u j a 199-1395 sz . 2 sept . 1864. 
2) Onkénytelen eszünkbe ju t a pest- l ipotvárosi dóin. I t t nem 

lennének alkalmazhatók ugyanezen inódok ? P e s t n e k nincsen közpénz-
tára ? a pesti polgárok pénzes ládáihoz nem találkozik k u l c s ? — Pes t , 
mely diadal ivekre, lobogókra , k o m é d i a h á z a k r a , holmi tavakra és pa r -
tokra s zázez r eke t tud te remteni , csak Isten dicsősége ter jesztésében 
tehetet len ? vagy az Isten az utolsó ? — porro unum est necessar ium-
ugymond a szent í rás ! — T—i . 

belső fénye is. Jónak találtuk ezen buzgó keresztények ne-
veit ide mellékelni, hadd tudja az utókor, hogy mi nevök 
volt azon nemes adományozóknak, kik önző korunkban nem 
csak vagyonuk gyarapodásáról gondoskodtak, hanem Annak 
tiszteletéről sem feledkeztek meg, kitől harmat gyanánt száll 
le az ipar és üzletre az áldás gyarapító nedve. Elükön áll-
janak Thier József és Borbála, kik egy 800 ftos egyházi 
csillárt készittettek, továbbá Pokorny János és Éva, kik egy 
270 ftos Úrmutatóval áldoztak, és Bauer János és Anna, kik 
225 ftos egyházi lámpát ajánlottak fe l ; — végre Blum Já-
nos és Kati — Mihailovits Ferencz ( i f j ) és Kati —• ns. Hru-
by Károly — - Thier Lipót és Erzsébet — Zoffmann János 
és Fanni — és a német műkedvelő egylet egy-egy nagy ol-
tári gyertyatartót készittettek, látszólag csekély adomány ! 
— de a gyertyatartók mindegyike 155 frtba került, és Ujlaky 
J . A. ügynök közvetitése által a berndoríl fémgyárban al-
pacca-ezüstből készültek. A góth stylben eszközölt munka 
ezeken valódi remekmű ; hasonmássa hazánkban csak még 
a kassai székes egyház fő oltárán szemlélhető, a hol is a 
szakértők megegyező véleménye szerint az 500 éves ol-
tárnak nem csekély diszére szolgálnak. — A jó keresztény 
mindenkor jó liazali is levén, az emiitett adakozók azt kö-
tötték ki magoknak, hogy főoltárjok sz. István apostoli ki-
rályunk napján ékeskedjék legelőszőr teljes díszében. T-i. 

A szentatya levele a freiburgi érsekhez az ujabb iskolai 
törvényt illetőleg. 

Venerabili fratri Hermanno Archiepiscopo Friburgensi 
in Brisgovia. P I U S PP. IX, Venerabilis fráter, salutem et 
Apostolicam benedictionem. Quum non sine maxima animi 
Nostri aegritudine ex pluribus nuneiis accepimus, in magno 
isto Badensi Ducatude novo popularium scholarum regimine 
parari ordinationes, quae variis módis christianam juventu-
tis institutionem, et educationem in magnum adducunt di-
serimen, propterea quod illas a salutari catholicae Ecclesiae 
magisterio ac vigilantia quotidie magis amovent, nihil du-
bitavimus, quin tu, venerabilis fráter, pro eximio tuo in ani-
marum salute curanda studio, ac pro perspecta tua in Ec-
clesiae libertate, ejusque juribus tuendis constantia fortiter 
iis omnibus obsisteres, quae vel minimum animarum saluti 
damnum afFerre, vel quovis modo episcopal is tui ministerii 
liberam auetoritatem coarctare possent. Quod autem pro 
certo habebamus, idluculenter coníirmarunt tuae litterae su-
per hoc tanti momenti negotio ad Nos datae, et commenta-
rius eisdem adjectus. Ac vehementer laetamur, cum vi-
deamus, te, venerabilis fráter, licet aetate graveiu, pro Ec-
clesia strenue pugnare eadem illa fortitudine, qua in epi-
scopalis tui ministerii decursu summopere praestitisti, ac 
Nostras, et hujus Sanctae Sedis laudes merito, optimoque 
jure tibi comparasti. Equidem inter maximas, quibus affligi-
mur , acerbitates , summa utimur consolatione, noscentes 
quomodo dives in misericordia Deus sacrorum antistites eo 
majore divinae suae gratiae auxilio roboret ad Christi Jesu 
gregem tuendum, quo graviora in ipsum gregem luctuosis-
simis hisce temporibus damna inimicorum hominum opera 
irruunt et invadunt 

Nemo certe ignorare potest, tristissimam ac deplorau-
dam conditionem, in quam hodierna societas magis in dies 



prolabitur, derivare ex tot funestissimis machinationibus, 
quae adhibentur, ut a publicis institutionibus ac domesticis 
familiis quotidie noagis sanctissiraa Christi f ides, religio, 
ejusque saliitaris doctrina amoveatur, et saluberrima ejus vis 
coangustetur, ac praepediatur. Quae pernieiosissimae ma-
chinationes ex tot pravis doctrinis necessario originem ha-
bent, quas liac miserrima nostra aetate cum maximo chri-
stianae civilisque reipublicae damno undique majorem in 
modum invalescere, et caput altius extollere vehementer do-
lemus. Et sane cum veritates a Deo revelatae impudenter 
denegentur, vel humanae rationis examini subjiciantur, eve-
nit, ut illa naturalium rerum plane tollatur subjectio, quae 
supernaturali ordini omnino debetur, utque homines ab ae-
terno suo fine arceantur, eorumque cogitationes, actiones-
que ad materialium, fugaciumque hujus mundi rerum limi-
tes redigantur. Et quoniam Ecclesia quae columna et firma-
mentum veritatis a divino suo auctore fuit constituta, ut 
omnes homines divinam edoceat fidem, ejusque depositum 
sibi traditura integrum inviolatumque custodiat, ac homi-
nes, eorumque consortia et actiones ad morum honestatem, 
vitaeque integritatem juxta revelatae doctrinae normám di-
rigat et fingat, iccirco pravarum doctrinarum fautores et 
propagatores omnia conantur, ut ecclesiasticam potestatem 
sua ergahumanam societatem auctoritate spolient. Quamob-
rem nihil intentatum, uihilque inexpertum relinquunt, ut 
omnem Ecclesiae potestatem, ejusque salutarem vim, quam 
ipsa Ecclesia ex divina sua institutione semper exercuit, et 
in humanae societatis instituta exercere debet vel magis in 
dies coarctent, vel ab eisdem institutis arceant, et ipsa in-
stituta pleno civilis, politicaeque auctoritatis arbitrio sub-
jiciant ad imperantium placita, et ad volubilium aetatis opi-
nionum rationem 

Nihil vero mirum si liujusmodi funestissimi sane co-
natus iu publicam juventutis institutionem educationemque 
in primis comparentur, niliilque dubitandum, quin liamana 
societas gravissimis repleatur et vexetur damnis, ubi a pu-
blica et privita juventutis institutione, qua rei cum sacrae, 
tum publicae félicitas tantopere continetur, fuerit modera-
trix Ecclesiae auctoritas, ejusque salutifera vis amota. Hoc 
enim modo humana societas vero illo christiano spiritu sen-
sim privatur, qui unus potest et publici ordinis, tranquilli-
tatisque fundamenta stabiliter servare ac verum utilemque 
civilitatis progressum efficere ac moderari, et ea omnia ho-
ininibus praebere subsidia, quae ad ultimum suum post mor-
talis liujusce vitae stationem ünem assequendum, scilicet ad 
aeternam salutem obtinendam sunt necessaria. Et sane in-
stitutio, quae non solum rerum dumtaxat naturalium scien-
tiam, ac terrenae socialis vitae fines spectat, verum etiam a 
veritatibus a Deo revelatis decedit, in erroris, mendaciique 
spiritum prolabatur oportet, et educatio, quae sine christi-
anae doctrinae morumque disciplinae auxilio teneras ado-
lescentium mentes, eorumque cerea in vitium flecti corda 
informât, non potest non parère progeniem, quae pravis cu-
piditatibus propriisque rationibus tantum permota, et im-
pulsa maximas tum privatis familiis, tum reipublicae affért 
calamitates. 

At vero cum hujusmodi perniciosis3Íma docendi ratio 
sëjuocta a catholica fide, et ab Ecclesiae potestate raaximo 

sit hominibus, et societati damno, dum agitur de litteris se-
verioribusque disciplinis tradendis, ac de educatione curanda 
in scholis publicisque institutis, quae honestioribus societa-
tis classibus sunt destinata , ecquis non videt , multo gra-
viora mala et damna ex hac methodo derivare, si eadem in 
populäres inducatur scholas ? Etenim in hisce potissimum 
scholis omnes cujusque e populo classis pueri vel a teneris 
annis sanctissimae nostrae religionis mysteriis, ac praece-
ptionibus sedulo sunt erudiendi, et ad pietatem morumque 
honestatem, et ad religionem, civilemque vivendi rationem 
accurate formandi. Atque in eisdem scholis religiosa prae-
sertim doctrina ita primarium in institutione et educatione 
locum habere, ac dominari debet, ut aliarum rerum cogni-
tiones, quibus juventus ibi imbuitur, veluti adventiciae ap-
pareant. Quapropter juventus maximis exponitur periculis, 
nisi ejus in memoratis scholis institutio arctissimo cum reli-
giosa doctrina vinculo consocietur. Cum igitur populäres 
scholae ad populum religiose formandum, ejusque pietatem, 
et christianam morum disciplinam fovendam sint praesertim 
statutae, iccirco omnem Ecclesiae curam, sollicitudinem, et 
vigilantiam prae ceteris educationis institutis sibi merito, 
atque optimo jure semper vindicarunt. Ac propterea consi-
lia, conatusque arcendi a popularibus scholis Ecclesiae 
potestatem proficiscuntur ex animo eidem Ecclesiae sum-
mopere adverso, atque ex studio exstinguendi in populis di-
vinum sanctissimae fidei nostrae lumen. Quocirca Ecclesia, 
quae easdem fundavit scholas, summa cura studioque eas 
semper est prosequuta, illasque veluti potiorem ecclesias-
ticae suae auctoritatis ac regiminis partem consideravit, et 
quaecumque earum ab Ecclesia sejunctio maximum eidem 
Ecclesiae, ipsisque scholis affért detrimentum. Ii autem om-
nes, qui perperam contendunt, Ecclesiam debere salutarem 
suam moderatricem vim erga populäres scholas deponere, 
aut intermittere, iidem nihil aliud profecto vellent, quam ut 
Ecclesia contra divini sui auctoris mandata ageret, et gra-
vissimo officio curandi omnium liominum salutem sibi divi-
nitus commisso, deesset. Certe quidem ubi in quibusque lo-
cis, regionibusque perniciosissimum hujusmodi vel suscipe-
retur, vel ad exitum perduceretur consilium expellendi a 
scholis Ecclesiae auctoritatem, et juventus misere expone-
retur damno circa fidem, tune Ecclesia non solum deberet 
intentissimo studio omnia conari, nullisque curis umquam 
parcere, ut eadem juventus necessariam christianam insti-
tutionem, educationem habeat, verum etiam cogeretur, om-
nes fideles monere, eisque declarare, ejusmodi scholas ca-
tholicae Ecclesiae adversas baud posse in conscientia fre-
quentari 

Tibi autem, venerabilis f ra te r , summopere gratu-
lamur, quod catholicae Ecclesiae doctrinae quoad juventutis 
institutionem, educationemque firmiter inhaerens, tuo com-
mentario omnibus opinionibus, ordinationibusque sapienter 
et constanter obstitisti, quae ab isto Magno Badarum Du-
catu propositae fuere circa popularium scholarum reforma-
tionem, quaeque maximam christianae educationi perniciem 
afïerunt, et veneranda Ecclesiae in tanto negotio jura om-
nino destruunt. Ac persuasissimum Nobis est, te nihil um -
quam inexpertum esse relicturum, ut ejusdem Ecclesiae ju-
ra impavide defendas, utque ab adolescentium institutione. 



e t educatione diligentissime removeas quidquid fidei firmi-
tatem vel leviter turbare, labefactare, aut religiosam eorum-
dem conscientiam corrumpere, morumque honestatem con-
taminare possit, quae unice a fide nostra sanetissima produ-
citur, alitur, et augetur. Summa vero afficimur consolatione, 
cum istius tuae dioecesis clerus suae vocationis et officii 
probe memor una tecum suam omnem in Ecclesiae, ejus-
que catholici populi juribus tutandis operam impendat. Nec 
minori gaudio perfundimur, propterea quod iste fidelÍ3 po-
pulus optime sentiens de catbolica suae prolis educatione, 
nihil antiquius habeat, quam ut eadem proles omnino in-
sti tuatur in scholis, quae a catholica dir igantur Ecclesia. Jam 
vero levantes oculos Nostros ad Dominum Deum Nostrum, 
ab Ipso humililter enixeque exposcimus, ut in abundantia 
divinae suae tibi, venerabilis frater , et isti clero populoque 
iideli semper propitius adesse velit, quo omnes caelesti ope 
roborati pro Ecclesiae suae sanctae causa sub tuo ductu 
strenue dimicare pergant . Atque superni hujus praesidii 
auspicem, et peculiaris, qua te in Domino complectimur, 
benevolentiae pignus Apostolicam benedictionem ex intimo 
corde profectam tibi ipsi, venerabilis frater , cunctisque cle-
ricis laicisque fidelibus tuae vigilantiae concreditis pera-
manter impertimus. Datum Romae apud S. Pe t rum die 14 
Juli i anno 1864. Pontificatus Nostri anno Decimonono. 
P I U S P P . IX. 

VEGYESEK. 
Beküldettekthozánk néhány naptárpéldányok, Hecke-

naszt ur nyomdájából. Sajnáljuk, hogy e legtermékenyebb 
nyomdának kiadványai a Religio szerkesztőséghez nem szok-
tak beküldetni. Mi gondoljuk, hogy figyelmeztetéseink a 
kiadó ur jó szándékának csak szolgálatot tehetnének, s vál-
lalataiban tájékozást adnának. A kiadónak ismerni kell az 
irókat, az irók irányait, tehetségeit , mi előtt dijazná, vagy 
csak nyomtatásra is fogadná az iratokat. A beküldött nap-
tárakból, ,Paprika Jancsi ' egészséges adomákat hoz az életből 
,,kit hol szőrit a csizma?" Bogár Jakab végső csatája a vég-
versekben hordja az erkölcsi intést. ,A magyar nép nap-
tára ' sajnálatra gerjeszt, hogy a népnek rablói életleirásokkal 
teli verjük az eszét, mintha ez volna csak a magyar hős élet. 
A ,Magyar gazdasszonyok naptára' női irói dolgozatokból van 
összeállítva, több igen hasznos házi, gazdasági ismereteket 
közöl, a beszélyek csak azt mutatják, hogy az irónő a mai 
szépirodalom iránytalanságain szeret tévedezni. ,A nők tár-
sadalmi hivatása ' épen legjobb lehetett volna, ha az ér-
tekező ezen hivatásról kellő fogalommal birt volna. A ,Falusi 
gazda' és ,István Bácsi' naptára örömpéldány , kivált ez 
utolsó, mely nem csak kellemetesen oktat, hanem szivet is 
nemesit. .István Bácsi,' mióta megjelent, a naptárok vezére; 
emelkednek, ha követik, tévednek, ha tőle távoznak, minden 
tekintetben alant maradnak, ha jelességeit nem becsülik. 

Simor János győri megyés püspök ő méltósága Sopron-
ban aug. 28-án szentelte fel az ottani sz. Orsolya apáczák 
Szeplőtelen Szűz Mária templomát, melynek epitéséhez ő 
méltósága 16,000 fr tnál többet adományott, Szécsényi Pál 
grófnő pedig 20,000 frt. gyűjtöt t . Egy sorsolás is rendeztetett 
e czélra, mely 8000 ftot hozott e jó czélra. A m. püspök ur 
a győri kölcsön-segélyző egyletnek is 1000 ft. adományozott. 

Brüsselben aug. 3-án Bochart elnöklete alatt a közeli 

választások ügyében népgyűlés tartatott . Egyik szónok, Pots-
vin ezeket mondá a néphez : „tik ismertek engem, mily lelkes 
híve vagyok a democratiának, a köztársaságnak o ! én 
ennek rendkivüli hive vagyok egészen a gyilokig. Én con-
spiráltam 1848-ban Francziaországban, Magyarországban, 
Italiában, s készen vagyok titeket követni egészen a gyilo-
kig, igen, ismétlem, kész vagyok egészen a gyilokig. "Szép 
jellemű szövetségese volt ama zavargóknak, s nem csuda, 
ha a gyilok között minden neme3 és jó elhalt ; qui extra-
xerit gladium, gladio peribit. 

Aug. 9-én té te tet t le O' Donnel szobrának alapkövéé. 
Az ünnepélyesség, mely ez alkalommal volt, rendkivüli nagy-
ságban fej te tet t ki. Két érsek, több püspök, az egyháziak 
számithatatlan száma vo l t j e len . Az üzlet, ipar egész nap 
nyugodott. A város polgármestere volt megbizva, hogy az 
első követ letegye. „ Örömmel fogadom e tisztet, igy szólt a 
polgármester, mely oly férfiúnak emlékére vonatkozik, aki 
ledönté a korlátokat, mely nemzetemet a hivataltól kizár-
ta. Az én fiaim, s fiaimnak fiai, ezeknek unokái drága kincs 
gyanánt fogják megőrizni e kalapácsot, e mészvetőt." 

J a j annak, ki a diplomaták gyengéd figyelmére szá-
mol. Miklós czár Seymourban ilyenre számolt, keservesen 
csalatkozott, mert ők boszuból titkot felfedeznek. Igy tettek a 
londoni és párisi dán követek is, kiknek sürgönyei a párisi 
udvart igen gyengédtelenül érintették. Torben írja jul. 9-ké-
ről : ,,a párisi udvar, hallván az éjszaki szövetséget, London-
ban szövetségért kezdeményezett ; a londoni kormány ba-
rátságban akar a párisi udvarral lenni, de nincs szándéka 
kezeit a bekövetkezhető esélyekre megkötni " Azaz : nem bí-
zok benned, maradj magadra. Moltke jul. 12-ről i r j a : „ I t ten 
mély benyomást tettek a Morning Post által közlött sürgö-
nyök, és senki se vonja kétségbe azoknak hitelességét." In-
nen a sapiens inertia; emiatt nem adhattak semmi enged-
ményt a turini zarándokoknak. Szép barátság a turini gyer-
kőczöktől, a tanmestert akkor faggatni követelésekkel, mikor 
a leczkén leginkább elmélkedik. D e a császár ismeri a földi 
viszonyok keserűségeit, meleg, őszinte kebelre csak Romá-
ban számolhat, itt ellene nem agyarkodnak , szövetséget 
nem kötnek. 

A prot. Kirchen-Anzeiger Berlinben megszörnyed, 
menyi tért foglalt el Poroszországban a héber vallás. „Po-
rosz tartományban van 114 sinagoga, Posenben 141, Bran-
denburgban 75, Pommeraniában 55, Sileziában 112, Szász-
ban 35, Westphaliában 162, Rajnai tartományban 310, Ho-
henzolernben 4, mindössze 1008 sinagoga. Minden 251 hé-
berre esik egy imaház, mig minden 1249 katholikusra, min-
den 1302 protestánsra esik egy templom. Ez szomorú di-
cséret a keresztények buzgalmára. A földet a keresztény 
miveli, minden nehéz testi munkát, melyet a romaiaknál a 
rabszolgák végeztek, a keresztények végzik, a héber kö-
nyebb kereset után indul. A democrata lapoknak, a héberek 
a tulajdonosai, szerkesztői, levelezői. Egy grófné országos 
szépségű leányát egy 60 éves zsidónak feleségül adta, s a 
leány zsidó le t t ." Ily lehetetlen áttéresek, nyakszakadások 
Poroszországban megtörténnek. Angol és Francziaországban 
ilyesekről nem hallunk , s Magyarország főnemeseiben se 
fogunk reá példát talalálni. 

A genfi democraták és Garibaldi az éjszak-amerikaiak-
nak rokonszenvi buzdítást küldtek. Méltó a rokonszenv, mert 
a genfi democraták Freiburg cantont, Garibaldi a nápolyia-
kat és a siciliaiakat rabigába fűzték, miként az éjszak-ameri-
kaiak a délieket akarják elnyomni. Szabadság az elnyomás-
ban, nemesség a butulásban, gazdagság a kifosztásban, rend 
a feldulásban, haladás a nemzeti sírban. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o e s i Sándor által (Érkövy^ Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor. s a rkán , 9. sz. a. 
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TARTALOM : Nagypeleskei Peleskey Notáriu3 mint 
hittudor, hitelemző, kátécsináló. — Egyházi tudósitások. —• 
Vegyesek. 

Nagypeleskei Peleskey Nótárius 
mint h i t t n d o r , h i t e l emző , kátccsináló. 

Valaki, vagy inkább valami által nagy bűnről 
fogunk vádoltatni. Előre érezzük ; de se baj, mi félni 
nem tudunk. Ezen valami az önszeretet lesz, melyet 
szőrmentében simogatni komoly férfiaknak nem szo-
kása. Zombory Gedő ur, szatmári, a hires Peleskey-
nek megyéjében, prot. tanitó, kinek regényes uta-
zásait már ismertettük, kátét irt, inkább forditott, 
— forditott a szabad vizsgálat szabályai szerint, meg-
toldott egy függelékkel a szabad gondolkodás taná-
csai szerint. „Nem láttam feleslegesnek a h. kátét 
s z e l l e m é h e z , sőt n é h o l kifejezéséhez hiven (az 
az híítelenül) kidolgozni." *) Ez a ,heidelbergi káté' 
értelmezése, „tanítványai számára és magánhaszná-
latra , vajai b. Vay Miklós ő nagyméltóságának, a 
magyar prot. egyház rendithetlen oszlopának fel-
ajánlva." Rövid vonásokban fogjuk adni ismerteté-
sünket. Távol van tőlünk a gondolat is, hogy Z. Gr. 
ur tudományosságát saját érdeme szerint nem be-
csülnénk; csak többet nem fogunk neki tulajdoní-
tani , mint némely pesti lapoknak szokása, ha egy 
nemkath. irót bemutatnak. Ha héber, elég egy érte-
kezletke, hogy nagytudós legyen, ha helvét vallású, 
elég egykét versecske, ha ágostai vallású, — már 
ennek legalább egy röpiratot kell késziteni, ha ka-
tholikus , ennek annyi könyveket kell irni, ahány 
sort a héber, ahány versszakot a helvét, ahány la-
pot az ágostai vallású irt; ha oláh, — ennek talán 
négy sor is elég volna, csakha irna, hogy a hires 
nagytudósok koszorújába fényesen tündöklő csil-
lagkint felvétessék. Távol van tőlünk a szándék egy 
irott müvet saját dicsőségének fokáról lerántani ; csak 
fölebb csúsztatni nem akarjuk, csakZ. Gr. urat, azért, 
mert valamit irt, s csakis azért, mert irt, egekig 

' ) Előszó VI. 

nem magasztaljuk. Ez oly lapoknak sajátsága, me-
lyek a tudományosságról azon vízözön előtties hie-
delemben élnek, hogy a tudomány a nemkatholiku-
sokhoz, a tudatlanság a katholikusokhoz ment szám-
kivetésbe, mindkettő tűzhelyt cserélve. A mi merev 
véleményünk : lehet tudatlanság bár mily személy-
ben, de tudomány csak kath. tanban lehet. Ez lesz 
a mi megbocsáthatatlan bününk a 30 éves szokás el-
len egy munkát érdemének köréből magasabbra ki 
nem tolni, hegyen völgyön nem dicsérni, a világ 
minden tudományát, az emberi tökélynek minden 
csudáit, a volt és még leendő földi nagyságoknak 
egy emberbe zsúfolt összegét nem regélni, mikint 
némely nemkath. Írókkal, tanárokkal, iparosokkal 
és. művészekkel történik, hogy az illető se tudja, ho-
gyan lett nagyhitelü kereskedő, tiz vidéken hires 
csizmadia, minden veszett perben diadalmas ügy-
véd, országos hirü orvos, a homlok vastag bőréből 
orrot levágó műtétes sebész, vagy mint a Népbarát 
egyszer mondá, a természetvizsgálók tiz gyűlése se 
fedezné fel, hogyan lett magyar akadémikus. Zsú-
folják valakibe a tudományt, a tökélyt, stb.; biz 
nagy szegénység, hogy rokoni szeretetből ezeket va-
lakibe zsúfolni kell. Tömjénezzék egymást, keresse-
nek glóriám ab invicem. Nem akarunk dicsérni, de 
az érdemből se vonni le, suo quaeque loco res a leg-
biztosabb. A fön kitett czim is, nem Z. Gr. urat, nem 
a heidelbergi kátét, ezt még nekünk védelmezni kell 
a rontás ellen, hanem az irói munkásságot, és ennek 
eredményét jelzi. A tárgyat személyesíteni, vagy az 
irói munkásságot oly nagy hirü név alá bujtatni, 
mint a nagypeleskei Peleskey Nótárius, mindig sza-
bad az irodalomban ; s midőn ezen szabadságot 
igénybe veszszük, Z. Gr. ur által a gondolkodás és a 
józan ész ellen, vagy kath. intézvényeink ellen a 
Kálvinünnepen, s néha-néha a Szatmári Tárogató-
ban foganatba vett szabadságot kétségkívül meg nem 
haladjuk. „Ego cur, acquirere pauca — si possum, in-
videor? cum lingua Catonis et Enni — sermonem 
patrium ditaverit, et nova rerum— nomina protule-
rit ? licuit, semperque lie ebit — signatum praesente 
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nota producere nomen." *) Lássuk a dologban egy 
igen tekintélyes férfinak bozzánk kegyesen bekül-
dött véleményét. „Th—szky ur legközelebb a „Re-
ligio" három számában bemutatta Z. urat mint uj 
Peleskey Nótáriust egész tisztelet- és becsülettel, és 
jeles rajzának egyik helyén igy szól: „még sok le-
het Z. úrból, ha tanul." És igaza volt Th. urnák, 
mert Z. ur hittudós lön, fogta magát tudnillik és 
irt ujdonuj könyvet e czim alatt: „A Heidelbergi 
Káté Értelmezése — tanítványai számára és magán-
használatra. Kolozsvár, 1864." De ez még semmi. 
Z. ur „magnus Apollo." Tudjuk, hogy a mestersé-
gek mestersége jó kátét irni, és hogy még a nagy-
tudományu H i r s c h e r is némikép hajótörést szen-
vedett kátéjával, valamint a halhatlan emlékű tudós 
pécsi püspök, báró Szepesy is; tudjuk továbbá, mily 
keserűen foly még most is a harcz az „Allgemeine 
Literatur-Zeitung für das kath. Deutschland" és a 
jeles „Katholik" közt a Deharbe-féle katekizmus 
ügyében, hogy Schusterét, aztán Weningerét, az 
egrit és esztergomit ne is emlitsük; és ime Z. ur 
egyszerre véget vet ezen százados harcz és háború-
nak, mert kátéja előszavában minden himezés-liámo-
zás nélkül kereken kimondja, hogy „a Heidelbergi 
kátéban a különböző egyházak symbolicus könyvei 
közül van a hit- és erkölcstan a legsikerültebb tisz-
tasággal (!) és rövidséggel egyesítve." De obstupe-
scite coeli! Z. ur ezen merész állítását azonnal, 
ugyanazon alapon, melyen ez meg vanirva, agyon 
veri, azt mondván szinte kátéja előszavában : „ Hogy 
teljes hittant adjak, a H. kátét egy kis „Függelék-
kel megtoldottam." íme tehát, a legsikerültebb káté-
nak egy kis függelékre volt szüksége, és pedig, mi a 
fődolog, Z. úrtól. Hadd álljon itt e ránk nézve igenis 
tanulságos függelék szórói-szóra diplomatikai pon-
tossággal utánnyomatva." Át vesszük itt az igen ke-
gyes figyelmeztető urnák irfonalát, hogy Z. Gr. ur-
nák a kátéhoz végső tökéletesség gyanánt oda füg-
gesztett hitvallomását tollúnk vasfogai közé szorít-
suk ; igy ir ő : „Függelék. A sírontúli élet. Mit tesz 
e szó: ,sírontúli élet' és mi a feltámadás?" Z. Gr. ur 
socratice etymologiától kezdi az elemzést; méltán, 
mert napjainkban, sok szónak valódi értelmét is el-
vesztettük, s nekünk a szavak értelmét, a gondolko-
dás első elemeit kell megmentenünk, a meghatáro-
zás, az itélet első szabályait a tévedő elmék chaosá-
ból kiszabadítanunk. Már nem értjük egymást sok 
dologban, s azért a hasznavehetlenül vékonyra kö-

Horat. de arte poet, ad init. 

szörült műveltségben, mikint Melancliton, a csizma-
dia inasokhoz, a romlatlan népbeszédhez kell folya-
modnunk, hogy a szavak igazi értelmét felkeressük. 
,Mit tesz ez a szó' Z. Gr. urnái, ily menekülést sejtet 
az értelmetlenség özöne ellen ; de mily csalódás, ha 
Z. Gr. ur mégis a vizözönben marad? Mily romlás, 
lia az emberi ismeret a tudás első elemében, a szó-
ban megrontatik ? Igy ir ő : „Sírontúli élet alatt ért-
jük a sírontúli ama boldog életet, melybe el nem 
enyésző lelkünk jut, hogy a jó tettek jutalmát, a 
roszaknak büntetését vagy bocsánatát vegye, a sze-
rint a jókat az örök üdvességre, a roszakat az örök 
kárhozatra vagy bűneik elengedésére választja el." 
(48. 1.) Álljunk meg , s csudáljuk a hitelemzőnek 
ügyességét. Valóban gránitból, porpliyrból készült 
renditlen oszlopnak kell lenni nm. vajai b. Vay 
Miklós urnák, hogy a prot. tan ily liitelemző mel-
lett megállhasson. A sírontúli élet boldogság; a bol-
dogság büntetés először, örök kárhozat másodszor; 
az örök kárhozat, a bűnök elengedése. Igy ele-
mez Z. Gr! Örök üdvösség, örök kárhozat, vagy a 
bűnök elengedése, ez a sírontúli élet. A kath. tan az 
örök üdvösség azonnali elnyerésében, az örök bün-
tetés azonnali megkezdésében, vagy az e földön meg-
bocsátott bűnök elégtételében mondja a sírontúli éle-
tet, váltózliatatlanul maradva mind kettő, ide nem 
értve a szentatyák között is a meg nem keresztelt kis-
dedek sok oldalról vitatárgyban maradott állapotját. 
Z. Gr. ur is három állapotot különböztet meg ; a) az 
örök üdvösséget, b) az örök kárhozatot, c) a bűnök 
bocsánatját. A másik lapon pedig azonnal mondja : 
„a halál és az örök élet közt közvetítő helyet nem 
hiszünk, ez ellenmondás a szentírás helyeivel, az 
okossággal." Jól van. Vagy örök kárhozat, és nincs 
bűnök elengedése; vagy a bűnök elengedése, és 
nincs örök kárhozat; közép ut nincs. Aki az örök 
kárhozatot vallja, tagadnia kell a bűnök elengedke-
tését a más világon, vagy ha ezt vallja, tagadnia kell 
az örök kárhozatot. Tudjuk, hogy az emberi elme, 
midőn természeti gyarlóságainak hidján áll, borzad 
az örök kárhozat gondolatján; Z. Gr. ur is e hidon 
elborzadott, s tanitja a bűnök megbocsáthatását; de 
az emberi elme ugyanazon a hidon elborzad a bű-
nök megbocsáthatásán is, mivel tagadnia kell az 
örök kárhozatot, ezt tagadva, kész tagadni a jelen 
élet föladatát, a jövő élet czélját, mivel meg nem áll-
hat az Isten igazsága előtt. Ily bölcseimi vita tárgya-
kat képes Z. Gr. ur a gyermekeknek emlékezetébe 
verni, várván, hogy idővel vagy az örök kárhozat, 
vagy a bűnök megbocsátása a gyermek fejében ki-
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növi magát, s elfojtja, mint a konkoly a búzát, a másikat. 0 
meg nem emésztette a kettőt, s emészthetetlenül nyújtja át 
tanítványainak. Mily bűnök ugyan is bocsáttatnak meg a 
sírontúl? Z. Gr. u ré r t i az e földön elkövetetteket. Tehát kü-
lönbséget tesz a bűnök és bűnök között. Nem mondja, hogy 
ily különbség van ; de ha a túlvilágon az egyik bűnöst az 
örök kárhozat, másikat a bűnbocsánat várja, különbségnek 
kell lenni, s igy a protestantismus stoicus tanának a bűnök 
és az erények egyenlőségéről meg kell dűlni. Nem hivjuk 
Z. G. urat a prot. symbolumok törvényszéke elé, habár félig-
meddig symbolicus könyvet elemez, mivel a prot. symbolu-
mokat ugy elvetheti, mikint a prot. hitczikkelyt ez esetben 
elvetette ; de a józan ész törvényszéke elé őt idézni jogunk 
van, mivel ezt, mint a syinbolumot, el nem vetheti. ,Van bűn-
bocsánat a síron túl', ez az ő hitelemző tana. Tehát a síron 
túl kell valami oknak előjönni, mely nem volt a síron innen, 
hogy az a bűn megbocsáttassék. Ezen valami nem lehet más, 
mint vagy puszta Önkény az Isten, vagy a szeretet cseleke-
dete a sírontúli lélek részéről. Puszta önkényt nem tanít 
Z. Gr. u r , mert a bűnről, az örök boldogságról , s örök 
büntetésről beszél. Az átköltözött léleknek kellett valamit 
tenni, amit itt nem t e t t , különben nem síron tú l , hanem 
síron innen bocsáttatnék meg vétke ; hogy ezt tehesse, 
oly szabad akarattal kell bírnia a síron tú l , mely érdemel-
hessen , e szabad akarat pedig : beatus vir qui potuit fa-
cere malum et non fecit ; tehát a gonoszságban meghalt em-
ber lelkének kell szabad akaratból jót tenni a más világon. 
Ezt eddig csak megértjük. De ha jó t cselekedhetik a gonosz-
ságban meghalt embernek lelke ; cselekedhetik roszat is, fog-
e tehát bűnbocsánatot nyerni? Nem, mondaná Z. G. ur, 
nagyobb kinokra fog taszíttatni. De ha igy ; hová lesz az 
Isten Ítéletének állandósága? s meddig fog tartani eme vál-
tozás leebb, fölebb, ismét leebb, ismét fölebb, mint a hi-
gany a légüres csőben ? Mikor fog az árva kóbor zsidó Si-
beriábol Párisba érkezni ? Mikor lesz kezdete a századok 
végének, mikor az örökkévalóságnak ? Z. G. ur végső íté-
letet, feltámadást nem hisz, tehát a lelkek állapotját kóbor 
zsidó szerepével felruházza. Változik minden. Ahol változás 
van, ott idő van, mert a változás bölcseimi fogalomban idő ; 
örökkévalóságba lép tehát a lélek, mivel e földön élni meg-
szűnik ; de az örökkévalóság ismét csak változás, mivel jót, 
vagy roszat cselekedhetik, amint szabad akaratja elhatározza. 
Az örökkévalóság = idő = változás, mégis mondja az 50-
dik lapon: „az örökkévalóságban nincs idő." A 48-ik lapon 
van idő, az 50-ik lapon nincs idő az örökkévalóságban. Ily 
égő ellenmondásokon nem ütközik meg Z. G. ur, ő a téte-
leket dobálja, mint báró de Manx a köveket a kisértet ellen, 
nem is emlitve a tannak botrányos erkölcstelenségét, mely 
a síron innen minden dobzódásra feljogosít, hogy a síron 
túl keressük, várjuk a bűnbocsánatot. De még eddig sincs 
oly nehézség, melyen Z. G. ur túl nem tenné magát, Peles-
key sok árkot tudott átugrani. Kérdezzük azonban, ha rosz 
lelkek tehetnek jót a bűnbocsánat megérdemlésére ; tehet-
nek-e a jó lelkek ilyesmit? Nincs ok ezektől azt megtagadni, 
amit a rosz lelkeknek tulajdonítunk. Hova lesz a menyország 
örökkévalósága ? hova a boldogság, mely ha elveszthető, 

ezen félelem miatt nem boldogság ? Mily nagy Peleskeyt 
rejt, táplál az a 12 pontos hires Szatmár ! Tehát a jó lelkek 

is a túlvilágon magasabb és magasabb boldogságra jutnak, 
s itt se lesz megállapodás, itt is utazás Nagy Peleskéről 
Pestig. Még ez se volna baj a tanrendszerben. De ha a jó 
lelkek jót mivelhetnek, tehetnek roszat is ; ha a jóért ma-
gasabb fokú boldogságot nyernek, a roszért büntetést kell 
venniök, s itt vagyunk a finom metempsychosisnél, a lélek-
vándorlásnál, a pokolból a meny országba, a meny országból a 
pokolba, a büntetésről a jutalomra, a jutalomról a büntetésre, 
Nagy-Peleskéről Pestre, Pestről Nagy-Peleskére ; vagyis 
Zombory Gedő ur négy év előtt maga tett nagypeleskei 
Peleskey Nótárius utazást, kátéjához adott függelékben a 
túlvilágon levő lelkekből csinál ugyanannyi peleskei Pe-
leskey Notariusokat, egy hortobágyi puszta látványát, mely 
előállítja, mikint űzik a bikák a nótáriust, miként iramlik ez 
a síkon messzire, mikint mentik meg az ökrészek a nótárius 
megzaklatott bőrét a dühös ökrök szarvaitól ; csinál a túlvi-
lágból egy chaost, melyben az éj és a pokol ugy kavarog, 
miként Z. G. ur feje, mikor a függeléket irta. Z. G. ur, mint 
papjelelt bele élte magát a nagypeleskei Nótárius uti kaland-
jaiba, s mesélt, mint Hári János, végtelenig; mint hittudor 
is megtartja az Írónak természetét, naturam expellas furca 
tamen usque red ib i t ;min t utazónak boldog hazája volt a 
a kath. élet ellen kovácsolt rémületes mesék kohója ; mikor 
saját prot. tanát előadja, mikor a legelső elemeiben értel-
mezi, azon régi regehazától nem tud megválni. Nescio qua 
natale solum dulcedine captos — ducit, et immemores non 
sinit esse sui. Az uti kaland annyira hozzá forrott képzelődé-
séhez, hogy a túlvilági lelkeket is utaztatja, s mondatja a 
kárhozottakkal : „Dőzsölés ! itten hordozák — telve kancsó-
idat — s ledöltenek legjobbjaink — a sok ivás alatt, — és 
annyi nap, éjszaka közt — oly sok ivás után, — űzetve bár, 
de bukva nem — élünk szörnyű drágán. — Az nem lehet, 
hogy annyi zseb — hiában onta pénzt — s adósságban 
annyi tárcza — haljon egy — ért." Mondatja a boldogul-
takkal : „Még jönni fog, még jönni kell —a napnak, a melyen 
— ott hagyunk a falnál, — és a vendégoszlás felett — száz 
pinezér könyben áll, — s a téren, hol pénzünk veszett, — nem 
lesz, aki örül, — s hitelezők ezreinek — szemében gyász-
köny ül." 3) Tanult valamit Z. G. ur, de mégis odáig nem 
tanult, hogy vagy a kath. hitet kell teljesen vallani, vagy 
ezer ellenmondásokba bonyolodni ; vagy pedig minden hi-
tet elvetni. De mit fog akkor föntartani a renditlen oszlop ? 
A semminek nem kell oszlop. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 12-én. Az elnöklő gróf urnák gon-

dolatmenetét követni nehéz. 0 maga kereste, hogy igen vi-
lágos ne legyen. E czélra vannak a sok határozatlan appel-
lativumok, azon névmások, melyeknek főneveit, hova viszo-
noztatnának, fönt nem találjuk. Mintha egy rémkép lepte 
volna meg a grófot az Íróasztalnál, mely őt ugyan kínozta, 
de általa magát megneveztetni nem akarta. Innen a küzdés 
a szószerkezeten, melyet a gróf elméje vivott, akarva nyiltan 
szólni, és rémkép parancsolva, hogy nyiltan ne szóljon. Ily 
lelki tusák megszállanak minket is némelykor, s a tollat ugy 

' ) Győri Közlöny 62 sz. aug. 4. 1864. 
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vinni parancsolják, hogy az olvasó leginkább azt olvassa, 
ami nem Íratott, s mit gondolt az iró, azt ne a sorokban, ha-
nem a sorokon kivül keresse. Helyzeteink magas paran-
csa ez ; prudentia est virtus cardinalis, melyet igen hajlan-
dók volnánk igy forditani : az okosság bibornoki erény. A 
gróf úr küzdött a ,ne nyúlj hozzám'-mal, halmozta a névmá-
sokat, ,bánkódjanak azok ,kik' ,ők, ők, ők, ők' ,előttük' stb. 
de kik ezek ? Végre, mikint ha valakit fojtogatnak, az okos-
ság szabályai ellen is elkiáltja magát, gróf Teleky Domon-
kos elnök ur is a marosvásárhelyi gyűlésre összejött tudósok 
előtt, hol ha nem több, de legalább RómerFloris és más több 
pap és szerzetes ült, a benső küzdés közben felkiált ,a pap-
ságnak szennyes önzése.' Ide vonatkozott tehát, mit a gróf 
ur előbb mondott, kik azon bánkódók, kik azon önzők, kik 
azon rövidlátók, kik azon gyengehitüek a természeti tudo-
mányok fejlődése, haladása iránt. Ezen papok ,érzelmökben 
önzők', ezen papok a lelkiekkel foglalkodva, a lelkiekről 
gondoskodva, az elméleti tudományokat a természeti tanok 
túlszárnyalásai ellen féltve, szenyesen önzők valának. Nem 
tudjuk, hogyen lehet valaki érzelmében nem önző, s ismét, 
hogyan lehet a lelkiekben önző, és pedig szenyesen önző? 
Egy kis physiologia, egy kis lélektan a gróf urnái mindent 
megfej tene , és amit a latinok contradictio in adjecto ne-
vezni szoktak, ettől az elnöklő gróf urat megmentette volna. 
Szép a szónoklat, de a melléknevek gondos kiszemelését, s 
elhelyezését megkívánja. Az érzelem szükségképen önző, 
mert húzódik azon tárgy felé, mely őt élvezettel kecsegteti, 
elriad, fut azon tárgytól, mely őt keservesen érinti. Az ész, 
az akarat , melyet az isteni malaszt felvilágosit és aczéloz, 
az érzelmek ezen akaratlan önzése ellen is teheti épen azt, 
amitől az érzelmek irtóznak; sz. Ignácz is mondta ,frumen-
tum Christi sum, dentibus leonum molar,' s Lőrincz is mon-
dá : ,assatum est, versa et manduca' ; az apostolok is gau-
dentes ibant a conspectu concilii, quia digni habiti sunt pro 
nomine Jesu contumeliam pati ; vértanúink örömmel men-
tek a máglyára, mint a menyegzőre, ,care nate ! coelum 
aspice, ez a természeti érzelem minden önzésein az isteni ma-
laszt által diadalmaskodó anyának harczi szózata fiaihoz a 
hóhér kínzó, öldöklő vasai között. A gróf ur fölötte akarta 
ezen papságot önzőnek felmutatni, mert oly dologban is ön-
zésről vádolja, amiben az ember nem önző teljességgel nem 
lehet. Igy bűnhődik a meg nem gondolt vád, hogy önmagá-
ban hordja az észelleniséget ; s nagy szenvedélynek kell a 
kebelben duzzadni, hogy a tudósnak esze a contradictiot in 
adjecto észre ne vegye. A pap önző az érzelemben, s ezért kár-
hozatos ; a természeti tudományok ápolója nem önző, midőn 
ismereteit a géptanban, a vegytanban a polgári életre al-
kalmazza, mely szép jövedelmet szokott hozni, nem önző, 
mikor találmányának pénzesitésére tiz évekre kizáró szaba-
dalmakért könyörög. Önző a pap a lelkiekben , különösen 
önző volt ez a papság mindig a lelkiekben, mert ép azon buz-
gólkodott, hogy azokban mindenki, minél gyakrabban, és 
minél nagyobb mértékben részesüljön. Ez nagy önzés, mely 
ad , ily önzésnek a világ csak örvendhet. Különösen önző 
volt az a papság, mely századokon át a főnemesség csökönös-
ségét a tudományok iránt megtörni, őtet a tudományok 
országába beavatni, lélekben nemesiteni, magasztossá tenni 
oly törlietlen buzgalommal iparkodott. Különösen Önző azon 

papság , mely a templom mellett azonnal iskolát épített, 
mindenkit ingyen tanitott, mely a zárdákból egyetemet csi-

nált, mely a hivek ajtatos adományozásait, az egyház javait 
a tanintézetekre forditotta, s az iskolai alapítványokat a sz. 
czélok közé sorozta. Ez önzés volt, mert mint az özön öntött, 
mert másokat gazdagított, mikint önző hazánk főpap-
jainak egyike, aki egy milliomot fektetett két tanintézet ala-
pítására. Ily Önző, hogy ,contradictio in adjecto'-t a gróf 
úrral csináljunk, ezen papság, kivált a középkor második fe-
lében, mikor Europa egészen u j szellemi térre lépett, a 17-ik 
században magasabban állt volna, ha oly vallási és állami 
forradalmak közbe nem jönnek, mint ma, melyeket az egyház 
gyászolt, a gróf ur pedig kétségkívül éljennel tetézne. Az em-
beriség haladását két századra hátra lökni, a gróf urnák le-
het öröme , nekünk soha se lesz. Önző a lelkiekben ! hol 
mondjuk : sumit unus sumunt mille, quantum isti tantum 
ille, nec sumtus consumitur; hogy az égő gyertya a gyer-
tyákat meggyújtja, s lángját nem veszti, hol a tanár minden 
tudományát tanitványainak feltárja, anélkül hogy vesztene 
valamit. Hogyan lehet valaki az érzelmek terén nem önző, 
hogyan lehet a lelkiekben önző, nincs természetvizsgáló, ide 
értve az elnöklő gróf urnák szavain csüngő marosvásárhelyi 
egész gyűlést is, mely ezt megfejtse. Ily ellenmondásba bur-
kolt vád, ha a grófnak egyéniségét tekintjük, egyetlen ész-
revétellel visszautasittathatik; s ja j a tudósnak, ha vádja 
visszatér hozzá, mert szenyet okoz a tudóson, melyet izsóp-
pal se moshatni le. Hanem a gróf ur egy gyülekezet előtt 
szólt, amely ha megéljenezte beszédjének pontjait, ezen he-
lyet meg nem éljenezte, sőt lehettek, kik az elnöki beszéd 
ezen helyén elpirultak. A hallgatóság elpirulása a szónoknak 
megsajnálása. Azon hely valóban az ,öuző' szóra összeszorit-
tathatik. ,A papság önző volt . 'Miben ? miért? miképen? Az 
,önző' szó itt már egy nagy tételt állit elő, t. i. a papság a kö-
zépkor 2-ik felében (1300—1500) a természeti tudományok 
fejlesztése iránt idegenkedett. Mi okból ? Önzésből, mert a lel-
kiekkel, azaz a hittel foglalkodva, a természeti tudományok 
haladásától a hitet féltette, azért volt gyengehitü. Miért még ? 
Mert az anyag és a szellem közötti rokonság törvényeit fel-
fogni nem tudta ; mert az inductio, az analysis és synthesis 
egyedül biztos törvényeit nem követte, azért volt rövidlátó, 
hanem az elméletben előre felállított osztályozásokat a ter-
mészetre mereven átvitte : igy tehát a természeti tudományo-
kat gátolva, az emberi társadalom mai boldogságát, melyet 
neki azon tudományok hoztak, gátolta. Az egész szónoki vád 
divatosabb szólamba öntve ez lesz : az emberiség az ő tár-
sadalmi jóllétét, szellemi szabadságát a kath. egyház ellen 
kivivta, a kath. egyház ezen boldogságnak, anyagi jóllétnek 
ellensége. — Mennyi tévelyt, mennyi vádat képes egy rö-
vid tétel magában foglalni ! mely vádak, mely tévelyek rá-
tapadnak olyannak elméjére, ki a tudományok történe-
tében teljesen járat lan, de mégis a tudósok társaságában 
megfordul, velők gyűlésez, velők ebédel, velők járja a he-
gyeket, velők iszik. Maradunk a gróíFal, a magyar termé-
szetvizsgálók tizedik gyűlésének elnöki szavaival a vádak-
ban, maradunk a gróf által adott contradictio in adjecto, in 
praedicato logikájában. Mi ily vádakat utánozni, hosszura 
terjeszteni szeretünk. Gyűlölte az egyház a tudományokat, 
mert Athos, Cassino hegyén, és más ezer helyeken szerzetesei 
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által az ó világ müveit másolta, sokasította, mert kolostorai 
egyetlen könyvgyárak valának. A leiről munka a romaiak-
nál nemtelen munka volt, mikint a földmivelés, mikint az en-
gedelmességi helyzet és a szegénység. Az egyház ugy gyű-
lölte a könyveket, hogy sz. Benedek az ő szerzetes fiai által 
a földmivelést, a kézmivességet, a könyvirói munkát, mikint 
a szegénységet, és engedelmességet] nemessé tet te , fiainak 
megparancsolta. Guignes karthausi apát mondhatta : „a má-
solónak munkája halhatatlan ; a müveket lemásolni a szer-
zetesnek legillőbb foglalkodása." ' ) A szerzetesek vadászati 
szabadalmakat kértek, hogy a vadak bőreit felkészíthessék 
a lemásolásra. A loiri benczeház 500 másoló szerzetest táp-
lált, s kiki két nagy müvet tartozott évenkint az apát kezébe 
átadni. A gróf ur felnyithatná Poujoulat-nak „Recherches 
sur la conservation des auteurs profanes au moyen-âge" mun-
káját , s vádjá t pirulva törülné le elnöki beszédjéből. Mint 
természetvizsgáló a gyűlésnek ajánlhatná Peignot-nak „Hi-
stoire du velin et du parchemin", Santander-nek „Diction-
naire bibliographique du XV. siècle," Panzernek „Annales 
typographic! ," De Vries-nek „Eclaircissements sur l'histo-
ire de l'invention de l ' imprimerie" munkákat, oda nyúj thatná 
ezen gyűlés vizsgálódásainak sz. Ephrem első nùliv cptjOTOç 

példányát a franczia császári könyvtárból, mert ez is mutat ja , 
mennyire gyűlölte az egyház az ördöngös vegytant , mely 
letörülhetlen festéket adott. Nyitná fel a gróf elnök Daunou-
nak „Annales benedictini" munkáját, különösen Tom. IV. p. 
475. vagy Savigny ,Histoire du droit Romain' ch. 25. § 220; 
ott l á t n á , hogy 14-ik században annyi volt már a pél-
dány, hogy egy Digestum vetus 16 frankon vétetet t , s mi-
kint az Annales Camaldulenses regélik, egy bibliának le-
írása 80 lirával fizettetett, 1240-ben a legszebb aranybetűs 
misekönyv 200 for intba^erül t ; 1303-ban Bruno in Matthaeum 
1 soldo, in Marcum 17 dénár, in Lucám 6 dénár, in Joannem 
3 soldo 10 dénárral vásároltatott. Valóban nagy ellensége 
lehetet t az egyház a könyvészetnek, önzők a szerzetesek, 
kik annyira sokasították a könyveket, hogy ily olcsó áron 
árulhatták. Az ily elnöki beszéd áttekintést nyúj t a szaktár-
gyak fejlődése fölött ; de minden áttekintés részletes isme-
reteket föltételez ; a grófnak elnöki beszédjét pedig a rész-
letek kiáltva czáfolják. Önző volt ez a papság, kivált a kö-
zépkor második felében, mikor a meglevő tárgy az óriás el-
mék által kimeri t te tet t , u j meg u j utakat tört a szemlélő-
désre, A sok szerzetes, a javadalmakkal ellátott egyháziak 
oly ellenszevvel viseltettek a természeti tudományok iránt, 
hogy a szerzetesek vászonból papirost készitettek, mert a per-
gamena kifogyott, a bőrök pedig ruházatra is jók lettek, 
hogy ők puskaport csináltak, vegytani akadémiákat szervez-
tek, messzire gyújtó tükröket készitettek, Asiát, Indiát , Ta-
tar iát bejárták, a természettanok országát egészen megnyi-
tották. Ezen szerzetesek, világnak gyűlöltjei, oly önzők vol-
tak, hogy az egyetemek tanszékeit mind elfoglalták, s ami 
tudomány volt, az a szerzetesektől, a papoktól jött . Ez idő 
tá jban fejlődött az alchimia, az astrologia, amaz a vegytan-
nak, ez a csillagászati tannak hóbortos leánya. Az emberi 
elme, melynek munkásságát papok viselték, oly rest volt, 
hogy meg nem elégedve a valósággal, az elérhetlenek után 

J ) Cantù Storia univ. 7 kötet 6 1. Tur in i kiadás 1857. 

kapkodott. A középkornak egy-két badar állitásai csak az em-
beri elme munkásságának tanúságai. Szép hivatás egy tudós 
egyesületnek elnöksége, szép hivatás elnöki beszédet készí-
teni ; de sajnálatos dolog azt, mit a tudósok kis ujaikban tar -
tanak, az elnöki székből mereven tagadni. A középkor má-
sodik fele az óriás elmék korszaka volt. Ezen korszak emelte 
oly magasra az egyetemeket, hogy egyházi s állami ténye-
zők lettek ; ez alapította a könyvtárakat, ez fedezte fel Ame-
rikát, ez tet t örök időkre szóló építkezéseket, ez vi t te a gép-
tant oly tökélyre, hogy Bolognában egy tornyot lehetett he-
lyéből kimozdítani, más helyre átvinni, Romában a százezer 
mázsás egyptomi oszlopokat elhelyezni, felállítani. Ep a kö-
zépkor második fele oly jellemző az emberi elmére, hogy 
mindenben nagyot keresett, a mindenséget átkarolni, a szob-
rászatot, a festészetet a kicsinység tökélyeiből az óriás mér-
vüség tökélyeivel egyesíteni iparkodott. Nagy eszme volt a 
romai, nagy a bizanti építkezés, de nehézséges volt az elmére, 
a góth, az ogivale építkezés a szellem sebes, szabad röptét a 
mozdulatlan kőben, a nyugvó óriás épületben, milyen a kölni, 
a milanói dóm, kifejezni iparkodott. E korban kezdődtek a vi-
lágutazások, Americo Vespuccio, és társai által, mely uta-
zásokat a keresztes hadak költöttek fel. Vatek Bila kaliffa 
Ju lá t küldte éjszaknak; W a h a b és Abusaid Chinába é r t e k ; 
Moctader Bilah kaliffa Ahmedet Volga part jaira küldte, Mas-
sudi, Al-Estakry, Ebn-Haucal Malabar, Ceilan, Cambodge 
part jai t bejárták ; de ki tud ezen utazásokról valamit, me-
lyek mégis a természeti tanoknak újvi lágot nyitottak volna? 
Abul-Feda ,Takuin-al-boldan' vagyis a ,földnek fekvése' ma 
senkinek se szolgál kútfőül. Ezen munka ép 1322-ben kez-
detett. Batuta bejárta Afrikát ; de ki fog ma reá hivatkozni ? 
Hanem Zeno Miklós és Antal földképei az éjszaki vidékekről 
ma is meglepők és tanulságosak. Ezek 1380-ban készültek. 
Akik Jeruzsálembe zarándokoltak, sokan Indiáig mentek. 
Adaman joniai apát, Villibald eichstadti püspök, brémai 
Ádám, Dicuil szerzetes iratai, leírásai, mindig becsesek lesz-
nek. A pápák a mongol fejedelmekhez küldöttségeket intéz-
tek, ezek a természeti tudományok u j haladását szülemé-
nyezték. Ascelin Sándor és Albert, Carpi János, Pordenone 
Oderik, mind szerzetesek, Indiát először hitelesen leír-
ták. Rubruquis szerzetes a chinai nyelvről első te t t is-
mertetést Európában. Oderik első európai volt, aki Ti-
betnek nagy Lamájáva l , a keletnek pogánypápájával be-
szélt. IV. Miklós 1288-ban Montecorvino János szerzetest 
küldte keletre, aki első lépett Pekingbe, utána indult kölni 
Arnold sz. ferenczi szerzetes, nyomdokaikon haladott Conti 
Miklós 1446-ban, Andalon, Colonna János, mig Marco Po-
lo, Luchino Tarigo, Bertrando délia Brocquière, Ruy Gon-
zales di Clavigo a nyújtot t földtani ismereteket összeszedve, 
utazásaik leírásaiban az u j földismét megalapították , a vi-
lág körülevezésére kedvet adtak. Megismertetvén a delejtü, 
az utazási roham uj világrész felfedezésére vezetett. Az 
arabok földabroszait most kiki mosolyogva nézi; de 1318, 
1321 stb. évek körül készült moguncziai Henrik kanonok 
földabrosza a pétervári könyvtárban, Sanuto Marinoé a Va-
t icanban mint kincsek őriztetnek. Bianco András 1436-ban 
az első földtekét, Zanett i 1317-ben az első tengeri térké-
peket készítette, mig a portugalli Henrik 1415-ben Algarvi 
tartomány Sagres városában az első tengerészeti iskolát 
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megalapította. ' ) A számtan, mértan, géptan, mely az épít-
ményekben alkalmazást nyert ; az egyetemek hosszú sora, a 
könyvtárak, az utazások, a csillagászat, mely Ailly Péter bi-
bornok kezdeményezésére a naptár javitására fordíttatott, a 
felfedezések, mind vagy papok, vagy szerzetesek által, mind a 
pápák serkentésére, a pápák pénzével, tekintélyes védelmé-
vel történtek ; valóban igen önzőnek mutatják a kath. pap-
ságot, és ellenségesnek a természeti tudományok iránt. A vi-
lág tudósai Romába siettek, Romába hivattak, ez nagy ön-
zés volt a szentszéktől, hogy a tudósokat maga körül gyűj-
tötte. A szentszék ezen tudósokat lefogva tartotta, csak-
hogy ezen tömlöcznek őre a pápa legmagasabb kegyelme volt. 
Ily elfogatás után a tudósok égve esengtek. Ellensége volt 
a szentszék az alchimisták, az astrologusok, a mathemati-
cusok csalásainak, hazugságainak ; s midőn Cagliostrót 
egész Europa diadalban hordozta, a szentszék elfogatta, az 
angyalvárba záratta. Áldás volt az emberi tudományosságra, 
hogy oly nyugtalan, oly óriás elmék fölött őrködött, nehogy 
az emberi tudomány kárára legyenek. Csak az emberi elme 
nyert, hogy a tudományok fölött a hittan első fokot birt ; 
mert amely tévelyeket ma már megismerünk, akkor csak a 
szentszék ismerte, s az emberiséget négy öt százados téve-
désektől előre megmentette. Hogyan lehessen egy elnöki 
beszédnek elején a történet minden adataiba ütközni, nem 
ér t jük; hogyan lehessen a tudós világ előtt ilyeseket állítani, 
fel nem fogjuk. De a magyarnak paprika is kel l , Hay-
nald erdélyi püspök 500 frtján a természetvizsgáló gyűlés 
jól étkezett, a borba gróf Teleky Domonkos elnök ur ma-
gyar kormányellenzékes paprikát kereset t , mi izlenék e 
nélkül? nem lelvén valóságos paprikát, a poharakba csalán-
port öntött. Mennyire szeretik püspökjeink a hazát, a nem-
zetet, hogy ily gyülekezetekre is kegyeiket pazarolják, ily 
egyletektől, melyeknek elnökei ünnepélyesen szólni se tud-
nak, hacsak a kath. papság marására a történetnek legelső 
lapjait is ki ne szakítanák, végkép el nem húzódnak. Nyert-
e a természetvizsgálók gyűlése méltóságban azon ,szennyes 
önző' szólammal, a nemes gróf ma inkább megmondhatná, 
semmint a gyűlés előtt ; ha pedig ma is amellett marad, 
ajánljuk a magyar természetvizsgálók ügyelmébe azon ke-
délyhangulatot, fejtsék meg, miért nem tud valaki szólani, 
hacsak a kath. papságot nem rágalmazza, hacsak minden 
tudományt arczul nem csapdos ? Ez is egyik tárgya a ter-
mészeti tanoknak. (Folyt.) 

MECHELN. (A kath. gyűlés.) Ki ne emlékeznék öröm-
mel vissza a katholikus öntudat ama nyilatkozatára, mely 
mult évben a kis Belgium érseki városából az egész katholi-
kus világba széthangzott ? Kinek nem dobogott fönnebben 
szive a lelkes szavakra, melyek ott ejtve mindenütt ébresz-
tettek ; a nemes lelkesülésre, mely ott kilobogva mindenfelé 
gyúj tot t? És ki nem merített bizalmat, bátorságot időink 
azon leverő mostohasága közepett ; midőn Europaszerte, itt 
leplezetlenül, amott lappangva, de mindenütt összevágóan 
katholikusellenes szellem, titokban intéző rémkezekre gya-
nittat, melyek mármár minden viszonyokat átmarkolnak, és 

' ) H u o t , Storia della geogralia libr. 19, Huet . Histoire du com-
merce ; S a v a r y , Diction, du commerce ; Depping, Histoire du comm. 
ent re le Lavant et l 'Europe depuis les croisades jusqu'i l la fondation 
des colonies d 'Amérique. P a r i s 1830. 

a messzebbre látókat méltán aggasztják? A vallás igazságai 
galádul torzittatnak, hogy azután a tudomány, a haladás 
vívmányaival szembesittetvén, hamisaknak kiáltathassanak ; 
intézményei mint egy rég elmúlt kornak üres és a jelen fej-
lődésben már teljesen értelmetlen hozománya, ki vannak ne-
vetve, leszólva és a setétség bélyegével jelelve. — Az okta-
tás és nevelés különös buzgóság tárgya ; mert kell, hogy az 
„anima naturaliter Christiana" a fogékony ifjúkorban meg-
rontassák a keresztény hit benyomásai ellen. A családról 
gondoskodik a sajtó, a szépirodalom, a művészet, melyköny-
nyedén, mulattatva, gyönyörködtetve csempészi be az édes 
mérget. — A „műveltség, haladás, szabadság" nagy szavai 
vagy: az „obscurantismus, ultramontanismus, reactio" ki-
próbált hatású lövegei véglegesen eldöntik a netaláni dis-
cussio harczát, s megfélemlítik, megszalasztják a határozat-
lanok seregét. Ily módon foglal tért és honosul meg már rég-
óta lassankint a kereszténytelenség szelleme, s mivel az ered-
mény bátorságot ad, ma már odáig ért a kőmivesség merész-
sége, hogy mintegy neki vakulva, nyiltan használja, ahol te-
heti, a kétféle mértéket, s szabad meggyőződési egyesülési 
birtoklási stb. joggal a maga részére egyedáruskodva cyni-
cus arczátlansággal tagadja meg az egyháztól azt, amit el-
vül kürtöl, s mint vezényszót zászlóin lobogtat. — Az ily 
képmutatást leálczázni, a nagy szavaknak a katholicis-
musbani egyedül igaz érteményüket kimutatni, azoknak egy-
oldalú igénybevétele és pártos alkalmazása ellen hangosan 
tiltakozni, az üdvözitő igazságnak az élet minden viszonyai-
ban érvényt szerezni, ennek jelen körülmények közötti ér-
vényesítése nehézségeit meghányni, időszerű eszközeiről 
s czélszerü módjáról eszméket cserélni, a hitetlenség zajá-
nak közepette, mely a katholicismust már nem annyira holt-
nak kiált ja, mint inkább már mint olyant, mint nem léte-
zőt ignorálja , az életnek jelét adni , a kislelküekbe bátor-
ságot, a csüggetegekbe lelket Önteni, a kölcsönös érintkezés 
által ismerkedni, felmelegedni, tettre ébredni, csoportosulni, 
sorakozni ; ez az, amiben a katholikus férfiak gyülekezete 
értékét és korszerűségét látjuk ; és aminélfogva a mult évi 
mechelni gyülekezet oly kedvetlenséget szült a kőmivesek, 
oly örömöt a katholikusok között. — A gyülekezet tehát , 
amint eleve meg volt határozva, az idén is létre jött Me-
chelnben, hogy kitűzött czélja felé haladva, folytassa mult 
évi dicső munkálkodását, azon nyugodt méltósággal, mely-
nek első összejövetelekor oly fényes példáját adta. — Az idő 
kedvezett; a megelőző napon már tömérdek résztvevő tölté 
meg a várost ; s az érkező jelességek nevei villanyos öröm-
mel adattak szájrólszájra. Sikerült készületek és szerencsés 
előjelek fényes eredményt reméltettek, melynek egyik fő 
kezességét a rendező bizottmány élén álló gyülekezeti 
titkár Ducpetiaux ur tevékenységében találjuk, mint ki 
szervezői ügyessége által a dolgok menetét a legczélszerüb-
ben intézte. — A kitűzött rendsorozat szerint aug. 29-től 
egész folyó hó 3-ig mindennap tartatott gyűlés, és pedig 
a reggeli órákban rendesen bizottmányi, a délutániakban 
közgyűlés ; kivéve az első napot , midőn a szentmise 
áldozatot nyomban követé a megnyitó nagygyűlés. A bi-
zottmányi szakok következő czimek szerint alakultak. 1-ső 
szakosztály : vallásos cselekedetek ; 2) keresztény gaz-
dászat ; 3) keresztény oktatás és nevelés ; 4) irodalom 
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és szép művészetek keresztény szempontból, melynek egyik 
albizottmánya különösen a keresztény zenével foglalkozik. 
5) Vallási szabadság, kiadványok, társulatok, rendezkedés. 
A gyülekezet tartamára a kitűzött vallásos hangversenyen 
kivül, a nagyszerű Liederkerke palota 14 termében, közép 
renaissance, és újkori vallási műtárgyak tárlata lőn beren-
dezve , melyet még a megelőző nap délestéjén számos hír-
neves jelenlétében nyitott meg ünnepélyesen a helybeli bi-
bornok érsek. De lássuk, mikép folyt le az első nap. Augus-
tus 29-én reggeli 10 órakor a tagok az Ízletesen berendezett 
kis papneveldéből testületileg vonultak a székesegyházba, 
hol a mechelni bibornok érsek tartotta az ünnepélyes isteni-
tiszteletet. Ennek végeztével ugyan oly rendben tértek vissza 
a gyülekezet helyiségeibe, s a bibornok érsek tartá a meg-
nyitó beszédet, melyben visszapillantva az első gyülekezet 
hatására s eredményére, e másodiknak még tökéletesebb si-
kert helyez kilátásba ; különösen hangsúlyozván az egyesség 
szükségét, mely minden kath. gyülekezet természetében fek-
szik, és mely nélkül a gyülekezet dicső czélját eltévesztené. 
,,A mult évben, úgymond, egyesség és öszhangzat uralko-
dott közöttetek. Határozataitok, melyek között első sorban 
állott katholikus hitetek ünnepélyes bevallása, és Jézus 
Krisztus helytartója iránti hódolatotok nyilvánitása , mély 
bölcseségről tanúskodnak ; s kifejezett óhajtásaitok vala-
mennyi vallásos lelkek helyeslésével találkozott. Hazaszere-
teteknek, s az alkotmány és király iránti őszinte ragaszko-
dástoknak jeles bizonyítékát adva, a vallás és hon érdekében 
lendületet adtatok a keresztényszeretet műveinek, bátorítást 
a hasznos intézményeknek ; és a pártatlanok beismerik, hogy 
buzgó keresztényeknek és jeles hazafiaknak mutattátok maga-
tokat. Gyülekezetetek keresztény és honfiúi érzelmei áthatot-
tak minden jelenlevőt, s mindannyian épülvén számosan kije-
lenték, hogy soha nem lelkesültek bensőbben a jóra! Azért is 
haza térve felujult buzgósággal szentelék magukatajótékony-
ság cselekedeteinek, melyeket ide jövének képviselni. — 
Egyébiránt ha szónoklataink, tanácskozásaink és végzéseink 
sok kivánni valót is hagytak még hátra, iparkodjunk azt a 
keresztény tökéletesedés elve szerint pótolni, kerülve ezen 
második összejövetelünkben az előbbinek hibáit. Ami meg-
történik, ha szorosan megtartjuk a rendező bizottmány bölcs 
utasításait, s mellőzve minden a gyülekezet czéljától eltérő 
vitát, követni fogjuk Dicpetieaux közgyűlési titkár ur aján-
latát, ki ekkép szól: gyülekezetetek, a szeretet gyülpontja, 
hova az egyház fiai azért sereglenek egybe, hogy felújul-
janak bátorságban, erősödjenek jó feltételeikben s szilár-
duljanak a nagy igazságokban. Nem parlament ez, sem zsinat ; 
nem czélja politikai vagy socialis kérdésekbe ereszkedni, 
melyek oly sok jólelkületüt szétválasztanak egymástól, sem 
tisztán vallási ügyekbe elegyedni, melyek kizárólag az egy-
házi tekintélyt illetik. Távol minden kizárólagosságtól, egye-
düli czélja egyesiteni a katholikusokat, bármily eltérőek le-
gyenek is más téren véleményeik, hogy egyek legyenek gon-
dolkozásban, arai illeti : az egyház, a közös anya, iránti hó-
dolatot ; a fejedelmi főpap iránti tiszteletet ; és a szenvedő 
osztályok iránti rokonszenves szeretetet. E tekintetben, e 
téren nem lehet közöttök véleménykülönbség. Föladatunk, 
különben is elég tág mezőt nyit tevékenységünknek." És 
itt elősorolja a program fő czimeit. Mely után reáutalva az 

osztatlan egyesség szükségére, leginkább dicső IX. Piusunk-
nak boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása kihirdetésekor 
mondott, s re,á eltörülhetlen benyomást gyakorolt allocutiója 
szavaival zárja be kenetteljes beszédét. „Hogy az egyház 
javára irányzott törekvéseinknek ohajtott sikere legyen, 
kell hogy e legtökéletesb egyesség és összhangzás tartson 
össze bennünket. El kell távolítani mindennemű viszályt. Ez 
csak a szeretet kötelékeit tágitaná, s az emberi nem kaján 
ellensége nem késnék azt roszra felhasználni. Emlékezzünk 
vissza a katholikus hit védőire a régi időkben. Azért dia-
dalmaskodtak a legmakacsabb eretnekségek fölött is, mert 
egy szivvel s lélekkel küzdöttek ellenök : egymás közt és az 
apostoli székkel egyesülve lévén, mint derék had az ő vezé-
rével." Mire a főpap a gyülekezetnek az isteni segélyt ki-
vánva, azt ünnepélyesen megáldá. (Folyt.) 

F R E I B U R G , aug. 15-én. Mily durván tud a mi mi-
niszterünk irni, az érsekhez küldött iratában megmutatta. 0 
még oly ügyes, hogy az érseket kis királynak nézi, kinek 
háta mögött kormány áll. a kormányt pedig szenvedélyek 
viszik, melyeket mint a képviselő bölcseket, jobboldalnak, 
baloldalnak, középnek, szélsőnek lehet osztályozni. Ó nagyon 
sajnálja, hogy a legszélsőbb iránynak ezen érseki kormány-
nál sikerült hivatalos okmányba bejutni. „En az ily cseleke-
deteket eddig egész nyugodtsággal néztem, igy i r a müveit 
államár egy 90 éves érseknek, de most kötelességem kimon-
dani, hogy azon főpásztori levél csupa valótlanságokból, 
eltorzított tudósításokból fűzött láncz, melyeknek semmi 
alapja nincsen. Midőn a hiveket egy törvényből a vallásra 
háromló veszélyekről tudósitja, ezt a tisztességes helyzetnek 
komoly visszaéléséül kénytelen vagyok nyilatkoztatni. Az 
érseki hivatal nem szégyelte magát még Rongét is elő-
hozni, csakhogy a kath. hiveket a törvény ellen felizgassa. 
A kormány a törvényt foganatba fogja venni, mely a pol-
gároknak oly szép jogot ad, s lia a papság az iskolától vissza 
húzódik, a kormány ezt fogja tudni pótolni. (Ha Passagliát 
Turinból oda hívja.) IIa pedig az egyházi hatóság nyílt har-
czot fog kezdeni, ennek következéseit magának róvja fel. 
Tudni kell azonban, hogy itt nem hibásan vélt jognak védel-
méről, hanem egyenesen a törvény elleni fellázadásról van 
szó, melyeta nagyherczegikormány minden eszközzel, mely 
rendelkezésére áll, fog tudni leverni." Röviden tehát a mi-
niszteri levélnek tartalma ez : az érsek lázadó, a népet lázitja, 
hogy ez sikerüljön, hamis tényekkel a népet rémiti. Ha a 
nagyherczegi kormány Lamey miniszternek szenvedélyes 
kifakadásait osztja, akkor igazán oly harczra készülhetünk, 
melyhez hasonlót alig láttunk. Ez azon miniszter, ki nem 
pirult jun. 25-én az érsekről igy nyilatkozni : ,ez azon egy-
ház, mely az iskoláktól visszahúzódik. Tegye meg, de ekkor 
megkérdezzük a népe t , mi czélra van a gazdag ellátás a 
papok kezében, ha nem arra, hogy az iskolákban a népet 
oktassák.' Igy csak Garibaldi beszélhet, ő dühös ember, dü-
hét a képviselő házban se mérsékli, s kész azonnal a népet 
fellázítani az egyházi hatóság ellen, s fenyeget is evvel, 
mégis a 90 éves érseket meri lázadásról, lázitásról vádolni. 
A papság gazdag ellátásáról beszél ; gazdag volt az ellátás, 
ha Lameynak 13 fokon felmenő ősei az egyházat ki nem 
fosztották volna. Nem ismeri el, hogy az egyháznak vissza 
kell húzódni oly iskolától, melytől kizáratott, melyhez még a 
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hit elemzőt se nevezheti ki az érsek. Hamis valótlanságokról 
regél ; az érsek csak a szükséges következtetést megtette, 
hogy a törvényt a nép megismerje. Ep, mivel a tolvajt az ő 
rej tet t tervein rajta kapják, azért dühösködik ő. Senkise sze-
reti, ha titkos terveit előre napfényre hozzák. Ki hazudik itt, 
váljon az érsek, midőn megmondja, mire vezet a törvény, 
vagy a miniszter, mikor tiszteletet szinlel a kath. religio 
iránt, az utolsó pór is meg fogja mondani. A mely iskola 
katholikus, az érseknek betekintését ki nem zárhatja. E 
tárgyban már a szentatya is szólt. Vicari érsek nyugodtan 
fogad minden fenyegetést. Lamey miniszter igéri, hogy a 
kath. iskolákat kath. szellemben fogja megtartani, mikor 
Ronget, Cserskitoda hitelemzőnek kinevez. Praeclarus ovium 
pastor Lamey. Isten mentsen meg tőle. 

BOLOGNA, aug. 28-án. Helyzetünk megismerésére 
elég az itteni ,11 Patrióta cattolico' ujságlapnak tegnapi nyi-
latkozatját olvasni. Ilyen az alkotmányos rendszer, hogy a 
szabadság neve alatt alábbvaló zsarnokságot gyakorol, mint 
bár mily török basa. A basa legalább nem tagadja, hogy 
ő zsarnok, és hogy zsarnok akar maradni, tehát legalább 
őszinte : de az alkotmányos basák szabadságot hazudnak, és 
zsarnokságot gyakorolnak, tehát alattomosan gonoszok, gyá-
vák. Igy szól a nevezett újság : ,,E sorokat irva hősies visz-
szatartást kell tennünk, hogy azon nyugalomból, mérséklet-
ből, melyet az igaz ügynek védői akkor is megtartani köte-
lesek, mikor üldöztetnek, miként mi, ki ne lépjünk. Alig 
mult nyolcz hónapja, mióta e lapot meginditottuk, és már 
hat számunk foglaltatott le. Legutolszor azért foglaltatott le 
egyik számunk, hogy a hivatalos kormánylapnak czikkét 
minden toldalék nélkül és változatlanul átvettük. Ily küz-
delem nem megy egyenlő erőkkel. Es ezért segélyre van 
szükségünk, különben lapunk, miként az ,Eco' lap, a sok le-
zárolások miatt meg fog szűnni. Mi bizunk a jó bolognaiak 
nagylelkűségébe, miszerint nem fogják megengedni, hogy 
hazájukból kiveszszen egy gyenge de nyilt és határozott szó 
a mi hazánk, és egyházunk érdekeiért. Evégből meleg fel-
szólítással fordulunk minden kath. lélekhez, nyújtsanak ba-
ráti segélyező kezet nekünk ezen durva s kérlelhetlen harcz-
ban, melyet a kormánynak hivatalnokai ujságlapunk és ez 
által védett érdekek ellen indítottak. Sok ezerre megy már a 
birság, melyet fizetnünk kellett, hol vegyünk már többet? 
Prédára és szó nélkül, védelem nélkül hagyjuk sziveink drága 
kincsét? Még küzdeni akarunk, a segélyt nyugodtan várjuk, 
lesznek még városunkban olyanok, kik belátják a kath. saj-
tónak szükségességét, mely némileg résen álljon a kicsa-
pongó sajtó és a hivatalnokok önkénykedései ellen. Lapunk 
hivatalában elfognak fogadtatni a legkisebb adományok is, 
melyeket elvrokonaink nekünk e nehéz küzdelemre nyújtani 
kegyeskednek. Isten ! egyház ! a haza ! religio ! vallás ! 
cultus !" Ezen fölszólitás a mechelni kath. gyűlésben is visz-
hangra talált, hol Verspeyen, a gandi ,Bien public' szerkesz-
tője a belgák pártfogó segélyébe ajánlá Casoni Jánosnak 
lapját, ,11 Patrióta cattolico.' 

^ V B t S ^ S X © 

VEGYESEK. 
Egy bécsi orvosi lapnak igen sok körben ismert szer-

kesztője valótlanságokkal fűzött tudósítást adott a neudorfi 
fegyencz házról, mely szerzetesek igazgatása alatt áll. Talán 
csak kisértet volt, lehetne-e oly könnyen túl tenni ezen 
szerzeteseken is, mint másut t? A lapnak szerkesztője nem-
keresztény, nem kell tehát csudálkozni, ha a vallást kigyom-
lálni, s az ő esze szerinti humanitást akar oda behozni. A 
fegyenczek jól lakozzanak, erénypéldát ne lássanak ; ez a 
nem-keresztény szerkesztő fegyencz eszméje. A közlött va-
lótlanságok ellen Pawlikowski ur tiltakozott, de a lovagias 
szerkesztő csak törvény által kényszerítve fogadta be a til-
takozást. Koholmányokat ő jókedvből is hirdet; de hogy 
igazságot hirdessen, arra őt csak a törvényszék kényszerit-
heti. Ilyenek ezen humanitásos lapirók, igazságot csak akkor 
mondanak, ha veséjüknek szuronyt szegeznek. 

A bécsi ,Presse ' aug. 28-án az austriai birodalom vallá-
sos helyzeteiről elmélkedik, irva, hogy „a concordatum nem-
csak a nemkatholikusokat nyugtalanítja, hanem ellene van a 
kath. népnek tetemes többsége is." Nem tudjuk, hogyan 
nyugtalaníthat a concordatum olyas embert, akiről egy árva 
betű sincs a concordatumban. A nemkatholikusok egyik nem 
nagy, de kis és igen ordítozó részét, például olyakat, mi-
lyenek a,Presse ' megalapításához járultak, és a Pressét szer-
kesztik, igen nyugtalanítja az, hogy a 35 milliom katholi-
kusnak vallásos érdeke az ausztriai birodalomban nem vogel-
frei, hogy lehessen velők bánni, miként Italiában. Szeretnénk 
tudni, mi módon jelentette ki a Presse szerkesztőségénél a 
concordatum elleni szavazatját azon tetemes többség a ka-
tholikusok közül, talán névjegyeket küldtek, miként Minervá-
hoz Romában, G—ihoz Ischiában ? Mondja tovább a Presse, 
hogy a concordatum ,,a külpolitikában rosz következmé-
nyeket vont maga után, mert Németország és Olaszország 
rokonszenvét megvoná Austriától." Mi ugy tudjuk, hogy a 
német nemzeti egylet Dannewirke, Fridericzia és Alsen 
alatt megveretett ; ezekkel akarná a Presse Austriát egy 
csónokba tenni ? Ügy tudjuk, hogy ami 1859-ben történt , 
már 1848-ban volt tervben, hogy Cavour 12 éven át con-
spirált, tehát mielőtt a concordatum köttetett volna. A törté-
netet Pressének szerkesztői ugy ismerik, mint a talmudot ; 
s a forradalmi nemzeti egylet tanainak és a turini uralkodó 
factionak csak ily finom módon lehet szolgálatot tenni 
Bécsben, mint a Presse teszi. 

Kölnben jul. 24—31-ig ünnepelték a háromkirályok 
szent ereklyéinek hétszázados ünnepét. A rajnai vidék szá-
mos helységeiről naponkint jöttek az ajtatos zarándokok, 
kiknek száma hat nap alatt 100,000-en fölül volt. A mainzi, 
miinsteri, paderborni püspökök és nagyszámú papság vett 
részt a jul. 31-én tartott körmenetben. Ezen ereklyéket sz. 
Ilona hozta magával, s Milano városának ajándékozta; 1164-
ben Reinald érsek pedig Milánóból Kölnbe. Az ereklyetartó 
egyetlen egy az egész világon. A Kölner Zeitung nem mu-
lasztotta el, hogy nevetséges regéket ne hozzon e tárgyra ; 
hát még a Pester Lloyd ? Vétek volna, ha a K. Z. egy the-
khénthetes termiszetfiskalónak látleletét ne közölné a ko-
ponyákról ; — ez a kenyere. 

Kegyes adományok. 
K. B : Pápa ő szentségének 5 f r t . 
A sz. sír őreinék 2 f r t . 
A chinai gye rmekek számára 2 f r t . 
A chinai missiokra . . . . . 2 f r t . 
A pesti terézvárosi szürkenénéknek 2 f r t . 
A pesti Lipót templomra . . . . 2 f r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o e s i Sándor által (Érkövy^ Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sa rkán , 9. sz . a. 
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Nagypeleskei Peleskey Nótárius 
mint Ilittudor, hitelemző, kátécsináló. 

(Fo ly ta t á s . ) 

Tegyünk Pest felé egy ugrást, olvassunk a 
,Függelék'-ben egy sorral tovább. Igy szól ez: „E 
lét üdve, (miért nem i d v e ? miután egy sorral fölebb 
idvesség áll. Ily következetes Z. Gr, urnák prot. he-
lyes irása,) e lét üdve és kinja szellemi, (a hármas 
állapotból lett kettő) az örökkévalóságba tehát szel-
lemünk megy át, s f e l n e m t á m a d h a t a t e s t , 
mert lelkünk meg nem értené, fel nem foghatná, el 
nem hordozhatná az öröklét üdvét, e test csak véges 
időre, és nem örökkévalóságra való." Bizony a földi 
test, amint van, nem hordozhatná a menyei boldog-
ság terhét ; de mi tudjuk, hogy seminatur corpus ani-
male, sürget corpus spirituálé. „A halál és az örök 
élet közt közvetítő helyet nem hiszünk, ez ellenmon-
dás a szentírás helyeivel, az okossággal." A feltáma-
dásról irja: „E tételt nem akarjuk a természettudo-
mányok bonczkésével elemezni; hihetjük, hogy egy 
a halál percze, s az örökkévaló itélet: a közös feltá-
madás perczét várnunk fölösleges." (50. 1.) Mennyit, 
mennyifélét lehet bezsúfolni egy uti táskába ! és ezen 
táska a kisdedek elméje, mely a ker. hitnek elemei 
után sóhajtozik. Közvetitő helyet a h a l á l és az 
ö r ö k é l e t között nem hisz Z. Gr. ur. De ki az, aki 
ily közvetitő helyet hinne ? Hol van ily vallás ? Mily 
fogalomba vehet az ember oly helyet, mely se halál, 
sem örökkévalóság ? Talán némely régi tudósok in-
kább megvetett, semmint megczáfolt lethargicus ál-
lapotjárá gondol? Ez volna csak Z. G. ur szavai sze-
rint a halál és az örökkévalóság között közvetitő 
hely. Az arabsok tévelye, kik a lelket is meghalni 
hitték, hogy a test feltámadásáig halva legyen,1) s 
mely tévtant a prot. Priestley fölelevenített,2) komoly 

' ) Euseb. hist. eccl. 1. 6, c. 37. 
2) Pierre de J o u x , Lettres sur l'Italie sous le raport 

de la religion, T. 2. p. 581. 

figyelemre se méltatik, Z. G. ur a kath. tant a tisz-
tító tűzről akarja nem hinni; de mily kath. kútfő 
után Írhatja ő, hogy a tisztitó tűzről szóló kath. tan, 
a halál és az örök élet között közvetitő helyt állit ? 
Aki meghal, az örök életre megy át, bár mily álla-
potra jusson ; a tisztitó tiiz is az örök életnek lényeg-
ben változhatatlan állapotja, mivel itt azok végzik a 
földi életben nem végzett elégtételt, akikről a halál 
után mondott itélet menyországot határozott, akik 
az Istennek szeretetében haltak meg, s a tisztitó tü-
zet is ezen szeretetben szenvedik, az elégtételt sze-
retetben végzik. Szeretet nélkül nincs elégtétel, mert 
az elégtételt Jézus Krisztus szeretete hozta. Z. G. 
ur bűnbocsánati állapotot tanit, s elégtételi állapo-
tot tagad, pedig amely indok szól a bünbocsánatra, 
az szólhat az elégtéteke is, mivel Krisztus Urunk 
mind a kettőt meghozta, s az ember mind a kettőt 
ugyanazon egy cselekedettel végezheti. Elemosina 
purgat peccata, date elemosinam, et ecce munda sunt 
vobis omnia; ime a bűnbocsánat Ígérete a bűnösnek 
alamizsna tekintetéből ; s miután a bün meg van bo-
csátva, nem lesz-e az alamizsna elégtétel? Mi tartja 
vissza Z. G. urat a bünelégtételtől ? „Non modo vo-
cis, sed gutturis, ac laterum contentione purgatórium 
exitiale esse Satanae commentum, quod Christi cru-
cem evacuat, quod contumeliam Dei misericordiae 
irrogat, quod fidem nostram labefacit ac evertit," *) 
talán ezen lélekállapot ? Az ős keresztények imád-
koztak a halottakért, ezt Calvin, Dallaeus, Bingham 
is vallja ; 2) Montagu, Gunning, 3) Scheldon, Blans-
ford Barow ezen a pokol és a menyország közötti 
helyet vallotta ; 4) Spanheim semmi nehézséget nem 

0 Calvinus Insti t . 1. 3. c. 5. §. 3. 
2) „Fuisse autem universalem ecclesiae praxim pro 

omnibus, nemine excepto, orare, ex concordi omnium scri-
ptorum ecclesiasticorum testimonio l ique t" , 1, 15. c. 3. 
16- T. 6. p. 330. 

3) Entrétiens philos, ou le banquet de Théodule par 
M. le baron De Stark, ministre prot. traduit de l'allemand, 
p. 335. ed 5-ème Paris 1818. 

*) Perrone De Deo créât, part. 3. c. 6. n. 695. T. 3. 
p 207. ed. Mediol. 1845. 
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talált e pontban,1) Leibnitz,2) Less, Young prot. tu-
dósok nemcsak vallották, banem okokkal is vitatták 
ennek létezését.3) Z. Gr. ur eló'tt a szentirás helyeivel 
ellenkezik ily közvetítő hely, pedig a zsidók ily el-
lenmondást nem találtak,1) a keresztények nyuga-
ton , keleten máig se találnak, habár a helynek tu-
lajdonságairól a nem lényeges pontokra vitáznak. 
Z. Gr. urnái az okossággal is ellenkezik ily közvetitő 
hely ; kétségkivül ha ezt a halál és az örökkévalóság 
közé teszi, amit senki se tanitott, senki se vallott; 
de nem ellenkezik a józan okossággal, ha ezen köz-
vetitő helyet a pokol és a menyország között lenni 
hiszszük. Nem ellenkezett ez Homerusnál,5) Virgi-
liusnál, aki irta : exercentur poenis, veterumque ma-
lorum supplicia expendunt ;" e) nem ellenkezett Clau-
dianusnál, aki irta : „Quos ubi per varios annos per 
mille figuras — egit Lethaeo purgatos ti amine;" ~) 
nem ellenkezett Platónál, Zoroasternél, a Vedák Író-
jánál.8) Z. Gr. urnái a sírontúli bűnbocsánat nem el-
lenkezik az okossággal, csak az elégtétel, az ideigle-
nes bűnhődés. Valóban: „si protestanti purgatórium 
commémorés, excandescit; si vero ab eodem quaeras, 
utrum admitti possit nec ne status expiationis, epu-
rationis, id tibi facile tribuit, immo admittendum esse 
contendit,9) irja Perrone. „Mi akadályoz minket ily 
közvetitő helyet vallani? kérdi Lessing, mintha a 
keresztények ezt nem hitték volna; a 16-ik századi 
protestánsok botrányosan cselekedtek, midőnily he-
lyet elvetettek." lü) Erősebben szól még Paley, John-
sohn, Mayer, n ) Montaigne, 12) Voltaire,13) Diderot, 
d'Alembert, u ) hitetlenek, de mégis a tisztító helyet 
a józan észből erősen vitatták. Tessék Z. Gr. urnák 

") Dub. Eu. T. 3. dub. 141. n. 6. 7. Bossuet, Hist, des 
variai. 1. 2. part. 10. T. 8. p. 964. ed Paris 1856. 

s ) Syst. Theol. ed Emery p. 348. Paris 1819. 
3) Perrone 1. a. 
4) Serarius, Harmónia Machab. 1. 2. c. 12. p. 692. 
5) Et flumina et telius et qui sub terra mortuos homi-

nes punitis. Iliad. 1. 3. ver. 278. 
e) L. 6. Aened. vers. 740. 
7) In Ruffin. 1. 2. vers. 491. 
8) Euseb. De praep. evang. 1. 11. c. 37. 
») L. a. p. 207—208. 
10) Theol. Aufsätze, von ewigen Strafen, ed. 1770. 

Apologistes invol. T. 2. p. 8. 51. ed. Paris 1853. 
Theol. naturelle de Raymonde de Senebonde, tra-

duite par Montaigne, et donnée par lui comme sa profession 
de foi ch. 300. 

13) Oeuvres complètes T. 2. pag. 23. ed Kehl in l2-o. 

T. 16. p. 292. 
3 i) Encyclopédie, art. Purgatoire. T. 27. p. 815. 

ezen tekintélyekkel a józan ész terén megmérkőzni, 
hamar kitűnik, ki beszél a józan ész ellen. Z. Gr. ur 
borzad a büntetés örökössége előtt; de mégis vallja 
egyik sorban, a másikban pedig a bűnbocsánat lehe-
tőségében tagadja. „A tisztitó tüz a józan ész tana, 
irja Maistre, mégis mily vita volt 16-ik században? 
A lázadók védelmezték a poklot, kioltani akarták a 
tisztitó tüzet; de mikor bölcsészek lettek, futottak a 
pokoltól, szöktek a tisztító tüzhez, mert Nérót s Mes-
salinet nem akarták sz. Lajossal, sz. Terézzel egy 
helyre tenni. Veszekedtek atyáinkkal, nem akarván, 
csak a poklot; veszekednek ma velünk, mivel nem 
akarják, csak a tisztitó tüzet." 1) 

Mit szóljunk még a nótáriusnak további tudo-
mányosságáról ? A tisztítótüzet a józan okossággal, 
a testnek feltámadását a természettudománynyal 
nem tudja megegyeztetni, s azért tagadja, és ezt a 
kátéban. Csináljon a kegyes olvasó magának fogal-
mat egy kátéiróról, aki a hat-hét éves gyermeknek 
szájába e szavakat teszi: „E tételt nem akarjuk a 
természettudományok bonczkésével feszegetni, a kö-
zös feltámadás perczét várni fölösleges." Midőn a 
gyermektől ezt halljuk, nem kell-e akaratlanul mo-
solyogni? A hat éves gyermek nem akar a hitczik-
kely elemzésére a természettudományok bonczké-
sével neki menni! Ily hitelemzés kalandos utazás 
Nagy-Peleskéről Pestig, mely a gyermeket is a bo-
hóságig utaztatja. — ,A testnek feltámadása!' Ezt 
nem ismerték a pogányok; esztelenségnek mondta 
az öregebb Plinius, Zeno, Epicurus, Saduceusok ki-
nevették, sz. Pál emiatt nem fogadtatott jól az aero-
pág előtt. „Cum audissent autexn resurrectionem 
mortuorum, quidam quideni irridebant, quidam vero 
dixerunt: audiemus te de hoc iterum;" 2) melytől 
Felix az első szóra megrettent, s sz. Pált eltávolí-
totta : „quod nunc attinet, vade, tempore opportuno 
accersam te." 3) Festus pedig e szavakkal válaszolt: 
„insanis Paule;" 4) a vonakodás tehát a test feltá-
madásától nem mai divat; de Jóbnak, Isaiásnak, 
Ezechielnek hite a saduceusok és a pogányok között 
a zsidónépnél megmaradt ; a pogányok ellen Tertul-
lian ,de resurrectione carnis' hatalmasan vitázott. A 
saduceusok, epicureusok, stoicusok, manichaeusok 
ellenvetéseit a természettudományokból megczáfolta 
Eplirem, sz. Ágoston, ily bonczkést bonczkés alá 
vett Leibnitz, és a bonczkést összetörte, a test feltá-

3) Soirées de St. Pétersbourg, 8-me Entrét. 
2 ) Act. 17, 32. 
3) Act. 24, 25. 
") Act. 26, 24. 



madását a természettudományok ellen bevitatta ; e boncz-
kést kezébe vette Locke , és a hitczikkely ellen semmit se 
tehetet t . 1 ) Mit se talált ez ellen a természeti téren maradott 
Montaigne, 2) Montesquieu, 3) Bonnet, 4) Kohler .5) Minden 
természettudományi tér t e czélra átvizsgált, megezáfolt De-
vay, Waterkeyn és Henri Martin,6) úgyhogy ha Z Gr. ur a 
természettudományok bonczkését a hat éves gyermeknek 
kezébe adja a test feltámadása ellen, emlékezetünkbe jön a 
szentírásnak egy más tárgyra vonatkozó szava : ,et puer 
parvulus minabitur eos.' Előttünk mindig ál l , mit sz. Pál 
mondott : ,Si Christus non resurrexit , inanis est praedicatio 
nostra, inanÍ3 est fides vestra ;' enélkül a ker. élet pogány 
élet ,sicut gentes, quae spem non habent. ' Szellemi feltá-
madást megenged Z. Gr ; de ami meg nem hall, minek annak 
feltámadás ? Szellemi boldogságot vagy büntetést tanit Z. 
Gr. ur ; ez a korunk iránya, elméletben szelleminek (spiri tua-
listicus) lenni, gyakorlatban pedig a testi érzékeknek rab-
jává válni, amire vezet a sírontúli bünmegbocsáthatás. Mél-
tán Írhatta tehát sz. Ephrem : ,,Cum ethnicis sentis, et dicis 
mortuorum resurrectionem non esse. O os abominandum, 
et Deo inimicum, per quod diabolus loquitur, et mendax et 
mendacii auctor. O os mendax , aut verius sepulchrum pa-
tens ! ex maligno thesauro cordis malignum afierens et di-
cens quod mortuorum resurrectio non sit. Quomodo non 
tremuisti hoc tuum indoctum os aperire et contumeliis Chri-
stum afficere, primogenitum mortuorum ? Quomodo non per-
cussit te angélus, qui resurrectionem praedicavit mulieribus ? 
Ubi te statuemus ? cum gentilibus aut cum christianis ? 
quem te appellabimus ? paganum aut christianum ? Sed absit 
a me, ut te sic sentientem christianum nuncupem, qui enim 
ita sentiunt, christiani dici non debent. Si vero se christia-
nos appellant, ipsi se seducunt . Quid te igitur nunc dixero, 
qui ita mentem obscuratam habes? Multa habeo dicere, sed 
nequeo in praesentia cuncta re fer re ." ' ) 

Z. G. ur tehát a kátéhoz adott ,Függelék'-ben is csak 
oly komolyan ir, mint utazásainak vázlatában ; ezen szellemi 
és néhol szóbeli forditásban csak Peleskey Nótárius szól 
Szatmárról ; ő mint kátécsináló is csak utazó ; a régen elavult 
tételeken utaztatja a gyermekeket , miután utaztat ta a tvil-
világra ment lelkeket. Nincs-e igazolva tehát a czim : Nagy-
peleskei Peleskey Nótárius, mint hittudor és kátécsináló ! ? 
Bezárjuk eme kelletinél hosszabbra nyúlt ismertetést a min-
ket kegyesen figyelmeztető urnák szavaival : , ,De talán kérdi 
a jámbor olvasó, mi közünk nekünk Z. G. ur hitével ? Mi 
erre csak azt feleljük : ugyanazon közünk van Z. G. ur hité-

J ) Diderot , Encyclopédie, T . 28. 2. par t ie , p . 435, 481—483. art. 
,Ressusc i ter . ' 

2) Théologie nature l le , c h . 325. 
3 ) Espr i t des lois, 1. 24. c h . 19. 
4) Reche rches philosophiques sur le christ ian, oh. 2. p. 34, 52. 
5) Die Hauptsä tze des christ . Rel . p. 22. ed. 1829. 
») Para l le l les , p. 1137—1147. ed P a r i s 1858. 
7 ) S . Ephraem S y r u s , de resur rec t ione mor tuorum, T . 3. — T e r -

tull ianusnak ,de resur rec t ione carnis ' munká jábó l , ugyszinte Athena-
goras ,de resurrec t ione mor tuorum ' (Galland. Bibi. ve t . patr. T . 2. p. 
54.) nem idézzük, mivel Z G. u r a természeti tudományok bonczkésé-
vel csak fenyegete t t — a hat éves gye rmekek száján ; pedig mind a 
ke t tő Z. G. u r n á k , vagyis hogy az íróval számol junk, a Pe l e skey Nó-
tár iusnak ellenvetéseit m á r megelőzte . 

vel, könyvével, mi neki volt utaztában a mi hitünkkel, egy-
házunkkal, multunkkal, jelenünkkel, művészetünkkel" stb. 
A vallási rombolás egyes lépéseit figyelemmel kisérjük ; ed-
dig a prot. tudósok, például B. M. u r a feltámadást csak a 
tudomány körében t a g a d t a , hol senkit se t é r i t , senkit se 
rendit ; de Z. G. ur ezen munkát a kátéba átvit te. Ez időszaki 
jel, ezt pontozni kell, ha még a módszer ügyetlensége miatt 
sikere tien is maradna a sz. Ephrem által rajzolt kísérlet. 
Eme tudósok, mikint Z. G. ur, saját személyükre alig hisz-
nek valamit, de mikor a néphez szólnak, valamiféle hitczik-
kelyekről positivumot kell mondani, nehogy botrány történ-
j ék ; szólnak tehát , sőt mikint Máday superintendens ur, es-
küsznek, hogy a Szent-Háromságba hisznek ; de mily érte-
lemben hisznek, az magyarázatot követel, s mikint hisz Z. 
G. u r ? az ő hitelemzői műtéte bizonyitja, mintha a nép hité-
vel és saját benső természetével küzdene, azért van a határo-
zatlanság, az ügyesen vagy ügyetlenül elsimitott ellenmon-
dás. Z. G. ur nem a Szent-Háromság három személyeinek 
nevére keresztel, hanem ezeknek t i s z t e l e t é r e . Nem tá-
madhat-e indokolt kétség az ily keresztségről? Nem teszik e 
szükségessé hazánkban is a feltételes megkeresztelést ? 
Szükségessé tennék , ha a prot. egyház lelkészei mind Z. 
Gedők volnának. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 15-én. Miben vádolja a gróf a középkor 

második felében önzésről a kath. papságot, az átalános, s a 
tudományellenes határozatlanságokból kivenni igen nehéz. 
Dicséri a természeti tanulmányok jelen haladot tságát ; di-
cséretes ez szerintünk is, mert az isteni dicsőségnek, az em-
beri méltóságnak a kinyilatkoztatás után az egész természet 
ad tanúságot. Aki örül a kinyilatkoztatott tanok haladásán, 
a hit tan tökéletességein ; örülnie kell az első, természeti ki-
nyilatkoztatás ismeretein, helyes és buzgó értelmezésein is. 
Albertus Magnus, a középkor első felének bezárója, második 
felének megnyitója a szentirást és a külső természetet az Is-
ten kettős szavának tartotta, s mindkettőt kölcsönösen ki-
egészítő résznek tekintette. Aristoteles egészen, amint van, 
egyedüli iskolai tekintély volt, minden arab értelmezésekkel 
együtt. Hanem melyik komoly tudós fogja az elődök mun-
kásságát kicsinleni ? A gyermekek szokása az, a háztetőre 
felszaladva kiabálni mily magosan állnak ők, elfeledve azt, 
aki a házat, a tetőt építette. Sublimis, cupidusque et amata 
relinquere pernix, a régit feledve, az újnak örülve, mig az 
u ja t a holnapi nap eltemeti, e régit pedig századok vallják 
igaznak. Ily tény az elnöki beszédben meglep. Ha a gróf 
átalában dicsérné a természettanok haladását, hozzá csatla-
koznánk, s ezen tudósok buzgalmát elismeréseinkkel serken-
tenénk ; de itt is az elnöklő gróf oly valamit dicsér a termé-
szettanok haladásában, amit minden tudós, ki a tudomány-
nak becsét s méltóságát szereti, hanyatlásnak, korcsosulás-
nak fog nyilatkoztatni. A tudományok végzetszerű sorsa, 
hogy nemességüket veszítsék, mihelyt az egyház őrfigyel-
méből magokat kivonják. Es ez az, hogy a természettanok 
tanulmányai a hazát a polgári életet gazdagítsák, a jólétet 
előmozdítsák. Ez az utilitási elv, melyet az állami tanok szél-
tiben vallanak, s az államok hanyatlanak ; hanyatlanak a tu-
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dományok 13, mihelyt czélul az utile kitiizetik, mert kézmüvé 
válnak, artes liberales lenni megszűnnek, a tudós és a gyár-
nok egy színvonalra állanak, mert mind a ketten termeszte-
nek, árulnak, pénzt vadásznak, mindketten iparosok, üzé-
rek. A földi haszon, a polgári jólét lehet a tudományok kí-
sérete, de nem lehet czélja, a czél mindig az ember maga-
sabb rendeltetése, közeledni az örök igazsághoz. Legyen 
hasznos minden tudomány ; de a nemes lelkek nem e ha-
szonért müvelik a tudományokat, hanem magukért, önbe-
csükért, az igazságért ; a hasznosság csak adalék előttök, 
sőt felebaráti szeretet, hogy tudományaikban az emberiséget 
jóléttel szerencséltessék. A Caritas nemes indok, ily haszon 
nemes törekvés ; de mikor a tudományok önnemességét hát-
térbe szorítva, azoknak czélul a polgári életet kitűztük, 
szellemi magosságunkról lemondunk, a test kényelmeinek 
érzéki örömeinek eszközévé válunk, lészünk mint az állatok, 
melyek kényelmesebb fekvést, dúsabb legelőt keresnek. Ezt 
csak átmenetben emiitjük, mert a Caritas nemes indokát a 
gróf urnái a határozatlanságok alatt feltételezni igen hajlan-
dók vagyunk, s főczélunk az általa emiitett szenyes Önzést 
felvilágosítani. — Mit kelljen gondolni, mikor gróf mondja, 
hogy azon bánkódók, azon kicsinhitüek, azon rövidlátók, 
azon önzők az inductio, az analysis, és synthesis egyedül 

biztos törvényeit nem követték, valóban megakadunk. 
Hogy a középkorban volt tudomány, azt a gróf ur is meg-
vallja ; ha volt tudomány, bizonyosan az inductio, az analy-
sis, a synthesis ösvényein haladott, mert az ismereteknek 
más utja nincsen. Inkább arról vádolhatók a középkori tu-
dósok, hogy a logica szigoraira túlságig figyelve, az indu-
ctio , az analysis , a synthesis fegyverzetébe ugy beöltöz-
tek , mint a középkori lovagok aczélmezeikbe. Volt-e a kö-
zépkor tudósainak az induction, az analysisen, kívül titkos 
utja, melyen a tudományok oly magasságára haladtak, részle-
tekben oly mélyre leszálltak, a legkisebb tárgyakat, melye-
ket mi mint kicsinységeket el szoktunk dobni, oly pontosan 
vizsgálták, végre a részletes ismeretekből oly szigorú szám-
tételek szerint épületet, rendszert csináltak, mikint ezt Pe-
trus Lombardus, Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Bona-
ventura, Rogerius Baco, Dun-Scotus stb. müveiben csudál-
juk ; ezen titkos utak kifürkészésével a marosvásárhelyi vizs-
gálókat meg lehetne bizni, s ha nem volt nemzeti, önálló tu-
dományunk , ezen titkos útnak felfedezése, a logikának ily 
kincscsel gazdagítása rögtön halhatatlan nevet szerezne a 
magyarnak, s nemcsak egy püspöktől 500 ftot, hanem biz-
ton mondjuk, minden főpapjainktól egyenkint 500 ftot kap-
hatna ebédre a természetvizsgálók egyesülete, mert ez ha-
sonló felfedezés volna a quadratum hypothenusae aequale 
quadratis cathetorum simul sumtis, mely 100 ökör leölésével, 
képzeljük, hogy 100 ökör húsának ízletes elköltésével Í3 
megünnepeltetett. A középkor logikájának kézzel fogható, 
testi szemmel bámulható példánya a góth épitkezés. Mily 
vékony szálakig megy itt az ívek analysise ? s összesen egy 
egészbe olvadva az épületet, a letökéletesebb synthesist ké-
pezik. Aquinoi sz. Tamás Summája és a kölni dóm egy ana-
lysis, egy synthesis. A gróf ur vádolja ezen tudósokat, hogy 
az analysist nem követték; a magas homlokú bölcsészek vá-
dolják , hogy az analysist nevetséges apróságokig vitték. 
Fejtse meg ezen ellentétet a természettudós. Megfejti, ha a 

physiologiában jártas. Az elfogult kebel össze-vissza szór-
hatja s vádolhatja azon tudósokat, hogy a synthesist nem kö-
vették ; az egyházi hatóság pedig ép a képzelet országába 
átvitt synthesiseket sokszor kénytelen volt e tudósoknál 
megróvni. A tudós is csak ember, a nagy szelleműnek is 
megvannak saját gyarlóságai, viseljen bár szerzetes kámzsát, 
vagy érseki palástot ; sőt a nagy szellemek tévedései, túlka-
pásai is nagyok, szerfölött károsak szoktak lenni. Altae tur-
res graviore lapsu ruunt. Példa Abailard, Bruno Jordán. J) 
Ami jó volt, azt az egyház ápolta, amiben túlkapott a tudós, 
abban az egyház őt a szükséges szerénységre figyelmeztette. 
A gróf ur is mondja, hogy ,,a természettudósnak mindenek-
fölött vigyázni kell arra, hogy egyfelől gondosan kerülje az 
egyoldalúságot, de másrészről ere jé t , tehetségeit túl ne 
becsülje." H a ezen szerénység korlátai között a természet 
tudóst a nagyra vitt haladásban is visszatartani, nem sze-
nyes önzés a gróf részéről ; miképen mondhatja az elnök 
gróf ur, hogy a papság szenyesen önző volt, mikor például 
Galileinek megparancsolta, hogy a szentirással hagyjon fel, 
maradván az ő csillagászatában , hogy az ellemondásoktól 
még nem ment csillagászati rendszerét, mint vita alatti tan-
tételt tartsa, a tárgyalásban az ellenmondók sértegetéseitől tar-
tózkodjék? Az egyház viselete a középkor második felében a 
tudósok iránt, és az elnöklő gróf urnák tanácsa az elnöki 
székről oly szépen összhangzik ; mégis mi a grófot eziránt 
bölcseségről dicsérjük, gróf pedig a papságra szenyes ön-
zést hántorgat. Ha Humbold a természet terén tett felfede-
zések után mondja, hogy ,,a szervezett testek physiologiai 
jelenetei oly csudavilágot tárnak föl, melynek kezdetéhez 
alig értek a tudósok :" a kezdet pedig igen szerény ; men-
nyivel inkább szerénynek kellett a természettudósnak lenni 
Humbold előtt 400—500 évvel? Ily szerénységet, és nem 
is többet követelt az egyház a középkor tudósaitól, s mikor 
ezt követelte, s Galilei hánykódó, marakodó természetével 
éreztette is, a tudóst magát legáradozóbb tisztelettel te-
tézte, 3) mikint Koperniket, Cusát , Ailly Pétert. Mennyit 
szenvedett Leibnitz, Wolf az ő kora és vallásabeli tudósok-
tól , hogy Keppler, s Ticho Brahe a kath. Austriában kere-
sett menedéket üldözői ellen ; gondoljuk a gróf ur, és töb-
ben a természetvizsgálók közül is tudni fogják. Galileire lát-
szik czélozni az elnöklő gróf, mivel ezen tudós képzelt kin-
zásait ismétlik a regeszerető történészek, s ezen tudósnak 
háromszázados emlékét ülték meg ez idén Pisában febr. 
18-án; azonban hogyan sorozhatja a gróf ur Galileit a kö-
zépkor második feléhez, aki 1564-ben született, 1642 jan. 
8-án meghalt, 4) nem tudhatjuk. Legalább a tudósok, s gon-
doljuk a gróf is , 1515-én bezártnak tekintik a középkort, 

' ) L. Hoványi , Fölsőbb katolicismus 1. K . 115 lap. 
2 ) Kosmos II . K. 311 lap. Lásd, Hoványi i. munká já t 132 lapon. 
3) Guicciardini Pé te r , a florenczi udvarnak k ö v e t j e 1616 már t . 

4 -én bizonyltja Galileinek amaz epéskedéseit : „11 Galilei ha fa t to piii 
capitale delta sua opinione, che di quella de ' suoi ainici ; ed il s ig . Car-
dinale del Monte ed io, in quel poco che ho potuto , c più Cardinali del 

s. Lfficio l ' avevano persuaso a quie tars i , a non s tuzz icare questo ne-

gozio. Egli s ' infuoca nelle sue opinioni, e ha estrema passione den t ro , e 

poca for tezza e prudenza a saperla v i n c e r e . " (Civilità catt . 336. fö«. 

731 lap . 1S64.) Igy irt felöle legjobb bará t ja , védőjének, Ferdinand nagy 
he rczegnek követ je . 

*) Cantii Storia univ. T , IX. p. 1051. ed. Tor in . 1857 
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nem is szólva a 15-ik század második feléről, mikor a po-
gánykor kórja teljes kifejlődésben volt, úgyhogy Florencz-
ből Európán uralkodott. Ezen évtől Galileinek tudományos 
működése csak egy századdal esik későre, s kereset alá csak 
1633-ban vétetett . A gróf ur a középkort talán 1789-ig vi-
szi ; megteheti , legalább a középkor ellen felhozni szokott 
vádakra nézve a 16-ik századi forradalmi hittanárokkal egy 
kalap alatt leszünk. Mily sorsban részesültek a középkor 
második felében Galilei nézeteinek pártfogói, Tiraboschinek 
szavaiból tanuljuk : „Galilei előtt Kopernik rendszerének 
védői sehol nem részesültek oly tiszteletben, mint a pápák-
nál." J) Cusa Miklós aki első felelevenítette Pithagoras né-
zetét a föld futásáról, liégei kanonok, zsinati tudor, Cesarini, 
bibornok barátja, 1448-ban bibornok, s brixeni püspök lett 
V. Miklós pápa alatt. Coperniknek Schonberg bibornok, ca-
puai püspök volt barátja, munkáját III . Pálnak ajánlhatta, 
lett thorni kanonok. Mily önzők voltak tehát a pápák, mily 
kicsinhitüek, hogy a legelső természettudósokat magok 
köré gyűjtötték, mint VII . Kelemen Widmanstadt Alberttel 
barátságos órákat a vaticani kertekben töltött. 2) Ez önzés 
volt, a tudományok pártfogolásának, a tudósok megtisztelé-
sének önzése, melyre a pápák mindig törekedtek. Soha, se-
hol nem voltak a tudósok, a művészek nagyobb tiszteletben, 
mint az örökvárosban. A kis herczegnek országa, kinél Liszt 
Ferencz lakott, nem tudni mily törtszám alatt jön élő a földi 
hatalmak között, de azt tudjuk, hogy a római pápa az első 
hatalmasságok között, sőt fölött van; mégsem olvastuk, hogy 
azon kis herczeg meglátogatta volna Liszt Ferenczet, IX. 
Pius kétszer tisztelte meg a nagy zongoraművészt. Ha az 
elnöklő gróf ur Galileinek kinoztatására, habár az időtan té-
vedéseivel is, akarna mutatni, figyelmeztetjük a grófot Alberi, 
nagyherczegi könyvtári őrnek értekezéseire, melyeket Ga-
lilei munkáihoz előszavul készített, 3) s azon vitára, melyet 
folyó évben az ,Opinione' olasz lappal vivott, kimutatván, 
hogy Galileinek Renierihez irt levele koholt dolog, 4) s az 
olasz lapnak szerkesztősége ugy letétetett tudatlanságainak 
lábairól, hogy jobbnak tartottahallgatni.5) Romában nem teszik 
azt, mit Németországban Kepplerrel tettek, mit a franczia 
forradalom 1794-ben Lavoisier Antal hires vegyészszel tett , 
midőn megkegyelmeztetése az ő vegytani, és más természet-

Pr ima de ' tempi del Galilei i difensori del sistema copernicano 
da niiino, e in niun luogo fúrono piü onorati che da 'Romani Pontefici 
e in R o m a . " Stor ia della l e t t e ra t . ital. T . VIII . p. 3 3 3 . . . . ed Mo-
dena. 1793. 

W i d m a n s t a d t Albert 1533-ban VI I . Kelemen előt t sok bibor-
nok jelenlétében tárgyal ta a föld mozgásá t , a napnak egy helyen m a r a -
dását . A pápa a tüdőst Afrodiseus Sándornak ,de 'sensu et sensibili ' 
czimii munká jának görög és ritka codexével mega jándékoz ta . E codex 
a müncheni könyvtárban van , Alber tnek ezen j egyzékéve l : , ,Clemens 
VII. P . M. hune codicem mihi dono dedit anno 1533 Romae , postquam 
praesent ibus Francio t to Ursino, Jo . Salviato cardinalibns, J . P e t r o epi-
scopo Viterbiensi et Mat theo Medico Physico in hor t i s vaticanis co-
pernicanam de motu t e r rae sentent iam explieavi Joannes Alber tus W i d -
inanstadius cognoinento Lucre t ius SS. D. N. s e c r e t a r i u s d o i n e -
s t i c u s e t f a m i l i a r i s . " Ilyen a pápák szenyes önzése a termé-
sze t tudósok i ránt : „ sec re ta r ius domesticus et f ami l i a r i s . " (T i r abo-
schi i . helyen.) Civilitá cat t . i. h , 730.) 

») Le opere di Galilei T . IX, p. 465. 
4) T . VII. p. 40. 
5 ) ,F i renze ' lap 50 sz . 2 márt . 1864. 

tani ismereteivel indokoltatott, felelvén : ,nous n'avons pas 
besoin des savants.' Az ily szörnyetegek tanainak hiveit, mint 
az emberiség haladásának pártolóit, talán a gróf urnák po-
litikai bajtársaiból is némelyek magasztalnák ; de Romát, s 
ennek papságát, hol minden tudósok, minden művészek ki-
tüntetésben részesültek, a gróf ur szenyes önzésről meri 
vádolni. Mit szóljunk az inductio hiányáról a középkorban? 
Az ismert dolgokról nem ismert dolgokra lehozást tenni, és 
igy a jövőnek tudományát előizlelni keveseknek adatott. Baco 
Rogérnek következő szavai legyenek a grófnak vádjára vá-
laszul : ,,Duo sunt modi cognoscendi : scilicet per argumen-
tum (inductio) et experientiam. Sine experientia nihil suf-
ficienter sciri potest, argumentum concludit, sed non cer-
tificat, neque removet dubitationem, ut quiescat animus in 
intuitu veritatis. *) De facili patet, per canones supradictos, 
quod maxima possunt apparere minima, et e contra, et longe 
distantia videbuntur propinquissima, eteconverso. Nampos-
sumus sic figurar'e perspicua et taliter ea ordinäre respe-
ctu nostri visus et rerum, quod frangentur radii, et flecten-
tur quorsumcumque voluerimus, et ut sub quocumque an-
gulo voluerimus videbimus rem prope vel longe ; et sic ex 
incredibili distantia legeremus litteras minutissimas, et pul-
veres, et arenas numeraremus." s ) Felismeri a gróf u r e sza-
vakban az opticának két századdal később jött tökélyeit ? 
Ismét : ,,Soni velut tonitrus et corruscationes possunt fieri in 
aëre, immo majore horroré quam illa quae fiunt per natu-
ram ; nam modica materia adaptata, scilicet ad quantitatem 
unius pollicis, sonum facit horribilem et corruscationem 
ostendit vehementem. Mira sunt haec, si quis sciret uti ad 
plenum in débita quantitate et materia." 3) Felismeri a gróf 
ur a mai hadi szereknek megjósolt borzalmait, sőt a puska-
pornak két századdal előbb tet t inductioját ? És amit Baco 
inducált, azt a későbbi századok jó inductionak bizonyítot-
ták. Nem elég ; olvassunk tovább. „Currus etiam possent 
fieri, ut sine animali moveantur, cum impetu inaestimabili." 
Fel nem ismerjük vasutainkat ? „Possunt etiam fieri instru-
menta volandi, ut homo sedens in medio intrumenti, revol-
vens aliquod ingenium, per quod alae artificialiter composi-
tae verberent ad modum avis volantis." „Possunt etiam fieri 
instrumenta ambulandi in mari et in fluviis ad fundum, sine 
periculo corporali." „Pontes ultra Alumina sine columnavel 
aliquo sustentaculo" „Sed tamen salispetrae lu, rac, vo, po, 
can, utri, et sulphuris, et sic faciès tonitrum, et corruscati-
onem, si scias artificium." 4) Mikor az inductio a természet-
tanok 400—500 század utáni fejlődését, vivmányait a tudós 
részletenkint leirja, az utódoknak a haladási ösvényt kijelzi, 
a czélt kitűzi, s ezen tudósokról az állítani, hogy az inductio 

' ) E tételt Kant a ,Critik der reinen Vernunf t ' munkájában tú l -
ságig vi t te . 

Opus május par te VI. c. 1. p. 2 8 8 - 4 0 4 . 
s ) I. helyen. 
*) Léhán , Sciences physiques, p. 250. ed. P a r i s 1857 — Azon 

korban aza lch imia t i tkos tudomány vnl t , műszavai rej télyesek valának, 
melyeket csak az avatot tak ér te t lek ; a ,lu r a c ' s t b . és a ,si scias a r t i -
ficium' e r r e muta tnak . Nem kell e re j té lyességet csudálni a középkor i 
vegyészeknél , miután a mai orvosok recipeiben is látható ; ha az ava -

to t takhoz i runk , az avatat lanok előtt mindig rej té lyesek leszünk ; ne 
is gondoljuk mintha a mai orvosok fel ta lá l 'ák, és nem a középkor tó l 
öröklöt ték volna re j té lyességüket . 
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törvényeit nem követik, . . . mit kell állitani ezen állításról, a 
méltóságos gróf elnök úrra hagyjuk. (Folyt.) 

MÉLYKÚT, aug. 6-án. Községünk fáradhatlan plébá-
nosa Laczkó Antal eltökélte a mult évben Isten nagyobb 
dicsőségére és hiveinek lelki épülésére a már már elavult 
kálváriánk helyébe ujat emeltetni, még pedig oly módon, 
hogy e tekintetben jámbor hiveinek áldozatkészségére szá-
molván, őket nemcsak buzditá, hanem önmaga jelentékeny 
áldozatával példa gyanánt elől is ment : mert a 880. oszt. 
ért. forintba került igen remek kőfaragványu u j kálváriánk, és 
hozzá tartozó keseredett Anyát, a szeretet Apostolát, és 
a bűnbánó Magdolnát ábrázoló három szobrainknak kiállí-
tására és kellő fölszerelésére egyik főadakozó az emiitett plé-
bános volt. Igy lőn azután, hogy a szó indított, a példa pedig 
vonzott, hogy a föntérintett áldozati összegen folyó év tavasz 
utóján igen diszes kálváriánk készíttetett a már több jeles 
műveiről ismeretes Bartalics Mihály pécsi szobrász által, 
mely is az arra menő, és jövő jobb lelkű ker. kath. híveket 
nemcsak áhítatos buzgóságra ; hanem a remek mű diszes 
kiállitásának méltó szemléletére is akaratlanul ragadja. Ezen 
u j kálváriánk felszentelése tevé tehát ez ujabb ünnepélyünk 
fő tárgyát, melyet e hó 3-án a közszeretetben álló kerületi 
alesperest s jankováczi plébános ur vive véghez, midőn a 
föntnevezett nap a templomba igen nagy számmal összese-
reglett híveinket körmenetileg a Mindenszentek letenyéje 
éneklése kiséretében a kitűzött helyre vezette, s ott meg-
állapodván, szívből fogékony szivekhez _szôlott fej tegetvén , 
a kálváriának mint isteni megváltásunk nagymüvének kelet-
keztét, annak szentegyházunkban kezdet óta gyakorolt egyik 
főbb tisztelethelyét, és már az első jámbor keresztényeknek 
a kálvária itánti buzgó kegyeletét, s ezek nyomán a mostani 
jobblelkü ker. kath. hiveknek is ebbeli ájtatoskodásukhoz 
való páratlan ragaszkodását, ugy szinte szívökre köté a 
számos jelenlevő hallgatóságnak ; mikint kellessék a ker. hi-
veknek a szent statioknál és a kálvária előtt ájtataskodásukat 
végezni, hogy abból reájok lelki haszon háromoljék. Minek 
végeztével következett a magasztos egyházi beszentelési 
szertartásnak véghezvitele ; ezt pedig követé a hálaadó ima. 
Ezután föntérintett ker. alesperest ur nekünk legfőbb örö-
münkre, s lelki épülésünkre a beszentelt kálváriánk mögött 
pár év előtt szinte egy nagylelkű jámbor hivünk adakozásából 
emeltetett, és a szenvedő Jézus tiszteletére fölavattatott 
csinos kápolnánkban a mindenség Urának vérnélküli áldo-
zatot bemutatta ; mely alatt közös akarattal, és hálatelt ke-
bellel áldánk s imádánk az Urat, hogy ez úttal nekünk mél-
tatlanoknak oly nagy örömünnepet szerzett, és azt elérnünk 
kegyesen engedette. Ezután még más két újból felállitott 
tanyai kőkeresztet ment velünk együtt a kerületi alesperest 
ur beszentelni, mit befejezvén ismét azon módon mint 
odamenve, körmenetileg vissza is jövénk a plébánia temp-
lomba, hol is ,,a Te Deum laudamus" előéneklése után kértük 
az Istent, hogy bőségesen áraszsza szent kegyelmét minden 
jótevőinkre. Retribuere dignare Domine omnibus nobis bona 
facientibus propter nomen tuum vitám aeternam. Amen.— 
Ez érdemben lelki örömünket, mint a munkás hitélet kifo-
lyását kivántam e becses lap nagy érdemű olvasóival kö-
zölni, hogy igy ők is velünk együtt örvendvén dicsőítsék az 
Urat , ki menyekben vagyon. S. J. 

MECHELN. (Folyt.) Erre a gyűlés központi választ-
mányt, bizottmányokat, és osztályokat alkotott, osztályta-
gokat és elnököket választott. Következett báró Grerlache 
elnök nagyhatású beszéde, ki történeti átnézetét adja a 
katholikusok vallási szabadságainak, melyeket azok a füg-
getlenség első éveiben békén élveztek, és a melyek nap-
jainkban többé, kevesbé fenyegettetnek. ,,Ez, úgymond, nem 
csupán Belgiumot érinti, hanem valamennyi országok katho-
likusaira nézve tanulságos. Az egész világ tudja, mily állást 
foglaltunk el az 1830-ki nemzeti gyűlés korszakában. Három 
párt állott egymás ellenében: a nagy többségű katkolikusok, 
a szabadelvű unionisták, és a kizárólagos vagyis türelmetlen 
unionisták akkor csekély, de ma számos és hatalmas pártja. 
A katholikusok egyesülten a szabadelvű patrióták pártjával 
alkoták és adák 1831-ben Belgiumnak alkotmányát, mely a 
transactio müve volt, valamenyi pártnak minden törvényes 
érdeknek elégtételt szolgáltatott, és melynek, hogy Belgium 
jövőjét biztosítsa, nem volt egy ébre szüksége már, csakhogy lo-
yalisan megtartassák. Belgiumnak jelenlegi szakadása katho-
likusok és a kőmivesek között sokkal félelmesebb és sokkal 
nyugtalanítóbb a hazára nézve, minta régi szakadása belga 
katholikusok és hollandi protestánsok között. Ez külháborui, 
a mostani pedig polgárháborúi jelleget visel. Aki a nevelést 
kezében t a r t j a , az az erkölcsi világ kormányát is birja. A 
nevelés egyedül az egyházat illeti, melynek a lelkek, erköl-
csösség adattak gondviselésbe. Nem is engedheti azt az 
egyház magától elragadtatni semmi áron ; mert szemeiben a 
lélek becsének nincs ára ; — ez az mit ellenei megérteni 
nem tudnak, nem akarnak, s azért közötte s közöttök a harcz 
örökös. Az oktatási szabadságnak erőszakos elnyomása 
Vilmos király által volt a 30-ki forradalom egyik főoka s 
azért a Congressus ezt jól figyelembe véve az alkotmány 17-
dik czikkében kimondja :,,Az oktatás szabad. Minden elő-
leges rendszabály tilos : (csak) az állam költségén történő 
oktatást rendezi a törvény" Az oktatás szabad — ez az elv 
és csak kivételesen, — azon esetben t. i. lia a szabad ok-
tatás elégtelen lenne, engedi meg az alkotmány az állam 
gondoskodását. Elleneink tehát nyiltan megsértik a nemzeti 
gyűlés által kimondott elvet, felforgatják az alkotmányt, a 
szabályból kivételt és a kivételből szabályt csinálnak. A 
szabadelviiség ma az orangisták szerepét játsza. Azt meré-
szelték mondani, hogy a katholikusok született ellenei min-
den szabadelvű intézménynek, hogy politikai jogaik gya-
korlatában a vezényszót lelkészeiktől, püspökeiktől veszik, 
kik maguk is idegen főnöktől függnek. Azonban az egész 
világ tudja, hogy politikai tárgyakban mindegyikünk csak 
saját lelkiismerete után indul, és parancsoló utasításokat sen-
kitől el nem fogadnak. Mintannyi őszinte katholikus, egyházi 
vagy világi, legbensőbben ragaszkodunk intézményeinkhez, 
mindnyájan óhajtjuk azoknak fentartását. Szerencséseknek 
éreznők magunkat, ha elleneinkről is ugyan ezt mondhatnók ; 
a béke azonnal visszatérne s legott megszűnnék minden sza-
kadás. A szabad gondolkozók és katholikusok között nálunk 
felidézett időszerűtlen küzdelem nemzeti lételünket veszé-
lyezteti. Egy hatalmas nép sokat engedhet magának ; mert 
mintegy saját sulyjában tartja fen magát, tisztelik, nem 
mernek ügyeibe avatkozni, nehogy felingereljék ; máskép 
áll a dolog a gyengéknél: ezek nem forronghatnak büntetlenül, 
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mindig akad leskelődő szomszéd, ki csak arra vár, hogy hi-
báztathassa őket, s a legcsekélyebb szin elegendő hogy czivo-
dásaiba beelegyedjék. Mennyit haladtunk uraim 1830 óta? 
Emlékezzenek csak vissza nemzetiségünk első megalapítóira 
és a szellemre, mely őket lelkesité ! Emlékezzenek vissza ama 
Mérode Frigyesre, ki a belga harcz kitörésének hirére idegen 
földről haza sietett, s a csatában e szavakat kiáltá „előre 
barátim a hősök meg nem halnak" ! — Emlékezzenek vissza 
Mérode Bódogra, amaz egyenes és törvényszerető jellemre, 
keresztény lovag valódi képmására, kinek egyedüli vágya 
volt, hazáját szolgálni, ki nem tudta megérteni, mikép le-
hessen valaki szabadelvű, anélkül hogy katholikus ne legyen ; 
mert nem birván a szavakhoz mást mint valódi értelmet 
kötni, nem tudta megérteni azon pár szót, mely magát ma 
szabadelvűnek mondja, s mégis csak gyűlölni tud, mely hí-
veinek mindent elnéz, csak gyűlöljék, csak rágalmazzák, csak 
üldözzék, csak semmisítsék meg, ha lehet, a katholicismust ; 
mely nem sajnálkozik az irlandiak fölött, mert katholikusok, 
mely jobban sajnálkoznék a lengyel fölött, ha nem lenne 
katholikus. — Ki ne emlékeznék az 1856-ki dicső napokra, 
midőn az egész Belgium polgárai örömittasan ünneplék a 
királyság és az alkotmány 25-ik fordulatát !? Mily megelé-
gedés, mily remények tölték el ekkor a kebleket ! És tiz 
hónap múlva a ministeriumoknak látszólag legártalmatla-
nabbika alatt minden fel volt döntve ! Tudjuk mi történt. A 
történet egykor fel fogja jegyezni, „a történet Isten ítéle-
teinek egyike !" Gyönyörűen értekezett ezután a szónok a ko-
lostorokról, tiltakozván mult évi beszédének ide vonatkozó 
elferditéseiről. Nehezen esik valamit elhagyni a jeles szónok 
arany szavaiból, de e lapok terjedelme nem engedi máskint, 
mint csak rögtön egyes pontoknál megállapodni. „Kiáltozni: 
„le a kolostorokkal" annyi mint kiáltani : „le az alkotmány-
nyal," mert a kolostorok ép oly jogot birnak alkotmányunk-
ban, mint bizonyos titkos társulatok. Amazokat ezek lár-
máira jogaiktól megfosztani, egyéb veszélyen kivül, lega-
lább is annyi, mint intézményeink szellemét meghamisítani, 
s a törvényes helyére egy titkos és felelősségre nem von-
ható hatalom bofolyását állítani. Uraim ! zárdák lesznek mind-
addig, mig lesznek oly lelkek kik szenvednek ; lelkek, kiket 
e világ ki nem elégit, kiket a szenvedélyek és a világ veszé-
lyei ijesztenek, kik magasabbra vágynak e világnál ; — és, 
bármit mondjanak, ilyenek még sokan vannak a világon. 
Lesznek zárdák mindaddig, mig lesz betegség, nyomor, eny-
hités után epedő testi-lelki kór, és ugy látszik nekünk, hogy 
daczára anyagi jólétünk, gazdagságunk és haladásunknak ez 
sem kevesebb ma mint egykoron.. . . íme ez az, ami megfejti 
nekünk a szerzetes, a vállásos társulatok keletkeztét, melyeket 
elleneink, mivel fel nem fognak,annyira piszkolnak, de melyek 
mindemellet nem kevesbé világos jelei korunk erkölcsi fel-
támadozásának. Mikép lehetséges elismeréssel nem szólnia 
a kolostorokról annak, aki ismeri a történelmet és visszamegy 
a keresztény társadalom eredetére ? A kereszténység az, 
mely mindent körvonalzott, és kialakitott, amivel csak birnak, 
megalapitotta magát a szabadságot is. A materialisták rá-
galmai és megvetése azonban kiváltkép az asceticus irányú 
mindkétnemü szerzetes rendek ellen intézvék. Ezek ajtatos 
semmittevők, a társadalmi testen élősködő fattyünövések, 
melyek csak emésztenek, de nem termelnek. Ugyan de hát 

oly nagy bün-e az, imádkozni az átalános szabadság e hazá-
jában ? A keresztény, ki hiszi az isteni gondviselés műkö-
dését, az egyesek és különösen a népek sorsában hiszi, hogy 
jó, hogy szükséges imádkozni. Hiszen az ima azon egyedüli 
fegyver, mely a gyenge emberiségnek megmaradt látogatások 
napjain, melyek koronkint államokat és egyeseket sújtanak. 
Ilyenkor a hitetlen fejvesztett kétségbeesett lesz : mig a ke-
resztény megalázódik, remél és imával fordul az Atyánkhoz, 
ki a menyekben van ! Ha végig tekintünk a megpróbáltatá-
sokra, melyeket Belgium e rövid 34 éves korszak alatt kiál-
lott, és miként emelkedett ki belölök, mily veszélyek fenye-
getik még most is kívülről és belülről ; ha megsziveljük, 
mily kis része van eddigi fennállása érdemében az embe-
reknek, mily nagy az isteni gondviselésnek ; keresztények 
vagyunk, sokkal inkább fogjuk mondani most mint valaha : 
szükség imádkoznunk! Mirabeau, II. Józsefről , midőn ez 
Belgiumban a zárdákat el tör lé , beszélvén ezt mondá : „II . 
József panegyristáinak arra kellene bennünket megtaní-
tani, hol találják annak igazságosságát, hogy kizavarjon 
valamely polgárt azon hivatásból, melyet neki a törvény 
szentesitett. Tisztára kimondom : csak oly igazságtalan 
kiűzni kolostorából a szerzetest, mint kiűzni akármely ma-
gánzót a maga házából. József megelőzte a franczia forra-
dalmat, — és önök tudják mit nyert vele." A gyülekezet 
elé terjesztett program e pontjara, melyek az oktatás és 
nevelés hiányai, és mily hézagok volnának még kitölten-
dők, vonatkozólag oda nyilatkozik , hogy legnagyobb szük-
ségét látja egy keresztény szempontból irt jó nemzeti 
történelem készítésének. „A XVI-ik század története, úgy-
mond, protestánsoktól megirva, és a katholikusoktól után-
mondva, kell, hogy tőstövestől eredeti kútfők nyomán átdol-
goztassék. Ekkor az szintén változni fog. A protestánsok 
olyanokul fognak feltűnni, amilyenek voltak valóságban, és 
milyeneknek mais látjuk őketlrlandban és másutt ." Az egy-
ház és állam viszonyáról is igen megragadóan szól. „A ki-
rályságról, úgymond, mely egyik lényeges okfeje a tekintély-
nek, rendnek, és az államok szilárdságának, soha sem szól-
hatunk elég tisztelettel. A társadalom sokat köszön neki. 
Mindazonáltal nem lehet tagadni, hogy koronkint sokat vé-
tett az egyház ellen, és ennek következményei felszámithat-
lanok. A legkeresztényebb királyok leghiresbike a XVII. szá-
zadban azt mondá: „hogy az Evangelium szabályai nem al-
kalmazhatók a politikára", azaz : hogy a népek között min-
dig az erő határoz, és a jog hátrál. Ehhez képest igen is kor-
látlanul üzé az annexio politikáját, amelyből Belgium is íz-
lelt valamit. Bár mit mondjanak: az evangelium az ami, és 
leend is mindenkor, a törvények törvénye, a keresztény ál-
lamok állandó alapszabálya. E szabály nélkül egy korona 
sem nyugszik biztosan a királyok fejein, egy hatalom sem 
erős, egy alkotmány sem marad tiszteletben a népek előtt, 
minden összeomlik, a család, a birtok, a szabadság. A kor-
mányok mondják, hogy támogatják a vallást, és igen ki van-
nak vele ; de feledik mondani, hogy viszont őket is védi é3 
támogatja a vallás. Mi tehát egyéb a vallás, mint az első és 
legfőbb érdek és kötelesség egyszersmind a királyokra ugy 
mint a népekre nézve ? A szabadságot olyannak magasztal-
ják előttünk, mint amely főorvossága minden bajnak. Való-
ban a szabadság becses adomány, melyet Istentől vettünk, 
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mely nélkül minden egyéb semmi, és melyet védelmezni kell 
minden áron. Senki sem érzi ezt jobban, mint mink. De nem 
kellene soha beszélni a szabadságról anélkül, hogy a köteles-
ségről is ne szólnánk, mely még sokkal fönebb áll. Ez igen 
veszélyes dolog. — Midőn ama hires franczia convent, ki-
kiáltá a szabadság nagy elvét, melynek szerinte a nemzetek 
újjászületését kellett volna eszközölnie, elérte-e nemes czél-
já t ? Fájdalom, nem. A szabadság csakhamar elfátyolozá ar-
czát a tömegek erőszakoskodása és zsarnoksága előtt, miglen 
egy zsarnokot üdvözölt szabadító gyanánt. Mert szabadságot 
nem határozatok és szép szavak teszik, sem nem a humani-
tárius intézmények, hanem csak az Isten törvényei őszinte 
követése az igazság, szeretet, önmegtagadás és odaadás ál-
tal. Nem akarom tagadni a 89-i forradalom jó oldalait is. 
Ekkor lehete csak igazán látni , milyenek az Isten utai. A 
néptől, mely őt elfeledé, pillanatnyira visszavonult, és setét-
ség lőn, és az ösvényvesztett világ önmagát marczangolá 
Össze dühös háborgásában. íme mi történt a legfelvilágoso-
dottabb, a legpolgáriasultabb néppel azon korszakban, mi-
dőn az „ész istennője" trónolt Jézus Krisztus helyén ? De a 
leczke megadatván az Isten, a mindenkor irgalmas, kibo-
csátá ismét világosságát, s rend lőn , és minden visszatért 
szokott kerekvágásába, mig nem uj bűnök u j büntetés után 
kiáltottak. Ne forgassuk fel a szerepeket. Legyünk az egy-
ház engedelmes fiai ; ezt hallgassuk és tegyük le a gőgös 
igénykedést, őt tanitani, vele ellenkezni akarni. Ne háborod-
junk fel, ha nem alkalmazza mindjárt az írt, melyet mindenki 
alkalmasnak vél. Nagy időt élt ő már, és megtanulta bizal-
mát nem helyezni az emberekbe, sem az állam szerkezeteibe, 
melyek közül sokakat látott elmúlni. Az u j elvek és a divó 
szellem nem parancsolnak neki ; tudja ő, hogy ami ma uj, az 
talán holnap avult leend. Legyünk alázatosak és határozot-
tak, s birni fogjuk az „Isten fiai" szabadságát, készek vé-
deni politikai jogainkat. Mert a jó keresztény, mindig jó hon-
polgár, odaadó és önzéstelen. Az egyház nem ragaszkodik 
ehez vagy amahoz a kormányrendszerek közül, jóllehet az 
ővé épen az, melyet mély politika és ősrégiség, mint a mo-
narchia , aristocratia és democratia szerencsés vegyületét, 
legjobbnak vagy legalább a legkevesbé tökélytelennek aján-
lanak. Mindeniket különbség nélkül eltűri, csak igazság 
uralkodjék bennök ; mert mindenek fölött azt óhajtja, hogy 
becsületes emberek kormányozzanak, mi amint tudjuk, min-
den kormányformában igen is nehéz dolog. Mig némelyek 
kiáltják : hátráljunk az idő kívánalmai előtt, haladjunk a 
korral, tegyük meg az észszerű engedményeket ; és mások : 
támogassuk a trónnal az oltárt ; és ismét mások : az egyház 
csak a néppel t a r tha t , azzal boldogulhat, azalatt az egy-
ház nyugodtan néz, beszél és tesz a maga idején. „Ecclesia 
inter errores contrarios, media lento passu incedit." (Aqui-
noi sz. Tamás.) (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Aug. 30-án meghalt, s sept. 1-én öröknyugalomra vi-

tetett Weisz Nep. János beszterczebányai székesegyházi ka-
nonok. A tudós, müveit ur egyetemes szeretetnek örvendett 

az egész megyében, hosszú évsoron át hittanár volt, tanít-
ványai közül, kik szinte már az aggkor felé haladnak, 50 
plébános gyűlt össze a temetésre, az egész városnak lakos-
sága szintén sietett a halottnak utolsó tiszteletére. — Beati 
mortui qui in Domino moriuntur. 

Egy ismert nagynevű tanárról sokan emlékeznek még, 
hogy a friss nyomtatás szagát igen szerette. Az ujságlapok 
közönségesen e szaggal bírnak, s ily szagból, metaphorice 
véve, következtethetni a lapnak szellemi tartamára, czélza-
taira, sőt eredetére is, mivel minden betűje azon metaphori-
cus szagot önti. Ily szagú lap ir ja: „II. Miksa király ha-
lála után félni lehetett az ultramontanok hatalmától Bajor-
országban. De Miksa, aki gyűlölte az ultramontánokat, 
(azért ment őszkor ultra montes , ahonnan csak meghalni 
jött haza,) gondoskodott arról, hogy fiát ily befolyások el-
len biztosítsa. Valamire mégis mentek az ultramontánok, mi-
vel Sepp rendes tanárrá előmozdittatott, (és még amivel egy 
jezsuitának árnyéka Münchenen keresztül utazhatott,) mi-
vel az u j tallérokon a szeplőtelenül fogantatott Sziiz Maria 
,Patrona Bavariae' körirattal, mikint ez a jezsuita világban 
volt, újra nyomatott. Ily tallérokat verethet valaki magának, 
aki keresztfiának ajándékot akar vele tenni, de hazai pénznek 
anomalia." Valóban ! Azon lap szerkesztője az ily köriratu 
tallérokat el se fogadná. Sőt szedi, e hiedelmü társai is zsákra 
szedik, életüket ebben töltik, mert ama tallérokat gyűlölik. 
Setétbe velők tehát ! Hí(he)tetlen fogságba került máriások ! 

Genfnek a svajczi szövetséghez történt csatlakozásá-
nak félszázados ünnepét akarják Genfben megülni. Ezen 
csatlakozást egy emlékszobor fogja örökíteni, mely ábrá-
zolni fogja, mily testvéri karokkal fogadja Svajcz Genfet. Ha 
a történethez hivek akarnának lenni ezen köztársaságiak, 
akkor az emlékszobornak egy medvét kellene ábrázolni, mi-
kint tépi szét a genfi sast, mert a csatlakozás ép oly önkény-
tes volt, mint Umbria és Nápoly csatlakozása Piemonthoz. 

Akik Phillips Györgynek egyházi jogtanából az első 
öt kötetet bírják, örömmel fognak értesülni, hogy a 6-ik is 
megjelent, s tárgyalja az egyház egyetemes kormányzására 
szolgáló segédeszközöket. 

A szentatya Moldvaországban apostoli belyettességet 
alapított, s erre Salandari, marcopolisi püspököt küldte, aki 
már el is utazott rendeltetési helyére. Midőn Cuza Sándor 
Constantinápolyban volt, Brunoni előtt kijelenté, hogy a 
szentszékkel concordatumot kívánna kötni. Ez szilárdabb 
védfal a muszka elnyelés ellen, mint Trajánnak ős falai. 

Triestben azon katonák közül, kik Mexicoban vállal-
tak szolgálatot, két zsidó kath. hitre tért, főherczeg Erneszt 
volt a keresztatyjuk. Bécsben Bichler ur kath. könyvtárt 
alapit a szegényebb sorsuak számára, kik az üzérkedő lel-
ketlenségnek lesznek áldozatjai, ha jó olvasmányokra nekik 
olcsó mód nem nyittatik. 

A bolognaiaknak kath. buzgo3ágáról tanúságot tesz a 
jóiratok terjesztése. Patrióta cattolico lapot 900 tartják, Albo 
cattolicot 1700, Giardinetto di Mariát 3300, Figlia deli' Im-
maculatát 3000, Fiori Marianit 2780, Ricreazione di famig-
lia 1000, Conservatoret 890, Letture della Domenicát 24000, 
Veritát 900, Piccole letture cattoliche 8000, Araldo cattolicot 
1300. Ezen lapok legnagyobbrészt Bolognában kelnek el. Két 
éves népirodalmi buzgalomnak az is a jele, hogy ezen idő 
alatt 410,000 kisebb iratkákat árult a kath. társulati hivatal. 

Szerkesztői tudósítás. 
Szegedről jeles levelelet kaptunk, de az iróna'i becses nevét r >jta nem 

találtuk. Az írónak neve a lap hasábjáról elmaradhat de nem a szerkesztő 
szemei elől. Kérjük szépen, pótolja mih imarább e h ányt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o e s i Sándor áltál (Erkovy^ Galgóczy és K.ocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a rkán , sz a. 
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gyesek. 

Eine Eselsbrücke aus dem Reiche 
der Ideen der Ideenlosigkeit. 

Napjaink hitetlenei és rationalistái kiváló tet-
szésüket nyilvánítják a 16-ik századi hitújítás művei 
fölött ; ó'k Luther és Kálvin tanárt atyáiknak vall-
ják, s mi mondjuk, talán teljes joggal. Bár mit is 
mondjon néhány jobb és keresztény érzelmű keresz-
tény , tökéletes valóság az, miszerint a hitetlenség, 
mely a jelenlegi társadalomban oly nagy rombolá-
sokat visz véghez, szerencsétlen logikai következ-
ménye a tizenhatodik századi lázadásnak az egy-
házi téren. A vallásos ember politikai is. 

A szabad kutatás örve alatt egyik keresztény 
elveti a hitigazságok egy részét, melyet az egyház 
Krisztus tekintélyére támaszkodva hirdet. 

A hitetlen ugyanazon szabad kutatás nevében 
még tovább megy, és azon igazságokat elveti, me-
lyeket az előbbi elvetni még szörnyedett. Az elv 
ugyanaz, csakhogy ez következetesebb volt, mert 
fele uton megállni vonakodott. 

Az egyik elveti az egyházat, mert nem tartja 
Isteni alapitmánynak; a hitetlen, elveti Krisztust, 
mert nem hiszi, hogy Krisztus valóban Isten ; jön a 
belga solidaris, s elveti magát a személyes Istent, 
s mondja, az Istenség mythos, a csalásnak müve, a 
lélek azotum, oxygenum, mely a mindenségbe el-
párolog. 

Az elv itt is amott is ugyanaz. A hit helyébe, 
vagyis az isteni tekintély helyébe lép az egyesek 
esze. — Aki a 16-ik századi liitujitás elvét követi, 
tudva vagy nem tudva, végre hitetlen lesz. A taga-
dás ösvénye ugyanazon czélhoz vezet. Ha az egyi-
ket a szabad kutatás arra kényszeriti, hogy a pápa 

Baranyában sok a szilva, sok a szőllő, Ízletes, zama-
tos, kivált ha Bécsen át ju t kezünkhez, s mi se gyümölcsét, 
se borát nem ismerjük. Ave ! Szerk. 

tekintélyét elvesse ; ugyanazon szabad kutatás kény-
szeritendi a másikat, hogy az első által még elfogadott ^ 
és megtartott hitágazatot, a mi urunk Jézus Krisz-
tus valóságos és igazi jelenlétét a legszentségesebb 
Oltáriszentségben elvesse ; ugyanazon tétel alapján 
tagadják a socinianusok, továbbá a genfi pásztorok 
és'velők Voltaire, Rousseau nyomdokain a franczia 
pásztorok nagy része még Jézus Krisztus istensé- • 
gét is, következetesen elvetik a kereszténységet, és 
tökéletes hitetlenségbe esnek. — És mindez a sza-
bad kutatás utján. Ilyenekről azután Írhatja a Prot, 
egyli. és isk. lap, hogy nem hisznek velünk egyet, 
de elvben velünk együtt vannak. Valóban csak 
az a kérdés lesz, ki mily messze ment, a szabad 
kiirtásban ? 

A mi német és franczia philosophusaink, ratio-
nalistáink és pantheistáink bárminemű irányzataik-
ban sem tartanak Jézus Krisztussal, sőt tagadják a 
teremtő Isten létét, igy tehát ezért is köszönet a sza-
bad kutatásnak. 

Ismét állitom, és velem minden keresztény, 
vagy józan eszű ismétleudi, miszerint mindezen ta-
gadásnak alapelve a szabad kutatás, az eszme nél-
küli eszme, és ennek hidja, melyre a -szabad kutatás 
mindenkit szembekötve vezet. Luther atyja a sza-
bad kutatásnak, tehát atyja a kinyilatkoztatás bár-
minemű tagadásának. 

Rendu Jenő ') „Emlékirat a nyilvános oktatás-
ról Németországban" czimü művében mondja: „Je-
nában voltam két hónappal a zsinat előtt, mely a 
különféle német államok pásztorait Eisenacliba vala 
egybegyüjtendő. A jenai egyetem egyik hires hitta-
nárához ezen kérdést intéztem : ,Váljon a dogmákra 
és a tanitmányra vonatkozó kérdésekkel fog-e fog-
lalkozni a zsinat?' Nem, felele a fenemiitett tanár; 
csak némely liturgikai és formai kérdések teendik a 
zsinat tárgyát. Egyébkint egyetértésre távolról sem 
számithatni, ha dogmatikai kérdéseket fog érinteni 
a zsinat." 

„Osztályfőnök a franczia nyilvános oktatási minisz-
tériumban.1 ' 
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Sue Jenő a keresztényellenes párt egyik vezető 
főnöke többek közt ezt is irá, mely sorokat minden 
őszinte hitű katholikus és kereszténynek elmélkedésül 
ajánljuk: „A szabadság emberei" *) mondja „aradiká-
lisok és rationálisták talán igenis ügyetlenül támadták 
meg a 16-ik század újítóinak tanát, mely az átmeneti 
vallás egy neme, és ha ugy szabad magam kifejez-
nem, hid, melyen az ember teljes bizonyossággal a 
tiszta rationalismushoz ér, miután magát a cultus 
terhes kényszerűségének aláveti, melyet most még a 
nép nagy tömege nem nélkülözhet. Mi szabadon-
gondolkozók a veszélyek érzetétől áthatva, mely min-
den vallással kapcsolatban van, elismerjük egy val-
lás szükségességét, mely természetes, hogy csak át-
meneti vallás, mert azt mondjuk, hogy különbséget 
kell tenni a között, mi lehetséges és mi kívánatos?" 

Tudni kell, hogy a rosznak fokozatai vannak, 
és hogy a kisebb rosz a feltétlen rosznak elébe 
teendő. A feltétlen rosz ezen embereknél Jézus 
Krisztus és az ő egyháza, továbbá feltétlen rosz a 
vallás és a katholikusok. 

Az elméletből a gyakorlati térre átmenve Sue 
Jenő, fejtegeti valamely társulat eszeveszett szabá-
lyait, melynek tagjai gyermekeiket nem keresztelőik 
meg, és önmagokat, a házasságot illetőleg nem egy-
házi módon adatják össze, halottaikat nem egyházi 
szertartások szerint temettetik, egyszóval minden 
tekintetben a vallásról le akarnak mondani. 

Az istentelenség egy másik apostola QuinetEd-
gárd, a 16-ik századi lázitó hittanárok nagy magasz-
talója a sok keresztény sectákat „ezer és ezer mind-
megannyi nyitott ajtóknak nevezi, melyeken az em-
ber a katholicismusból kimegy." 

A mi keresztény sectáink még nincsenek eny-
nyire, fogja valaki válaszolni. Igaz. A tagadásnak 
fokozatai vannak, és a feltétlen hitetlenség nem 
egyéb, mint a legfelsőbb foka a 16-ik századi hitta-
nárok eszmétlen eszméjének, vagyis azon liid, me-
lyen eszmét veszteni kell, de eszmét lelni teljes le-
hetetlen. Eselsbrücke aus dem Reiche der Ideen 
der Ideenlosigkeit. 

A 16-ik századi hittanárok tökéletes egyházi 
forradalmárok ; a forradalom nem ugyan az ő talál-
mányuk, mert eredetiek semmiben se voltak, hanem 
elfogadott eszmenélküli eszméjük s elvük. 

Nem állitom, hogy mindenki, ki a hitben őket 
követi, forradalmár, hanem igen, hogy a szabad 

' ) Az 1856-ik évi novemberi ,National Belge'-ben. 
Mely kérdéses ezikkely, valamennyi eme párt lapjai által 
utánnyomatban hozatott. 

kutatási elv forradalmi elv, mert igen is jól tudom, 
hogy az ember nem mindig elég következetes abban, 
miszerint tetteit elveivel öszhangzatba hozná ; és sok-
kal jobban üt ki a gyakorlat, mintsem elgondolta ; 
és valamint, fájdalom, a katholikusok között is elég 
esztelen forradalmárt számithatunk ; itt pedig elvről, 
nem pedig a gyakorlatról van szó. 

Ha a katholicismus a sziv és léleknek az egy-
ház tekintélye iránti liódolatában sarkallik ; akkor a 
16-ik századi hittanárok tana nem egyéb, mint min-
den tekintély tagadása a religio dolgában. Ha egy-
szer elvben elfogadtatik, hogy az embernek egy ál-
talában semmi vallási tekintélyre sincs szüksége, ak-
kor egyszerű természetességgel és logikailag követ-
keztethető az is, hogy semmi politikai avagy polgári 
tekintélyt sem szükség elismerni. A lehozás szigorú, 
a majore ad minus. 

Kik az egyház irányában egyszer felmondták az 
engedelmességet, miért ne mondhatnák fel azt az ál-
lam irányában is? A vallási tekintély ellenébeni lá-
zadás kebelében rejti minden tekintély irányábani 
ellenszegülés csiráját is. 

Ezen igazság fényes bizonyítékául szolgál maga 
a történet. Mindenütt, ahol csak azon hittanárok kö-
vetőkre találtak, legelső felhívás volt a pápa elleni 
lázadás, ez pedig csakhamar a romai császár elle-
nébeni lázadás felszólitására változott. A zászló-
vivők, kik legiszonyúbb rágalmakkal illették az 
egyház fejét, ugyanazok az államok ólén állók ellen 
is szórták a szidalmakat. Ha a rendetlenség eme szel-
lemei a pápát csak zsarnoknak tekinték, minek néz-
ték akkor a fejedelmeket ? — Es a vallásháborúk, — 
melyek ezen szerencsétlen korszakban Német-, An-
gol- és Francziaországot darabokra szakgatták, csak 
forradalmi háborúk voltak. 

Azóta például Anglia, mindig és mindenütt a 
lázadás irányában rokonszenvet -nyilvánított, és 
viszont minden lázadás feltűnő rokonszenvet mu-
tatott Anglia iránt; lényegben a tan mindig for-
radalmi volt, amint ismét minden forradalom min-
dig a kath. egyház ellen tiltakozás volt. A mai kő-
mivesség, mikint Thouvenel és La Valette, követeli, 
hogy a szentszék reformokat tegyen a kor kivánal-
mai szerint, hogy a kor őt szeresse ; pedig e refor-
mok csak akkor tetszenének, ha az egyház az ő lé-
tezéséről lemondva, a szabad vizsgálás ösvényén a 
hidnak neki menne. 

„A katholikus Francziaországban 1789-ben kiü-
tött forradalom csak véres utójátéka vala az Angolhon 
revolutiojának, és az anglikán protestantismust illeti 
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azon szomorú dicsőség, hogy a keresztény Európában a tör-
vényes fejedelem gyilkolását pogány módra divatba hozá." *) 

Ezen közös származásuknál fogva a kutatás elve és 
forradalom mindig inkább és inkább egymásba olvadnak. 
Jóllehet ugyan a becsületes keresztények ezen rémületet 
gerjesztő kapcsolatot megvetéssel utasitják el magoktól; mind-
azonáltal létre jön mégis ezen veszély teljes szövetség, és pe-
dig azon elv alapján, melynek ők hivei, és melyet a socialis-
musnak hódoló orgánumok is fenhangonsajátjuknak vallanak. 
A hidra kell elérkezni, tegyenek bár hosszú vagy rövid utat . 

„Bármely hitet és vallást veszek is szemügyre, mely Ro-
ma ellen volt", irja a forradalmár Quinet, „ezek mind akarva is, 
nem akarva is velünk sorakoznak, mert alapjában tekintve ezek 
létele ép oly kevéssé fér össze Roma uralmával, mint a miénk." 

„Minden Luther a vallás dolgában mondja Louis Blanc, 
szükségkép kell, hogy politikai Luthert is idézzen elő." 
Mazzini, Garibaldi és egyéb kalandorok, kik néhány év előtt 
a keresztény világ fővárosát gyalázatos jármuk alá gör-
nyeszték, a 16-ik századi hittanárok tanainak behozatalában 
vélték feltalálhatni a legjobb eszközt a socialismusi forrada-
lom Olaszországbani erősbitése és megszilárdítására ; a meg-
hamisított bibliák ezrenkint terjesztettek Romában, és ter-
veztetett, hogy a város közepén fekvő Pantheon temploma 
ezen ker. sectáknak engedtessék át." 

Egyébkint a jelenkori socialisták szemérmetlen elme-
szüleményei mindenki előtt tárvák. A forradalmárok egyhan-
gúlag tetszésöket kürtölik azon hittanok fölött, mert ez 
szinte nem más, mint a religio alakjáka burkolt forradalom. 
Italiában ez nagy példa. 

Ezen elvitázhatlan és köztudomásu tények minden ko-
moly és őszinte ember figyelmére érdemesek ; azok pedig, 
kik a hit szent érdekei iránt közönyösek, legalább azon ve-
szélyek szemléletére riadjanak fel közönyösségükből, me-
lyek házi tűzhelyeiket fenyegetik. 

„A socialismus, mondja egy nagy iró, nem egyéb mint 
a társadalom ellen harczoló t an ; valamint a 16-ik századi 
hitujitók tana is nem más, mint az egyház ellen irányzott 
socialismus." 2) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , sept. 20-án. Szomorú jelenségnek mondtuk, ha 

a természettanok fejlődésében oly irányt dicsőségnek hirde-
tünk, mely azoknak hanyatlását jelzi ; ha a tudományoknak 
indokul pénzszomjat ajánlunk, czélül életkényelmet kitüzünk. 
Főnemesnek ajkain ily nyilatkozat a főnemesek azon idejére 
emlékeztet, mikor az udvari tudós és az udvari bohócz a 
születése3 magas urak fogalmaiban egy húron pendült. Ne-
mes hivatásnak fogadják-e a természettanok avatottjai gróf 
elnökük meghivását ily tényezésre a társadalmi életben, nem 
tudjuk, de hogy az ily meghívást a középkor második felé-

>) V. ő T . Ventura atya által a Tui ler iák kápolnájában 1857. I I I . 
Napoléon császár jelenlétében tar to t t böjti beszédet. (Negyedik beszéd.) 

2) V. ő. Nicolas Ágoston „ A protestant ismus és a többi t év tanok-
nak a socialismushozi v i szonyáró l " művét. Azoknak pedig, k ik eme k o -
moly igazságot i l letőleg, melyet én ezen kis fejezetben csakis főbb v o -
nalaiban fe j t ege tek , többet k ívánnak olvasni , nem ajánlhat juk eléggé a 
fenemiitel t i ra tot . V. ö szinte Pe ronne atya ily czitnü müvét „ P r o t e -
s tant ismus und Glaubensrege l . " 

ben a legutolsó tanoncz is megvetéssel elutasította volna,, 
azt bizonyosan tudjuk. Ezt látszik pedig az elnöki beszéd a 
természettanokkal tenni , mert panaszt emel azok ellen, kik 
az elméletben előre felállított osztályozásokat, különbözte-
téseket a valóságra mereven átvinni iparkodtak, s ajánlja az 
életet; a nemzetek földi boldogságát, jólétét, műveltségét a 
természettanok szerint mérlegeli. Vétek volna tehát a ter-
mészettanokat összesen felfogni, az elvont tanokkal össze-
kapcsolni , az egész teremtést az Istenre visszavezetni, s 
az Istent, a mindenséget elméletben felfogni? Haladás le-
gyen-e a tudományágak szétszakadozottsága, egymás közötti 
mostohasága? Az emberi elme az egyes ismereteket, soka-
sodjanak bár mily magasra, szélesre, mindig meg fogja kisér-
teni, hogy elméletben egységre emelje. Ezt látszik a gróf ur 
a papságnak szenyes önzésre betudni, hogy a kinyilatkozta-
tással a természettanokat összecsatolni, s az emberi ismere-
tek összegét rendszeresiteni iparkodott. Mondjuk,hogy a gróf 
ur csak ,betudni látszik,' mert beszédjének eme része a ki-
bonthatlanságig homályos , mintha a beszédnek eme része 
németül gondoltatott, s magyarul Íratott, vagy pedig egészen 
németből átvétetett volna. A papság a grófnak szavai sze-
rint a lelkiekkel foglalkodott, a lelkiekben annyira elbás-
tyázta magá t , hogy aki a természettanokkal foglalkodott, 
azt földhöz tapadottnak tekintette, „ők az elvont elmél-
kedéssel a lélek felemelkedését, a természet anyagi részé-
vel való közelebbi foglalkozással a léleknek földhöz tapa-
dását kötik össze." Aljas foglalkozás volt tehát a természet-
tanok müvelése. Aljas lehetett, mikor Sylvester pápa any-
nyira művelte,hogy hűhájosnak tartatott; aljas lehetett, mikor 
bibornokok,érsekek, püspökök, szerzetesek mind művelték, ró-
lok foliokat írtak, az egyetemeknél előadták. Bizony elvont 
elmélkedés lehet az, melyben azon papok és szerzetesek ma-
gukat vizsgálták, vétkeik miatt dorgálták, s néha vérig kor-
bácsolták. Ezen elmélkedések oly elvontak voltak a testtől, 
a földtől, az anyagtól, hogy vastövises övben a testen mu-
tatkoztak. Igy szólhat, igy szóljon az ember azon középkori 
tudósok elmélkedéseiről, kik legnagyobbrészt szentek is vol-
tak. Magasra száll ugyan a lélek ezen elmélkedésekben, 
hogy a magasban kapott szent malaszt fényével felvilágosit-
tatva a földi dolgokat, az anyagot tisztábban, mert szellemi 
szemmel láthassa, helyesebben vizsgálhassa, eredményeseb-
ben tanulmányozhassa. Az elnök gróf ur, a természettanok 
lenyomatását látja ama tudósok elmélkedéseiben, mert ezek 
csupán csak lelkiekről voltak ; mások vétkül veszik a pap-
ságnak, hogy az anyagi dolgokba elegyedik, s nem marad 
saját lelki dolgaiban. Oly személy a papság, melyet ha ösz-
szességben vádolnak, mindig az evangelium szavai teljesed-
nek : et non erant eorum testimonia convenientia. A gróf ur 
a két ellentétet egyesiti, egy lehellettel kimondja : ,a lelki-
ekkel foglalkozó papságnak szennyes önzése,' s nem gon-
dolja, hogy szavait már nem a történet, hanem a józan ész 
czáfolja. A gróf ur előtt rémkép a kath. papság, mert őt 
Erdélyben fáradságosan tűri, miután mindig a kath. püspök 
szavazatja ellen szavazott. Haynald erdélyi püspök ő nmltgára 
poharat emelt, tudjuk hogy e pohár a személynek szólt, nem 
pedig a magas , az alkotmányos méltóságnak Erdélyben, s 
500 ftért egy pohár bor csak megjárja. 

Taglaljuk a gondatlanul beadott vádakat. 
24* 
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Nagy Sándor hadjáratai a természettanoknak u j tért 
nyitottak. Bölcsészek, tudósok voltak ezen hadjáratnál. A gö-
rögök, egyptomiak, zsidók, indusok ismeretei Alexandriában 
érintkeztek, s Origenes és Kelemen könyveiben révpartot 
nyertek. Galienus a természettanokat összességben felkarolta, 
de mint pogány, azon egységre , mely alexandriai Kelemen 
irataiban nyilatkozott, nem törekedett, s mint pogány tudós, 
törekedni képes se volt. Galienus csak Aristotelest bővitette, 
a pogány világnak utolsó természettudósa, tudós orvosa volt. 
Aki előtt az Isten, az ember rendeltetése homályos, vagy te-
temesen téves, soha sem emelkedhetik fel azon magasságra, 
hova a ker. tudós egyetlen hitágazattal eljut. A pogányoknál 
az ismeretek töredékek gyanánt állottak, mint töredékek 
helyesek lehéttek, de mihelyt egységbe, bölcseimi rendszerbe 
olvasztattak, azonnal az igazság a tévedés ónsulyja alatt le-
nyomatott. A természettanoknak csak a ker. hit nyithat biz-
tos ösvényt, magas czélt, nyújthat tudományos méltóságot. 
A mindenséget egyetemben csak a keresztény értheti, a po-
gány előtt a teremtés lecsukott könyv marad, mert az Isten 
szava azt fel nem nyitotta előtte. A pogány előtt a teremtés 
rejtély, melynek nem ismeri e redeté t , nem rendeltetését. 
Mily tudomány van ottan, hol az epicureismust az ő hires 
költője Lucretius igy irja le. 

Nam certe neque consilio primordia rerum 
Ordine se quaeque, atque sagaci mente locarunt, 
Nec quos quaeque darent motus, pepigere profecto : 
Sed quia multimodis multis mutata, per omne 
Ex iufinito vexantur percita plagis ; 
Omne genus motus, et coetus experiundo, 
Tandem deveniunt in tales disposituras, 
Qualibus haec rebus consistit summa creata. ' ) 

Ily rendszerben a természet halot t , élettelen, melynek se 
rendeltetésé, se rendje, mely semmi bölcseségnek tanúsága, 
tehát az emberi elme vizsgálódásainak tárgya sem lehet. Az 
atomisták törekedtek elméletbe foglalni a természettanokat, 
s lehetetlenné tették azokat. Leucippos, Democritos, Epi-
curus, Gassendi, Wolf, Schwedenborg, Levage, és Dalton 
elméleteiben van sok szó, sok sejtelem, sok tapogatás, 
de nincs tudomány, mikint az összekevert, s szétöntött be-
tűkből soha nem támad Aeneis. A stoicusok a halottnak lel-
ket adtak, mely eleveniti, haj t ja az anyagot, de e lélek, és 
az általa élő anyag magára marad, magában feloszlik, ma-
gasabb eredete, s rendeltetése nincs. Ezen elméletet Vergi-
liusnál olvaäsuk : 

Principio coelum ac terram camposque liquentes, 
Lucentemque globum lunae, Titaniaque astra, 
Spiritus intus alit, totamque infusa per artus 
Mens agitat molem et magno se corpore miscet. 

Deum namque ire per omnes 
Terrasque tractusque maris coelumque profundum : 
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum, 
Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas 
Scilicet hue reddi deinde ac resoluta referri. 2) 

Eme tant Spinoza természetfölötti erőre átvitte, de mikint a 
stoicusoknál minden csak természeti, ugy Spinozánál minden 
természetfölötti anyag; ott teremtő, itt teremtés nincsen, 

' ) De na tura r e r u m l. 1. 
*) Aeneid, 1. 6, v. 7 2 4 - 7 2 7 . - I. 4. v. 2 2 1 - 2 2 5 . 

ott az ember a barmokhoz lealjasittatik, itt a barom is az isten-
ségig felemeltetik, mindenütt vak fatum, sehol bölcs alkotó. 

Eme kísérletek csak az emberi elme elidegenithe-
tetlen hatalmának bizonyítékai, hogy ő az ismeretek egyes 
részeinél meg nem nyugodhatik, az ember ösztönből is 
érzi egységét , azért mindent egységre emelni, egység-
ben összepontositani törekedik. Az elmének e foglalko-
dása kétségkívül az elmélet osztályozásaiba veszi a ter-
mészetet. Kantnál , Schellingnél, Hegelnél ugyanezt ta-
láljuk, mindenki az összes természetet elméletben fel-
fogni, az analysis után synthesisben egyesíteni, az is-
meretek összegének egy szint, egy alakot adni iparkodott. 
Megrovhatunk valakit, ha ezen elméleti felfogásban téve-
dett, mikint Kantban sokan sokat megrovtak ; de magát a 
törekvést, a kisérletet megrovni senkinek se jutott eszébe ; 
első ebben gróf Teleky Domonkos ur, midőn vétkül ro.vja 
fel a középkor második felében élő papságnak, hogy elmé-
letben előre fölállított osztályozásokat, (gondoljuk, hogy 
a Stagiritának cathegoriáit érti) a természetbe mereven át-
vinni iparkodott. Tudjuk tehát, hogy a szem lát, a fül hall ; 
de ne mondjuk, hogy minden teremtett tárgynak van czélja 
egyenkint, s a mindenségnek pedig egyetemben ? A termé-
szeti tanok teleologia nélkül tört, zilált ismeretek, nem pe-
dig tudományok. Igy viszi az elnöki grófi beszéd a termé-
szettanokat a kézmivesek fokára, igy azután megérthetni, 
hogy azokat rendszerbe foglalni, a tudománynak fokára föl-
emelni csak a lelkiekkel foglalkodó, szenyesen Önző papság-
nak jutott eszébe. Haladás lesz-e, ha elméletben nem osz-
tályozzuk, nem egyesitjük az egyes ismereteket? A ker. hit 
megtanított minket mindent egy fogalomra, egy eszmére, 
egy czélra (causa finalis) felhozni, és mi térjünk vissza oda, 
hol Aristoteles, hol Galienus volt ? Szomorú dolog, mikor 
a hanyatlást haladásnak nevezzük, s ezt az elnöki székről, 
ezt a tudósok nagy gyülekezete előtt, ezt Europa előtt. Az el-
nök gróf mondta, hogy a papság a természettanokkal vitt 
foglalkozást az anyaghoz tapadt foglalkozásnak tartotta. E 
vélemény, ha történeti igazság lenne, kétségkívül akadályt 
vetett volna azon tanok fejlődésének, mert a tudományok 
egészen papok és szerzetesek által müveitettek. De mit fog 
mondani az elnöklő gróf, ha figyelmeztetjük Joannes Clima-
cusra , ki a lelket az anyagtól kezdve egészen az égiekhez 
emeli, s a teremtett lények fölötti elmélkedést oly eszköznek 
tart ja a ker. tökéletességre, mint az égiekről tett elmélke-
dést ? Epen azért neveztetett Climacusnak, mivel a terem-
tett tárgyakon végig a teremtőhöz lassan fel jutot t , mint a 
csiga. Mit fog mondani a gróf ur, iia említjük, hogy az egy-
háziak a természettanokat csak a Genesis és Ezechiel miatt 
se hanyagolhatják el, s nem is fogják soha elhanyagolhatni? 
s hogy ezen tanokat a szent férfiak egész sora művelte, mi-
kint sz. Vazul és sz. Ambrus a Hexaemeronban , mikint 
aranyszájú szent János a Genesis fölött tartott homiliáiban, 
mikint Nemesius emesai püspök ,De natura hominis/ mikint 
sz. Ágoston ,De quantitate animae, ,De liberó arbitrio' ,De 
anima' ,De orditie' ,De Musica' stb. könyveiben? Mit mond 
a g r ó f ú r , ha említjük, hogy sz. Vazul, nazíanzei sz. Gergely, 
aranyszájú szent János kórodákat alapított, hol az orvosi 
tisztkedést, tehát a természettanok tudományát, alkalma-
zását papok, szerzetesek kezelték ? Tökéletlen volt mindez, 
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megengedjük ; de mi emberi kezdemény van tökéletlenségek 
nélkül ? Ki fogja Nagy Albertnek, Baco Rogérnek, Lullus 
Rajmondnak bűnül felrovni, hogy Stahlt, Scheelet, Priest-
leyt, Lavoisiert, Reyt, Guyton-Morveaut, Faradayt, Berzeli-
ust, Bucklandot, Davyt, Aragot, Ampéret, Gay-Lussac, Be-
udant, Becquerellt, Bordát, Delucot, Desdouitst, Descartest, 
Boylet, Fizeant, Fournetet, Gruyert, Hallt, Halleyt, Her-
schellt, Humboldot, Huyghenst, Laplacet, Lartiguest, Le* 
verriert, Leuwenhoeket, Malustj Serres Marczelt, Moignot, 
Newtont, Nicholsont, Oerstedet, Pitotot, Poissont, Ricciolit, 
Saigeyt, Savartot, Toricellit, Weadstonet, Wormst, stb meg 
nem előzték, fölöslegessé nem te t ték? Galvani, Volta kí-
sérletei nem voltak-e tökéletlenek ? Stahlnak phlogisticáját ki 
követi többé a vegytanban ? Nemes érez ' minden kezdet, 
melynek salakja csak az utódok kezei között szokott leolvadni. 
Harun-al-Rasild Bagdadban sokat tet t a tudományokra, ' ) 
de hóditásokkal levén elfoglalva, s nem birván, mikint Nagy 
Károly szerzeteseket, papokat, az arabok tudománya sebe-
sen hanyatlott , a nyugoti műveltség sebesen haladott. A 
quadriviumnak tárgyai számtan, mértan, zenészet, csillága-
szat voltak, a thiouvillei capitularisek a gyógyászat előadá-
sát parancsolták az iskolákban. Az arabok sok természet-
tani ismereteket nyújtottak a nyugotiaknak s a nyugotiak 
ezeket buzgón elsajátították. 2) Konstantinápoly könyvtárá-
nak 200,000 kötet könyve volt, 3) ezek nyugotra vándorol-
tak, úgyhogy ma azon könyvekből 2000-et alig bir a serail. 
Hugo, a victorinok egyik főjelese, a ker. tökéletesség nagy-
mestere tanulmányaihoz a természettanok tanulmányozásait 
csatolta ; aquinoi szent Tamás Aristotelesnek minden mun-
káit alaposan ismerte, tökéletesítette ; sz. Bonaventurának 
,Compendium veritatis theologicae' munkája a cranioscopi-
ának, és az areztannak, ugyszinte az egész természettanok-
nak bámulatos ismereteit taglalja. Raimundus Lullus 4) an-
nyira művelte a természettanokat, hogy neve alatt 4 köny-
vet ismerünk az emlékezetről, 32-őt a bölcsészetről és vegy-
tanról, 19-et a számtanról, 20-at az orvostanról és csillagá-
szatról, 49-et a vegyészetről, sőt a hittant is ,Ars magna' 
munkájában számtani modorban tárgyalta. 5) Scoto Mihály 
a 14-ik században ,Libellus de secretis naturae' °) Gall, 
Spürzheim, 7) Lavatert, Portát 8) igy megelőzi : ,,Cujus ca-
put est magnum, et bene rotundum omni ex parte, signifi-

' ) A b o u f a r a g e , Spec imen h is tór iáé A r a b u m , p. 160. ed. O x -
ford. 1650. 

2 ) M u r a t o r i diss. 24. p. 208. 212 . 
3 ) Guido P a n c i r o l u s , K e r u m mirabi l ium depe rd i t a rum 1. 1. tit. 22. 
*) Viszontagság te l jes élet, a vi lági ö r ö m e k t enge rébő l a szenve-

dések t enge ré ig m e n t , mivel mily hévvel t ö r e k v é k te t szen i Castolloi 
Ambros i ának , oly buzga lommal a k a r t meghalni J é z u s é r t . Az af r ika i mó-
rok ál ta l t ő r r e l á t dö fe tve , Bougia vá rosban halál ig k ö v e z v é , nem le l -
he tvén a halá l t , a t udományokra adta magá t . Sok m u n k a van az ő neve 
a la t t , mely nem az övé , , A r s magna 1 hi t tani és , T e s t a m e n t u m ' v e g j t a n i 
munka ké t ség kivül övé. E g y vegy tan i m u n k a J é h á n Lajostól i r j a L u l -
lusról : „ a p r è s lui l ' h i s to i re de la chimie nous offre u n e assez longue 

l acune . " (Chimie et Minerai , p. 1282. ed. P a r i s 1864. 

Can tù Stor ia un iv . 6 kö t . 432. 1. 
8 ) A m s t e r d a m 1665-i k iadás van k e z ü n k b e n . 
7 ) Ga l l , Ana tomie et physiologie du sys tème n e r v e u x en généra l 

<'t du ce rveau en par t i cu l ie r , P a r i s 1811. — S p u r z h e i m , Observa t ions 

.sur le phrénologie , P a r i s 1818. 
s ) D e h u m a n a physiognomonia , l iouen 1650. 

cat hominem secretum, sagacem in agendis , ingenio-
sum , magnae imaginationis , laboriosum , stabilem , lega-
lem. Cujus caput est longum, significat hominem fatuum, 
malitiosum, vel valde simplicem, vanum, cito credentem, 
nucigerulum, ac etiam invidum. Cujus caput est grossum, 
habens latam faciem, significat hominem suspiciosum, valde 
animosum, cupidum pulchrorum, grossi nutrimenti, et non 
bene verecundum. Cujus caput est parvum, significat ho-
minem velde debilem, insipientem, pauci eibi, doctrinalem, et 
non bene fortunatum." Gyengédtelenség volna részünkről 
ezen előre felállított osztályokat a fejről a külső természetre, 
vagy az elnöklő gróf úrra, s végig a tudósokon mereven át-
vinni, de elég az, hogy ily kísérlet is volt a középkor második 
felében. Sacco kolostor szerzetesei Lapust 1270-ben havon-
kint 30 bolognai liráért felfogadták, hogy nekik a természetta-
nokból előadásokat tartson.1) Vercelli városa 1276-ban a ter-
mészettanok tanszékét felállította ; Corbelius Egyednek „De 
compositorum medicamentorum vir tute" munkája nem ré-
gen újra kinyomatott ; Raimundus de Sebonda, barcellonai 
tanár „Theologia naturalis" munkája becsben tar tatot t ; Pi-
cus a Mirandola 1463 titán ,Heptaphus' munkájában a ter-
mészettudósok véleményeit Összehordta ; Tostato Alfonz 
egyetemes tudományosságáról hires, úgyhogy példabeszéddé 
vált : ,hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne.' A tu-
dományos pezsgés, mozgás, buzgalom oly nagy volt az egye-
temeknél, a szerzetes házakban, hogy atournayi püspök I I I . 
Coelestinus pápához Írhatta: ,,a hány vitatkozás, annyi bo-
trány, az iskolákban oly nagy a zavar , hogy senki se gon-
dol másra, mint minél fogárdosabb tételekkel zaklassa a ta-
nár t ." Ezen szellemi forrást eléggé mutatja az élezvers : ,si 
Lyra non lyrasset, Lutherus non delirasset.' S hogy Luther 
Márton a darabosságon kivül semmiben sem eredeti, bevi-
tatja a könyv : ,Die Reformatoren vor der Reformation.' S 
hogy ne lett volna mozgalom, mikor a középkori tanonezok 
tanulási vágyáról Fulco Abailardhoz imigy Írhatott : „Roma 
suos tibi transmittebat alumnos. N u l l a terrarum spatia, nulla 
montium cacumina, nulla concava vallium, nulla via difficilis, 
licet obsita periculo et latrono, quominus ad te properarent 
retinebat. Angolorum turbam juvenum mare interjacens et 
undarum terribilis procella non terrebat. Remota Britannia, 
Andegavenses, Pictavi, Vascones et Hiberi, Normannia, Flan-
dria, Teutonicus et Suevus, praeterea cuncti Parisiorum ci-
vitatem habitantes." 2) Nem emiitjük Dagonari, Nadi Gás-
pár, Feravante, Peurbach, Müller, Pacioli, Reich, Belanti 
stb. ugyszinte az orvosok, a sebészek hosszú sorát, kik kö-
zött Vianeo di Maida Vincze, Bojani himlőt ojtott, Mondini 
de'Luzzi Bolognában először emberi holttesteket bonczolt, 
Saladino di Ascoli ,Compendium aromatariorium'-ot a gyógy-
szerészek számára i r t ; nem taglaljuk Cuza Miklós püspök s 
bibornoknak munkáit, elég emliteni is : „Reparatio Calen-
dar» : De mathematicis complementa ; De ludo globi ; De 
mathematica perfectione ; De apice theoriae ; De conjectu-
ris ; De quadratura circuli ; Correctio tabularum Alphonsi ; 
De transmutationibus geometricis ; De arithmeticis comple-
ments ; De figura mundi ; De aequalitate ; Tabulae Persi-

] ) Can tù Stor ia Univ. 6. K . 380. 1. 

*) Opera Abai la rd i , L iber ca lami ta tum m e a r u m , ed. P a r i s 1671 
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cae ; De una curvi rectique mensura" ' ) stb. Mily szenyesen 
önző pap lehetett ez a Cusa 1401—1464-ig, aki ennyi ter-
mészettani munkát összeirt, s ahoz még szakadatlanul diplo-
matai utazásokban járt ! Mily alacsonnak, földhez tapadott-
nak tekinthette Krebs Jánosnak pajkos fia, Mandrescheidt 
grófnak kegyencze azokat, kik a természettanokkal foglal-
kodnak, miután ő Coperniket , Keppler t , Galileo Galileit 
megelőzte ! Ily önzők a kath. papok. Nem emiitjük az astro-
logusok munkáit, melyeknek tévelyei sok igaz ismereteket 
rejtettek a természet világából, s mely tant igazi értékére 
Romának II. Fridrikhez küldött válasza lehozza, hogy a mai 
tudóskák is, kik a pápai fejedelemség elrablásával a kath. 
papságot , mikint az erdélyi rendek a kath. püspököt a 
szenyes önzések békóiból felszabadítani, s az oltár szenté-
lyébe valahol a tengereken túl zárni törekednek, tanulhat-
nak belőle : 

Fata silent, stellaeque tacent, nilpraedicat ales, 
Solius est proprium scire futura Dei. 

Niteris incessum navem submergere Petri , 
Fluctuât, et numquam mergitur ista ratis. 

Quid divina manus possit, sensit Julianus : 
Tu succedis ei, te tenet ira Dei. 

Monsieur le comte ! pensons ! (Folyt.) 
SASVÁR, sept. 10-én. Az öröm és töredelem e he -

lyéről tudósítom, mily nagyszerűen ünnepelt lelkünk. Gyer-
mekek édes anyjuk üdvözletére gyűltek, természetes tehát 
hogy a szív érzelmei elméink sőt egész valónk minden tehet-
ségét eltöltötték. Tudvalévő, hogy a sasvári kegykép há-
romszázados ünnepe sz. Mária születése napján tartatott . Ez 
oknál fogva Máriaország első főpapja, a Maria buzgalmában 
is fölöttünk álló bíboros Atyánk, nemcsak a templom feldíszíté-
sére tetemesen áldozott, hanem saját személyében vezette a 
zarándokokat. Az ideje korán szétmenesztett felszólítás követ-
keztében f. h. 5-én számos processio érkezett Nagyszombatba, 
kik innen valának indulandók Sasvárra, ide érkezett ő emtja 
is, mellőzve stb. megtiltva minden fényes fogadtatást; csupán 
kegyei voltak a régiek s mint egyébkor, ugy most is öm-
löttek. Másnap a gyónók kihallgatásával telt el, délután két 
órakor megindult a menet. A nép száma itt 25 ezer lehetett, 
mely a nagy tér t tömötten elfoglalta, az ezernyi lengedező 
zászlók árnyékában. A sürü tolongás keserveit itt előizlettük, 
mely azonban sokáig nem tartott, mert csakhamar a széles 
országútra terült a néptömeg, hol egyes csapatokban imád-
kozva énekelve elláthatlan messzeségre foglalta el az utat. 
A menetet ő emtja a pleb. templomból, az Immaculata szo-
bor és az arany koronák elővitele mellett, fényes segédlettel 
egész a város végéig vezette, hol áldását vettük, s derült 
kedélylyel útnak eredtünk. Nagyobb része gyalog ment, a 
szekerek sokasága követett s mig elménk a szent Anyáról 
gondolkozott, ajkunk az ő énekeit zengedezte, az ut oly 
hamar fogyott, mintha futottak volna mellettünk a faluk. Ha 
meglassult lábunk, erőt öntött belé a közönként eloszlott 
sok zenekar, melyek a szent Anya tiszteletére meglehetős 
szabatossággal az egész uton zenéltek. Szokásban van ugyan-
is e tájon, hogy a mesterek pórfiukat fuvóeszközökre beta-
nítanak, s a templomban a nép énekét a zenekar kiséri. Mely 

' ) Lásd a Baseli kiadást 1565 három folio kötetben. 

szokás, ha csak nem történik a tanitás rovására, ha t. i. a 
zenekaros néptanitónem igényéi emiatt elnézést az iskolában, 
mindenesetre dicsérendő, már nemcsak az istenitisztelet ma-
gasztositása miatt, hanem mert a fiatalság egy nagy részét 
esténte iskolába tanulásra szorítva, elvonja a pajzánságtól. 
Eképen elvonulva a szép tájon, eltekintve a zászlók erdején, 
egészen képzelhettük a keresztes hadakat, amint a szent 
város elfoglalására mentek, van is hasonlatosság közöttünk, 
mert mi is a menyei Jéruzsalem elfoglalása végett zarándo-
koltunk, küszködve a rekkenő meleggel, nyilaló verőfénynyel, 
repülő porral. Egyetemes feltűnést okozott a szent menet 
alkalmával 3 fehér barát, aminőket még nem láttunk. Ezek 
pálosok voltak, kiket ő emtja meghivott , hogy a sasvári 
háromszázados ünnepének fényét ők is emeljék, mint kik 
hajdanta, valamint egyebütt, ugy főképen Sasvárt a szent 
Anya tiszteletét előmozdították. Ruhájok egészen fehér, ő-
szinte egyenes leiküknek igaz jelvénye. Estére Nádasra 
értünk s határában töltöttük az éjt . Bármi zordon leendett, 
vajmi szivesen türtük volna, hiszen minden fáradalmunk An-
nak tiszteletére történt, kinek gyermekei vagyunk. Hanem az, 
kinek engedelmeskednek a spiritus procellarum, megtiltott 
minden viharos időjárást. Hova reggel kis misét hallgatva 
ismét útra eredtünk ; azonban feldagadt lábaim miatt kocsin 
kényszerültem tova menni, ekkor kissé esni kezdett, s a 
füstölgő hegyek tartós esővel fenyegettek ; azonban a szinte 
közmondássá vált szép idő, mikor ő emtja vezeti a szent 
menetet, valamint az udvardi kálvária szentelésekor, ugy 
most is, csakhamar bekövetkezett, s enyhe légben elértük 
Szeniczet, ahol ismét uj és uj körmenet csatlakozott a zömhez. 
I t t ajtatosságunkat végezve az igen csinos templomban, ebéd 
után Sasvár felé vettük utunkat. Sok halmot völgyet elhagyva 
szép rónatájon feltűnik a két tornyú, magasba nyúló templom, 
mely drága kincsül a szent Anya szobrát őrzi. Amint köze-
ledtünk a szent helyhez, annál melegebben dobogott szivünk. 
Csupán képzelgés lenne ez ? Oh mért nem képzeleghetek 
ekkép másutt is ? A városkába érve, mindenfelöl ünnepi 
arczokat láttunk, de legörvendetesebb látvány volt a díszes 
templom, mely ez alkalomra megnyitva, lobogó zászlóival 
örömet rebegve, a zarándokokat üdvözleni látszott. Az oda-
való prépostplebános gondjainak valóban sükerült, hogy az 
ünnep magasztositására minden gondolhatót megtett , ámde 
ennek a szűz Anya oly buzgó tisztelője által kellett is sike-
rülnie. Mily igazi János ő mert magáénak mondhatja a szent 
szobrot, mely köré helyezte el kegyeit a menyek királynéja. 
A bevouulás óriásibb volt mint a Mária-Czeli. A menet állt 
140 papból, kik között 16 infulát olvastunk. 0 emtjának se-
gédkedett Faleinelli Marian nuntius-érsek és Szájbély Hen-
rik ő méltóságaik. A koronákat bársonynyal fedett talapon 
vitték Zalka és Szántófy ő nagyságaik. A menethez csatla-
koztak fényes díszruhában vidékbeli nemesurak. A nagy 
embertömeg, melyet a hozzáértők 100 ezerre becsültek, csak 
nehezen volt visszatartható, hogy hullámszerüleg össze ne 
omoljon a menetre, azonban sikerült baj nélkül a téres temp-
lomba vonulni. A kegykép meglátása sok szemet könyben 
fürösztött, sok szivet édes reményekre keltett, ah mert ha 
annyi ezeret meghallgatott e helyen a szent Anya, mért 
vetne meg engem bűnös embert, midőn ő a bűnösök mene-
déke ? Oh mennyi forró fohász illette ekkor a szent szobrot, 
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all mennyi nedves lángban csillámlott meg fájdalmas alakja ! 
Az érzelmek ilyetén torlódásában ha kicsordul a köny, ez a 
legédesebb mit adhat a föld. Az előirt imák elzengése után, 
megteltek a gyónószékek s 9 — 10 óráig hallgatták ki lelki-
atyáink a bűnbánókat. A nép azonban egész éjjel énekelt a 
templomban. Az ünnepen reggeli félnégykor kezdődtek a 
szentmisék. Hé t órakor német beszédet mondott a hírneves 
Klinkovstroem jezsuita. Jeligéjéből :Quid facietis in die visi-
tationis ? a kegyelmek és a szenvedés kettős látogatásáról 
beszélt. Nemcsak az elsőt te t te a szent anyának s teszi mi-
nálunk az U r , henem a másodikát is, azért fölösleges a harag-
tar tás az emberekre, hiszen ők csak organumai az Istennek. 
Szenvedést küldött magára az Isten Anyjára, látogatja az 
egyházat ugyanazon egy Isten. Századok óta ostromolják, 
keresik kutat ják, hogy talapja merre nem szikla, hanem csak 
homok, tapogat ják, hogy örök-e ? Bennünket is lá togat majd 
aszálylyal, majd betegségekkel. E bajoknak végoka nem a 
climatikus változatokban keresendő, hanem az Istenben. Gla-
cies, quae faciunt verbum ejus. Azért oh anya, ha fájdalom 
tép meghalt gyermeked fölött, nézd a fájdalmas anyát, ő sem 
volt kimentve a szenvedés törvénye alól. Tekints reá és vi-
gasztalódjál ! stb. Rómában — úgymond — szokásban vala, 
hogy a meghódolt tartományok évenkint .maroknyi földet 
vittek, annak jelvényeül, hogy országuk hü a hóditók joga-
rához. Mi por és hamu vagyunk egészen, tehát hozzuk em-
lékajándokul valónk legnemesebb részét : szivünket. E ha-
zának első főpapja koronát ajándékoz neki, tehát mi is koro-
názott szivet ajánljunk fel, de megkoronázva tövissel, az 
önmegtagadásS^ürelem, engedékenység töviseivel. Terjeszd 
ki kezedet e népre, mely térdre borulva anyának nevez, mely 
hozzád folyamodik ! — Hogy az előadás remek, hangzatos 
volt, mondanom sem kell. Kilenczórakor magyar beszédet 
mondott Szántófy kanonok ur, megérinté a kegykép eredetét 
s az azóta történt nevezetes csudákat , azután a szent Anya 
magasztos erényei és kiváltságai fölött elmélkedett. Maga a 
Szentháromság avval foglalkozott, hogy magasztalja a szent 
Anyát, s mi nem magasztalnók ? Röstelnénk azt tenni, amit 
Isten tet t , nem akarnánk követői lenni az Úristennek ? Az 
Isten maga üdvözlötte, midőn leküldötte angyalát, s mi nem 
üdvözlenők? Több ily hatásos hely fordult meg jeles beszé-
dében, mely főképen azért volt egyetemes hasznú, mert hang-
já t mérsékelten hordozta a szónok, u j szavakba mindaddig 
nem kezdett, mig az elmondottak hangja el nem halt. A nép 
épülése egy szívélyes : Isten fizesse meg köszöntésben tört 
ki. Vissza tetszett csupán az, hogy a beszéd elején szokásos : 
J ö j j el Szent Lélek énekre nem akadt orgonista, aki kisérte 
volna, a nép maga énekelte el. Ezután letette a hitvallást az 
ujonnankinevezett prépost Hrebi tsek Antal sasvári plébános. 
Beharangozás után kezdődött a koronázás. Miután felolvas-
tatot t a pápai irat, hogy az ő nevében benedicálhatja ő emt-
ja a koronákat, a megszentelt koronát ő emja a diszes lép-
csőzeten a magasba vette s a szent Anya szobrára illeszté. 
Az állvány, mely imint elfödte az egész oltárt, pillanat alatt 
el tűnt s kezdődött a szentmise remek egyházi zenével. Mise 
után maga a főpásztor lépett a szószékre, s szláv beszédet 
mondott, magasztalva a szent Anyát s hálákat adva mind azon 
jóért, melylyel az édes szent Anya gyermekeit elhalmozza. 
Az elérzékenyülés édes könyei többször peregtek le tisztes 

arczán. A nép határtalan kegyelettel hallgatta a buzgó fő-
pásztort. Igazán megvallva, hogy bíboros atyánk egyszerű 
megjelenése a szertartások minden nemében, élő szemre-
hányás ránk teljes erőben lévő papokra, mert ha ennyit fáradt 
Isten azon szolgája, aki annyit te t t dicsőségére, hogy megle-
hetne nyugodnia, mennyire köteleztetünk mi? A megmaradt 
gyóntatlanok azon és másnapon folyvást körülözönlötték a 
gyóntató-székeket, azért a papság szakadatlanul el volt fog-
lalva. A templom ismét nyitva maradt egész é jjel, s a jámbor 
nép énekeit semmi sem bírta megakasztani. Nagymise után, 
mit a nuntius-érsek tartott , következett a bérmálás, mely 
délig ta r to t t 1993 részesültek a szentlélek erősitő malaszt-
jaiban, kik közöl 750 ő emtja, a nuntius érsek, s Viber püs-
pök ő méltóságaik pedig a többit avatták fel Krisztus baj-
nokaivá. Délután a megkoronázott szobor diszes keretfog-
lalványba tétetet t , mely a kegyes főpásztor ajándéka. Szom-
baton ismét bérmálás, amidőn ő emtja 1443, a két egyház-
nagygyal együtt 3842 bérmált meg. A templom kijavítására 
a sok adakozó között kitűnik ő eminentiája, adakozván két 
ezeret. M é g igen sok a javítani való, azért a ker. lelkek föl-
kéretnek, hogy filléreikkel gyámolitsák a szent Anya sasvári 
templomát. Emlékajándékok is küldettek, Paulovits László 
egy ezüstlemez képet családi ereklyét, ő emtja által meg-
szenteltet a templom kincstárának ajánlott fel. A pálosok 
látása örömet gerjesztet t a vidék lakosainál, mert a szent 
szobor régi őreinek emléke, még igen élénknek mondható. 
A szent Anyának tulajdonít juk, hogy ily embersokaságban 
nem tör tént semmi baj, mindenik megtisztult lelkismérettel, 
kérései meghallgattatásának biztos reményével, s az életjob-
bulás fogadmányával tér t haza. Mi akartuk kimondani hálás 
köszönetünket azoknak, kik ez ünnepélyt oly nagyszerűvé te t -
ték, nemcsak a mi nevünkben, kik az örömkönyük napjait él-
tük, hanem azoknak nevében is, akik, midőn a templom zugába 
elhúzódtunk, felkiáltának : imádkozzunk a papocskákért, akik 
éret tünk fáradtak, hanem nem teszszük, biztosan tudva, hogy 
elhangozandott hálaszavainkat bőven fogja pótolni ama szent, 
amaz édes Anya, kinek dicsőségeért fáradva hozták létre ez 
ünnepet . Oh édes anyánk te már előadtad kéréseink millióit 
az Isten t rónja előtt, mi benned bizakodva nyugodtan várjuk 
teljesületüket ; mi viszont, kik a haza minden irányában 
szereteted parázsát szivünkben vittük szét, gyulasztjuk, hogy 
minden sziv csak téged szeressen, minden elme rólad gon-
doljon, minden ajak téged dicsérjen s általad az Üdvözítőt, 
kit imádás illet minden teremtménytől. Mater doloris in hoc 
trisaeculari jubilaeo intercede pro nobis ! Egg zarándok. 

MADARAS, aug. 24-én . Sz. Ágostonnak a kath. egy-
ház nagy bajnokának örökké emlékezetes szavai merülnek 
fel elmémben, midőn ez igénytelen sorok számára helyért 
esdeklek. „Dum caeduntur de montibus lapides et ligna de 
silvis, dum formantur, dolantur, coaptantur, labor et cura 
est, cum autem perfecti aedificii dedicatio celebratur, gau-
dium etsecur i tas laboribus curisque succedunt." Es valóban 
örömnapja volt reánk nézve aug. 21-ke, mint a melyen ngs. 
borsodi és katymári L a t i n o v i t s Illés, ritka nagylelkűség 
és mély vallásos meggyőződésből katymári kastélyában egy 
diszes kápolnát Istennek szentelni és ezt minden szerekkel 
fényesen felékesíteni édes örömének ismerte. — Oly tény 
ez, mely századunk materialismusával szemközt, méltán meg-
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érdemli, hogy köztudomásra jusson. —• Ily körülmények kö-
zött bátor férfiú és rendithetlen kebel kívántatik, mely elég 
erélylyel bír külsőleg is tanusitani, mi szive bensejét oly 
édesen eltölti. E lángkeblü férfiak sorába lépett ngs. Latino-
vits Illés ur is, sérteném azonban kegyurunknak ismert sze-
rénységét, ha érdemeinek és az egyház körüli buzgalmának 
részletezésébe bocsátkoznám ; de az irás e szavai szerint : 
,,sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera 
vestra bona", a tényeket köztudomásra juttatni, kötelesség-
nek ismertem, ,.ut glorificent Patrem, qui in coelis est." So-
raimat sz. Ágostonnak imaszerű szavaival végzem : „quia 
Deus in conspectu suo bona opera numquam permittit esse 
inania, sed fidelibus, quibus operantibus dedit virtutis suae 
favorem, tribuat congruentem pro tanta operatione mer-
cedem." D. a J. Kr. 

VEGYESEK. 
Czartoriska herczegnőnek halálos óráján a szentatya 

apostoli áldást küldött. Mennyi vigasztalás van ezen áldás-
ban ! boldog aki vele távozhatik az ítélő biró elébe, mert 
ezen áldás az isteni áldásnak zálogjegye, a halálban pedig 
csak egy áldás várhat reánk, s ez : venite benedicti patris 
mei. Dicső fejedelem, egyetlen fejedelem a világon, ki a ha-
lál óráján képes vigaszt, áldást adni. 

Gruizot aug. 31-én Cambremerben, az isteni gondvi-
selésről nevezett zárdászüzek iskolájában apróbatéten olyas-
mit tett , amiért némelyek őt ismét reactioról fogják vádolni. 
Gruizot jelen volt a próbatéten, s mikor a történeti szakban 
kitűnő leánykák dijazandók valának, ő magának a kath. plé-
bánostól kikérte a tiszteletet, hogy a leánykák fejére ő tűz-
hesse a koszorút. A dijak elosztása után igy szólt a leányok-
hoz :„ Gyermekeim ! Az erkölcs napjainkban sokat szenved, 
tik arra vagytok hivatva, hogy azt felemeljétek a családi 
körben. Kövessétek a jeles tanitómesternőktől, a plébánostól 
kapott bölcs tanácsokat, olvassátok gyakran ajtatos köny-
veiteket, a kátét és a szentírást. Szeressétek a keresztény 
vallást, szeressétek a mi urunkat Jézus Krisztusunkat, s ne 
feledjétek soha, hogy Jézus Krisztus az, aki a leányt, a fele-
séget, az anyát méltóságába visszahelyezte." 

Londonban aug. 27-én a királyi biró látlelezte Geffreys 
Lucrétiának testét, aki éhen halt. Belépvén a piszkos lakásba, 
kérdezte a szülét, mi okból halt meg leánya ? Az atya vála-
szolt:,, Oh uram! leányom fájdalomtól halt meg. Három éve 
dolgoztunk, tengődtünk. Fiam hetenkint egy guinét hozott, 
később megbetegedett, s meghalt. Szegény Lucrétiám és 
ifjabb leányom varrt, s minden tuczat ingért kapott két sil-
linget; de ezek is megbetegedtek. Ezután én eladtam mindent, 
hogy élhessünk, de kifogytam mindenemből. Jártam a kerü-
leti orvoshoz, gondoltam, hogy leányomat a község költ-
ségén eltarthatom : de minden meghiuâult. Egyszer haza 
térve, leányomat halva találtam. A biró ur látja, hogy mim 
maradt." A test bonczolás alá vétetvén, bebizonyult, hogy a 
halált az égető éhség okozta. Ily boldogító az angol nem-
zeti gazdálkodás. Romának szegényeit a kolostorok meg-
mentik az éhhaláltól, s a saeculo non fuit auditum, hogy Ro-
mában valaha éhhalál történt volna. Mégis az angol buldog-
gok csak a papok kormányzását kiáltják a legroszabbnak. 

Minesota amerikai államban saintpauli püspök párt-
fogása alatt egylet alakult akiköltöző irlandiak segélyezésére. 
Chicagóban Duggare püspök uj templomnak alapkövét le-
tette, Lafayettében Indiania államban szinte sz. Bonifácz 
tiszteletére emelendő templomuak alapköve letétetett. 

Toulouseben Latour gyilkos halálra Ítéltetett. Eszeve-
szettségig csökönös volt, sem Istenről, Se fölebbezésről nem 
akart tudni, mindig ártatlanságát vitatta, nevetett, vihogott, 
mikor kivégeztetéséről beszélt. A tömlöczkáplánnak minden 
fáradsága megtörött a fásult szivén. A pamiersi püspök kí-
sérlete is meghiusult. Latour végre, hogy a püspök és a káp-
lán atyai szavait elnémítsa, magát mohamedánnak vallotta. 
— Ritka példány az emberi gonoszságból, példány szinte 
a titkos társulatok rontási eredményeiből. 

Enfantin Bertalan a testet akarta felmagasztalni, mert 
az evangéliumban igen alacsony fok jutott neki osztályrészül. 
(A domus Spiritus sancti, habitaculum Dei, az Eucharistia 
alacsony fok.) Az u j secta halált jósolt a kath. egyháznak. 
Voltak gazdag befolyásos pártfogói, u. m. Pereire Emil és 
Izsák, Guéroult, Jourdan, Chevalier Mihály. Talabot, Mony, 
Flachat, stb gazdagok, magas államhivatalnokok. Valóban 
az u j apostolok elütöttek az elsőktől. S mi az eredmény ? En-
fantin 500,000 frankot hagyott gyermekeinek. Csekélység 
egy apostolhoz! Lacordaire 1852-ben felkiáltott eléjök : 
„jöjjetek, a kereszténység titeket is eltemet," 12 év alig mult 
el, a szerzetesnek szava teljesült. 

Az olasz forradalomnak, a forradalmi istenkáromlások-
nak fészke Tur in , saját vallásosságát ez évben avval 
bizonyította, hogy a kath. hitterjesztő czélokra minden olasz 
városoknál többet adományozott. Nápoly város adott e czélra 
33,899 lírát, Milano 22,593, Bologna 7,565, Florencz 5,256, 
Genua 13,857, Novara 10,000, Mantua 11, Messina (100,500 
lakos) 7 lirát, — — Turin pedig 60,386 lirát. Orsalda 
József papnak, aki Turinban az adományok beszédéséről 
gondoskodik, nagy érdeme van e szent cselekedetben. Pi-
sanelli mondta : ,az államnak, a törvénynek atheusnak kell 
lenni, az államférfinek nem szabad az Istenre, a vallásra gon-
dolni' ; a nép pedig nem csak saját hitét vallja és gyakorolja, 
hanem ezen hitnek áldásait a pogányokra is átvinni törek-
szik. A turini kormány valósággal a népnek képviselője, a 
népnek kifolyása ! 

Tanulmányozási czélból sokat kerestünk, tudakozód-
tunk valamely európai nyelvre forditott talmudok után. A 
Renanvitából azt tanultuk, hogy a talmudok mindeddig egyet-
len egy nyelvre sincsenek leforditva. Sajnáljuk, ha e köny-
vek a németek által se találtattak méltókká, hogy lefordít-
tassanak, miután a német irászok mindent forditanak, mi-
kint a muszkák. Pawlikowski Möldlingből kivonatokat küld a 
W . K. Z. lapba, pontos idézetekkel, nem mint Renan, aki a 
talmudokat csak hírből ismerte. Ezen idézetekből kiemeljük 
a következőket az Istenről : „Az Isten Mózes teste által be 
van szenyezve." Tract. Sanhédrin fol. 39 col. 1. — „Az Is-
tent lehet megbűvölni, kényszeríteni, hogy valamit tegyen, 
vagy ne tegyen." Táanith. fol. 19. col. 1. — „Az Isten sir, 
bőg mint az oroszlány, háromszor egy éjjel " Tract. Cha-
giga fol. 5. col. 2, Tract. Berachoth fol. 3. col. 1. — „Az Isten-
nek csak négy rőfnyi helye van, hova elvonulhat." Tract. 
Berachoth. fol. 11. col. 1 — ,,Az Isten kénytelen mindig ta-
nulni, és sokszor a hittani dolgokban a rabbinok jobb felele-
teket adnak, mint ő ." Tract. Avoda sára fol. 3 col. 2 Tract. 
Bava mezia fol. 59, co!. 1. 2. — ,. Az Isten hazug, esküszegő, 
bűnös." Jalkut Schimoni fol. 168. col. 2. nro 1025, 1026, 
1027. Zéena uréena Paráscha Vajéra fol. 12. col. 2. 3. — „Az 
Isten fölötte igazságtalan." R. Moschi Mircado a zsoltárok-
hoz, fol 18. col, 4. ,,Az Isten játszik, tánczol." Tract. Avoda 
Sáara fol. 3 col. 2. „Az Isten borbély, fodrász." Tract. San-
hédrin fol. 95. col. 2 fol. 96. col. 1. Tract. Berachoth fol. 61. 
col. 1. — Szomorú kalászat, ha igaz : gondoljuk, hogy Paw-
likowsky nem tréfált ily komoly dologban, mert akkor a tal-
mudok Istene nem volna Mózesnek és a keresztények Is-
tene. (\V. K. Z. 37. sz. 10 sept.. 1864.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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házi tudósitások. — Vegyesek. 

• Egy-

Egy pályakérdés megoldásához. 
i . 

„Malo communitatem absque sace r -
dote esse, quam malum sacerdotem commu-
nilati p r aee s se . " Egy magyar főpásztor. 

Mi csendesebb, mint a sírkert? és mégis mi in-
dit komolyabb gondolkozásra, mint a néma temető? 
Minden sírkereszt, minden emlénybokor egy-egy fel-
szerelt Ítélőszék gyanánt tűnik fel, s a leáldozó nap 
visszaverődő sugarai, mintha a két égő gyertya vi-
lágát képeznék, az itélet eme gyászos teremében. 
Aki ide lép, annak számot kellett magával vetnie, 
hogy a lelkére nyomuló visszás érzetek sulyját elvi-
selhesse. A temető élők s halottak színhelye; élet és 
halál néz egymással szemközt, mint olyan társak, 
kik egymásnak halálos ellenségei ugyan, mégis egy 
födél alatt kénytelenek lakni. Borzasztó sors ! — tá-
vozzunk e szomorú képtől. — Vissza, vissza a sürge 
nép közé, a barátságos födél alá, hol még néhány 
nap előtt vidor élet zajongott. Nem azt sugja-e min-
den nyomon a test philosophiája, hogy a kellemet-
len benyomások elől siessünk menekülni? Itt vol-
nánk tehát, hol nem rég egy fekete koporsó volt az 
udvar közepére helyezve, melyben a ház urának te-
temei pihentek, s mely alatt egyetlen ő r ü l a gazda 
nélkül maradt házi eb feküdt, komor pillantásokat 
vetve maga körül, a néptelenné vált udvarban. Ah ! 
senki nem siratta az örökre távozót. Ilyen az élet ! 
ilyen a halál. Bölcsészetem jöjj segítségemre ! más-
kép e visszagondolások nyűgeiből ki nem birok sza-
badulni. „Vagy nem élek-e én? nincsenek-e körü-
löttem vidám arezok? nem vagyok-e gentleman? 
Félre borús képek, el veletek ! csak a jelen nyújt-
hat boldogságot." „Bort fiuk! Wer nicht 
liebt Wein, Weib und Gresaüíg, — bleibt ein Narr 
sein Lebenlang !" Fuss ez elátkozott helyről, fuss ! 
ezt súgja egy belső szózat. A lelkismeret és a philo-
sophia fölismerték egymást. Mint vádló és vádlott 

állnak szemközt, mig ügybajaikat végzik, mi te-
gyünk néhány körpillantást, amennyire láthatárunk 
engedi. 

Ujabb időkben az által is élénkebb lendületet 
nyertek az égető korkérdések, hogy korszerű pálya-
díjak tűzetvén ki, némely végveszélylyel fenyege-
tett ügy megmentésére az első lépés, az aluszékony 
lelkismeret fölébresztésével, mindenesetre megtéte-
tett. A pályázók lelkülete, életmódja, elvei, melyeket 
négyszem közt vallanak, nem jönnek itt tekintetbe, 
csak a munka ne téveszsze hatását. Egy Olaszhonból 
irt levelet volt alkalmam olvasni, melyben ugyan-
azon egy szerzőről mondatik, hogy tizenhárom kér-
dést vitatott meg non plus ultra remekül, pro és con-
tra, majd ismét egészen ellenkező irányban. A scu-
dik és frankok rendesen kifizettettek. Egy pesti tár-
saságban is hallottam, hogy bizonyos kath. pap vég-
nélkül dicsértetett ama geniálitása m i a t t , igen, 
m i a t t , melyet közremunkálásai által ellenkező czé-
lok elérésére tanusitott. „Vagy a tudomány nem 
végtelen-e, mint maga az istenség?" Ki merne a tu-
dományra korlátokat aggatni, hogy az szabadon ne 
mozoghasson, minden irányban? 

„Die Freiheit ist's, die Gott zum Gotte macht, 
Die ihm die Zügel reicht der weiten Welt , 
Sie ist's, womit in ewigen Himmelspracht 
Er seiner Sterne Herr zusammenhält !" 

Ez által egyszersmind emberi nyomoruságaink 
végtelenségét akartam megjelelni, mely a vakmerő 
elbizakodásból háromlott az egész társadalomra, és 
az anyaszentegyházra, mely még egyedül védi er-
kölcsi hatalommal a tekintélyt. Más oldalról való-
ban azt lehetne gondolni, hogy a tekintély ott van, 
ahol a szurony vége fénylik, legyen az azután akár-
ki fia kezében mellünknek szegezve. Mi azonban 
csak maradjunk meg szokott erkölcsi terünkön, 
amott úgyis csakhamar elvesztenénk a csatát — 
több ellen. 

Szemlélődéseink mindennap keserűbb tapaszta-
lásokkal gazdagitnak, ha igaza van annak, aki nem 
rég egy lapban mondá korunkról, miszerint a jellem-
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telenségben naponkint gazdagabb ! ? Ily gazdago-
dásra a kath. anyaszentegyház, tudom, soha nem 
vágyott, ha kétségtelen is, hogytüz próbálja az ara-
nyat. Egyik legfőbb örömünk az, midőn kevesebb 
akadályokkal kell megküzdenünk, hogy az örök 
igazságokat az emberek sziveihez vezessük. De gon-
dolom, az sem egészen helyes kifejezés, midőn Re-
nan „isteni ellenségnek" neveztetik. Isteni ellensége 
a „rosznak", maga Krisztus Urunk. „Verbum dulce 
multiplicat amicos, et mitigat inimicos." (Eccl. 6.) 
„Sed Dominus aversatur omnem iniustitiam" (Deut. 
25.) Hol keressük annak valódi, gyökeres okait, 
hogy népünk, a fönebbi szólásmód szerint minden-
nap gazdagabb az istentelenségben ? Váljon egye-
dül magában a népben-e, vagy egyszersmind a né-
pek vezetőiben is ? Legtöbbször a vezér oka, ha a 
sereg oktalanul elvesz. Végnélkül igazságos és nagy-
irgalinu Isten ! ha gonoszságainkat tekinted, ki fog 
előtted megállhatni? 

Mi a nép ? A nép óriás élőhalott, világra ki-
nyúló nagy testtel, mely természetesen többszörös 
árnyékot vet; s ehhez képest gyenge kislélekkel, 
mely mint a viz, csak akkor kezd életjelek közt bu-
zogni, mikor tüz mellé tétetik; s hullámzani, mikor 
fenekestől fölkavartatik. Innét van, hogy a nép, ha 
emberi alakot adunk neki, arczczal mindig a földet 
nézi. Ha dől, mindig arczczal dől a földre, s nem 
ugy, mint p. o. Héli főpap, (I. Kir. k. IV.) kinek 
Isten egyikét tartá föl hanyagságáért, a szörnyű ha-
lállal való büntetéseknek kilenczvennyolcz éves ko-
rában. Midőn Dávid lesujtá Groliátot, ámbár homlo-
kon sujtá, mégis arczczal esett a földre, jelképeül a 
csupán anyagi, testi erőben vetett bizodalom nyilvá-
nos megszégyenülésének. „Non in fortitudine sua 
(sed Dei) roborabitur vir." (I. Reg. 2.) „Dicite pusil-
lanimis: confortamini et nolite timere; ecce Deusve-
ster ultionem adducetretributionis : Deus ipseveniet^ 
et salvabit nos." (Isaiae 35.) Az Isten soha sem en-
gedi meg, hogy akik nem fölülről várják az áldást, 
hanem önerejükben biznak, s minden fensőbb segély 
forrását elvetik, sokáig uralkodjanak, sokáig éljenek. 
„Fratres ! confortamini in Domino, et in potentia vir-
tutis eius." (Ephes. 6.) Non est possibile, ut quis per 
omnem vitám sibi ignitam sedem in inferno condu-
cat, et in fine ad thronum gloriae in coelo conscen-
dat. Ha a nép élőhalotthoz hasonlítható, ugy a köz-
séget, mely lelkipásztor nélkül szűkölködik, méltán 
lehet temetőhez hasonlitani, melynek kapuja (ahol 
tudnillik ilyesmi szokásban van) csak akkor nyilik 
meg, ha az örökösök egygyel szaporodnak. Azon 

községek szinét is igen setétnek látom én, melyek-
ben sem lelkipásztor, sem pedig templom nincs. Csak 
egy-egy temetés ébreszt valami mozgást, egyébkint 
(a korcsma zaján kivül) halotti csend. Ily községekben 
burjánzik fel leghamarább az erkölcsi gyom. Ily köz-
ségek körül ólálkodnak legcsoportosabban a ragadozó 
farkasok. Ilyenekben dühöngnek az alaki istentaga-
dás különféle halálos kórságai legkegyetlenebbül; ter-
mészete levén a bűnnek, kerülni a világosságot. „In-
felices autem sunt, et inter mortuos spes illorum." 
(Sap. 13.) Ezekre különösen illik az irás szava: „Os 
habent, et non loquentur ; aures habent et non au-
dient." (Psalm. 112.) „Certe diun laetantur, insaniunt, 
vivunt iniuste, et peierant cito." (Sap. 13.) Mennyi-
vel vigasztalóbb szin ömlik el a templom, a plébánia 
s tanodával ellátott anyaközségeken! Sokszor való-
ban; mintha egészen más táj, más tartomány terülne 
el szemeink előtt, midőn a matert és filiáit szem-
ügyre veszszük. Váljon oda nem hat-e ki a pásztor 
gondja, szava, kenete ? Mi az oka a feltűnő termé-
ketlenségnek ? A régtől elhagyott, megkeményedett, 
elkövesedett föld, melyen csak saját növénye tenyé-
szik , mely mindennek, mellékes át- és levezetések 
utján, mint legújabban a kőszén, talán ékszernek is, 
de nectárnak egyátalán nem való. „Halál a fazék-
ban!" (Kir. IV. 4, 40.) Hát Elizeus, az Isten embere 
mire való? kérditek talán. Elizeus! Elizeus! Ugy, 
ugy. De azt mondják ám, hogy Krisztus maga is 
„mérget" adott enni a népnek, azért maradt még föl 
is az eledelből, és hogy mi ezt csudának keresztel-
tük ! ? Itt van tehát a bökkenő. Megváltozott, meg-
romlott a világ szájize, nem akar többé mannával 
táplálkozni. Oh ne féljetek, nem is hull az a mi tá-
borunkba. És miért nem hull? Csupán csak azért, 
amiért nem hullt annak idejében a zsidók tábor he-
lyére. „Quia non credidistis mihi, ut sanctificaretis 
me, coram filiis Israel." (Num. 20.) „In gente incre-
dibili exardescet ira." (Eccl. 16.) A következő esetet 
egy jámbor tanitó beszélte nekem. Estve volt, késő 
őszi estve. A korcsma ablakain kivül alig volt egy 
kettő világos a faluban. Vasárnap levén, az ifjúság 
mind a két nemből itt ott künn csévelygett a házak 
körül. Ej nem röstellem, úgymond, átnézek a világos 
ablakokhoz, mi történik ott? A hosszú asztal telve bor-
ivókkal, (egy kettő előtt spiritusos üveg állt) kevés 
vártatva kopogás hallatszik az ajtón, durva és súlyos 
kopogás, mintha törni akarnák, holott csaknem 
nyitva volt. Az udvar felőli két ablak tömve fiatal 
asszonyokkal és férfiakkal vegyest, kiknek ilyenkor 
az a szokásuk, hogy liazahivó czimet adván kandi-
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kálásuknak , ha meg nem kínáltainak belülről, az ablakot is 
kinyomják, s rángatások által adják értésül, hogy ők is ott 
időznek. Végre egész ünnepélylyel felnyílik az ajtó, s rajta 
kiforditott bundában egy szálas férfi lép be az ivókába s ud-
variasan, közös felállással fogadtatik. (Az evangelium nem 
mindenki által részesül ily külső tisztességben.) Erre a be-
lépő az asztalhoz közeledik, két nálánál ifjabb ember a két 
világgal (egy gyertya és egy mécs) melléje áll, s meghajt-
ják magukat a közönség előtt, melynek középpontja maga a 
korcsmáros. Kivesz bundája alól egy jókora sajtot, melyet 
közös határozat vagy fogadás utján szépszerivel ellopott, és 
két kezébe vévén meghajtja magát, azután felmutatja ezen 
hangosan, énekmódra elmondott szavakkal : 

„Imádunk szent ostya ! 
Drágalátos manna !" 

mig a körüllevők, egyet kivéve, a mellöket verik kaczagva, 
s következett a fölosztás — a virtusnak dicsőítései közt, 
melyeknek tárgya a lopott sajt vala! Percussisti eos, et non 
doluerunt ; attrivisti eos, et renuerunt accipere disciplinam ; 
induraverunt faciès suas supra petram, et noluerunt reverti. 
Ego autem dixi : forsitan pauperes sunt et stulti, ignorantes 
viam Domini, et judicium Dei sui. Ibo igitur ad optimates, et 
loquar eis : ipsi enim cognoverunt viam Domini, et iudicium 
Dei sui. Et ecce hi magis simul confregerunt iugum, et rupe-
runt vincula. ( Jer . 5 , 3 , 4 , 5.) E község most, mint értesülve 
vagyok, a boszuállásért égbekiáltó tettek következtében szét-
szóratott, ugy hogy kő kövön nem maradt. A tüz megemész-
tett mindent, ami eléje akadt, és nincs olyan hely, ahol egy 
emlékére lehetne mutatni a régi jóllétnek. Azelőtt sátor sá-
torhoz szorult, mint hajdan az egyiptomi pusztában.., Turpi-
tudinem patris tui, et matris tuae, uxoris, sororis tuae filiae 
filii tui, nurus tuae ect. — non discooperies. Qui supra uxo-
rem filiam ect. duxerit, scelus operatu3 est. Vivus ardebit 
cum eis, nec permanebit tantum nefas in medio vestri." (Le-
vit. 20.) Most a szél alkalmas helyeket söprött, ahol a man-
na bátran eshetik. 

IIa a „Religio" (mert csak is a Religio) egyes eseteket 
hoz Olaszország mostani desolált állapotairól, melyekből az 
erkölcsi romlottság fejti ki borzasztó alakjait szemeink előtt, 
mint a lelki fejetlenség természetes szüleménye : önkénytelen 
összeborzadunk, és hirtelen eszünkbe sem jut, hogy e vész-
szellem már közöttünk is terjeszkedik. Már ami népünk is 
túrja magából a kék lángot, mely annyi virágzó nemzetet, 
várost és falut elemésztett. Hova kapjunk ? készen állunk-e 
a legnagyobb csapások elviselésére ? föl vagyunk-e elegen-
dőkép vértezve a megtámadások ellen ? Ne higyjük. Egészen 
magán állunk, és ezt, ugy látszik magunk is ugy akarjuk, 
mert kényelmesebbnek tetszik. Sőt a társasulást, a gyakori 
közlekedést, az „in omnibus unitas"-ra vezető kellékeket meg-
vetjük, túlságosan elbizakodunk. Es azt veszszük észre majd, 
midőn a közös vész fejünk fölött összecsap, hogy kérlelhet-
lenül elboritson. Aki ezt nem látja, az szerencsés ember lehet, 
mert gond nélkül él. Sed habent quaevis deleetamenta suos 
aculeos. — Epen e gondatlanság veszi igénybe jelenleg az 
anyaszentegyház orvosi eszközeit, hogy a rothadásokat ki-
metélje, a fekélyeket megtisztogassa. ') Mindenek fölött sok 

' ) , ,Qui dicunt impio : iustus es , inaledicent eis popul i . " ( P r o v . 
24.) Meliora «unt vulnera diligentia, quam fraudulenta oscuta blandien-

függ az ugy nevezett egyházi kerületekben a lelkismeretesen 
megtartott „koronák, vagy congregatióktól, a szomszéd lel-
kipásztorok szoros összetartása- s egyetértésétől, a nép-
missiók fölelevenitése, legalább egyszer évenkint tartandó 
közös lelki-gyakorlatok, összetes gyónás és áldozás, egyház-
napok kölcsönös (szellemi) megünneplése, s a hűtlen fi-
liáknak öszpontositott erővel s pásztori okossággal való meg-
térítésétől, mely képek vagy szabályok, mint áttörhetlen le-
mezre, a plébánosok érczkebleire legyenek írva megmásit-
hatlanul. A nép ritkán szegül ellene az istenes buzgalomnak, 
mely az ő üdvére van irányozva. S ha talán egyideig daczolni 
látszik is a legjobb törekvések ellen: az Ur nem hagyja szé-
gyenben Mózest, és ha nem egyszer, másszor kiereszti fe-
nyítő vesszejét a hálátlan népre, hogy kényszerítse megis-
merni látogatása napjait, melyekről a próféták szólnak. — 
Hogy állunk most ? Bizony nem mindenütt egyformán, sőt a 
legtöbb kerületben igen lazul. Az elszigeteltség oly szembe-
tűnő, oly hátrányos, hogy valóban csak az eredményekben 
láthatni, menyi ziláltság különbözteti meg egymástól né-
peinket. Ugy szólván, mindenki magának él, amint él. A 
szellemi eltörpülés gyakran annyira sülyeszt egyeseket, 
hogy előforduló alkalommal nyiltan megmondják, hogy 
miután ők ezt vagy amazt simpliciter elhagyták a rítu-
sokból, ugyanazt tegyék mások is. Volt rá nem egy eset, hogy 
a kántornak nem vala szabad rövidke négy strofás éneknél 
többet énekelni, és ezt állandóan ; sőt más szertartásoknál is 
rettenetes szerepet játszott és játszik a kárhozatos szeszély. 
Mindenki ur otthon ; azért van, hogy amennyi ház, annyi 
szokás ; mi által csak ellenségeink malmára hajt juk a vizet. 
Az indokolhatlan féltékenység még kiválóbb egyéneket is 
bélyegez. Mintha azáltal nekem, (vagy másnak) rövidségem 
történnék, ha egy harmadik lelkesebben hirdeti az Isten igé-
jét, hosszabban és komolyabban végzi a többi sz. szolgálato-
kat. Absit nobis gloriari, nisi in Cruce Domini nostri Jesu 
Christi ! — Itt mindnyájunknak egyet kell érteni. Közeled-
jünk ! Hiszen nincs arról szó, hogy egymás kedvét keressük. 
„Audite hoc sacerdotes, et attendite domus Israel ! et domus 
Regis ausculta iudicium !" (Oseae 4.) Vagy Malachiást 
lehet-e napjainkban szivbeli mély megindulás nélkül olvasni? 
„Vos autem recessistis de via, et scandalizastis plurimos in 
lege, irritum fecistis pactum Levi. Propter quod et ego dedi 
vos contemptibiles, et humiles omnibus populis, sicut non 
servastis vias meas, et accepistis faciem in lege etc. (* *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 22-én. Nem fogják sorainkat t. olvasók 

panaszszal fogadni, ha a kérdéses elnöki beszédet oly hosz-
szura vitt jegyzetekkel kisérjük. A beszéd bünvádolt helyét 
elegendő lett volna egyszerű válaszszal helyreigazítani, mi-
után a tudós világ összehangzó Ítéletébe ütközik, s magától 
elporlik ; de szokásunk ellenfeleinket túlzottan tisztelni, kath. 
életünk kincseit ép e korban, hol ismeretlen u j élet, mesés u j 
kincsek után oly nagy a vágy, a múltból, a jelenből kiemelni, 
felmutatni. Napi szükségeinknek élünk, s ha ezen szüksé-
geknek fedezésére, mint például a természetvizsgálók gyü-

tis. „ E s t qui nequi ter humiliât se, et interiora eius plena sunt dolo ." 
( E c c . 11.) 
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lésén mondott elnöki beszéd éhségeire, túlságosan sok ele-
delt összehordunk, ennek jámbor szándékunk mellett kath. 
multunk, jelenünk kincsbősége az oka. Nagy szükség volt, 
mikor az exceptis mulieribu3 et parvulis 5000 embernek 
táplálására a pusztában csak öt árpa kenyér, inkább öt le-
pényke és két hal volt; Megváltónk nemcsak annyira soka-
sította az eledelt, hogy a népsokaság jóllakozzék, hanem 
annyira, hogy miután manducaverunt omnes et saturati sunt, 
tulerunt reliquias duodecim cophinos fragmentorum plenos. ]) 
Kantot is az birta a Kritik des Urtheils munkának Írására, 
hogy a természetben nemcsak a szükséget teljesen fedezve, 
hanem véghetlen szépséggel, kellemmel, bájjal ellátva ta-
lálta, mely báj sz. Ágostont is elragadta, midőn Milánóból 
édes anyjával haza indulva Romában szobájának ablakáról a 
gyönyörű csillagos eget bámulta;2) melyre loyola sz. Ignácz 
is felkiáltani szokott : quam sordet mihi terra, dum coelum 
aspicio, hanem azért oly önző volt a földi szenvedésekre, 
hogy tovább élni kívánkozott, csakhogy Krisztusért szenved-
hessen. Van a kath. életnek, bármily oldalról támadtassék is 
meg, elég védve; de ha a tudomány gyűlöletéről vádoltatik, 
a vádoló maga nem egy sziklába, hanem mintegy bolygó 
aërolith pattogással, csattogással a nagy tellusba, vagy is 
kath. életünk földébe ütközik, hogy taglalásaival könyvtá-
rainkat gazdagítsuk. Kedvező találkozás, hogy mikor gróf 
Teleky Domonkos a kath. papság szenyes önzését, és általa 
a természeti tudományok elnyomását emiitette, ép akkor 
Dupanloup orléansi püspök Mechelnben ugyan e vádra vá-
laszul eme felszolitást teszi a vádlókhoz, s mi a Marosvásár-
helyen összegyűlt természetvizsgálókhoz, különösen az elnök 
grófhoz : „Felszólítás azokhoz, kik a kath. papságot a felvi-
lágosodás ellenségének mondják. Kerestetnek, s felvétetni 
fognak 400—500,000 férfi és nő az emberiség felvilágositó 
nagy munkájára. A jelentkezőnek nőtelen, tiszta életet kell 
élni, Afrika, Amerika, Polynesia, Uj-seeland vadonjaiba, 
amint és amikor küldetik, menni, elöljáróinak lélekben tett-
ben engedelmeskedni, a vadnépek eledelén élve ezeket, és 
ezeknek gyermekeit reggeltől estig oktatni, nevelni, a mű-
veltség első elemeibe bevezetni, az előítéletektől, a babo-
nától kibontani. Kényelem gyanánt gyalog fog utazni, a 
puszta ég alatt éjelezni ; fizetésül kap megvetést, kigúnyo-
lást, ráadásul pedig kinoztatást, vagy meggyilkoltatást, s 
ehez kötelessége lesz a kinoztatást, a meggyilkoltatást öröm-
mel fogadni, tűrni, sőt szabad lesz óhajtani, keresni is." Ez 
a felszólítás a kath. egyház vádolóihoz, s szabad legyen ezt 
gróf Teleky Domonkos úrhoz küldeni, fog-e e vállalathoz 
jelentkezni, vagy fiait, rokonait jelentkezésre buzditani, vagy 
legalább a természetvizsgáló urakkal , kiknek világotter-
jesztő fáradozásait igen tiszteljük, e felszólítást közölni, vagy 
végre a 11-ik gyűlés gróf elnökéhez miheztartás végett át-
tenni. Hogy ha gróf Teleky Domonkos ur jelentkezni, vagy 
a vállalathoz legalább 200 személyt szerezni fog, akkor sza-

' ) Matth. 14, 20. 
l ) Cum ego et ipsa (ma te r ) soli s ta remus incumbentes ad quam-

dam fenestrani, unde hortus intra domum, quae nos habebat , prospe-
ctabatur . Colloquebamur ergo soli valde dulciter. Er igen tes nos arden-
t iore affectu in id ipsum, perambulavimus gradatim cuncta corporalia, et 
ipsum coelum, unde sol et luna , et stellae lucent super t e r r am." Confess . 
J. IX. c. 10. n. 23. 24. T . 1. p. 166. B . C . ed. Venet . 1729. 

bad lesz komolyan vizsgálni, mily ellensége a kath. papság 
a felvilágosodásnak, mily önző a tudományok iránt. A kath. 
papság eme 400—500,000 embert már kiállította, ezen vál-
lalatot már közel kétezer éven át folytatja, s a munkások 
számát még mindig kicsinli, szaporítani óhajtja. Messis mul-
ta, operarii pauci. 

Eddig mi szólottunk, az adatokat tájékozásra mi aknáz-
tuk ; legyen szabad végválaszul a mostanra, előválaszul a 
jövőre még a világ tudósainak véleményeit, mások által kiak-
názott adatokat egy kath. papról, egy püspökről, szerzetesről, 
1622 után egy szentről összegyűjteni. Nehéz munkába ke-
rül. mert a könyvtár poros könyveit felkeresni, felütni, az 
idézeteket összerakni mindig untató, tikkasztó munka. De 
sokra tiszteljük a természetvizsgálók társulatát, nagy foltot 
látunk rajta a gróf elnöki beszédje után, kívánunk neki szép 
jövőt, eredményes pályát hazánkban, szeretjük eziránt saját 
Ítéleteinket, melyek a hittanulmányokban se bírnak porszem-
nyi súlynál többet, a természettanokban annyit se, mások 
Ítéletével helyettesíteni. E pap, e szerzetes Albertus Teuto-
nicus, máskép Fráter Albertus de Colonia, a tudós világban 
Albertus Magnus, Boilstädt német családnak Lavingenben 
1205-ben született üa, aquinoi sz. Tamás tanára volt. J) A 
tudósok, kiknek Ítéleteit közbeszőjük, katholikusok, protes-
tánsok, anglicanusok, methodisták, saint-simonisták,héberek, 
hitetlenek, papok, világiak, a természeti tudományokban 
mind ujabbkoriak, és szakértő férfiak lesznek ; s szorítkozni 
fogunk azon Ítéletekre, melyek Albert természettani tudo-
mányosságára vonatkoznak, kit a világ nagynak nevezett, 
mert nemcsak a hittanban, hanem a géptanban, vegytanban, 
a természeti tanok minden nemeiben, nagy volt. 2) Nagy 
volt, nem 1864-ben, hanem a 13-ik században, 3) ép a kö-
zépkor második felének kezdetén, melyet az elnök gróf vád 
alá vett. Járatlanok vagyunk a természettanok irodalmában, 
ha az elnök gróf úrral együtt dolgoznánk, kétség kivül az 
ide szóló Ítéleteket kétszer többre vinnénk. Mink hiszszük, 
hogy a magyar természetvizsgálók gróf Teleky Domonkos 
urat, a katholicismusnak kitűnő ellenesét, nem azért válasz-
tották elnöknek, hogy egy ebédet adjon, hogy oldaldöfések-
ben szerepeljen, hanem mert a természettanokban igen jár-
tas. Igaz-e, nem-e föltevésünk, mások jobban tudják, s az 
elnöki beszéd fönnen hirdeti. A gróf ur nekünk bizonyára két-
szer annyi adatokat hozna, semmint mink tudunk hevenyében 
felkeresni. Megvalljuk, utasitást igen nagy örömmel fogad-
tunk volna e tárgyban, mikint szívesen fogadunk mindenben. 
Laudemus m. gróf! viros gloriosos, et parentes nostros in 
generatione ; homines magni virtute, et prudeutia praediti, 
nunciantes virtute prudentiae populis sanctissima verba. 
Haereditas sancta nepotes eorum. Sapientiam ipsorum nar-
rent populi, et laudem eorum nunciet ecclesia."4) Olyan volt 
Nagy Albert, maga elég egy korszak dicsőségének mega-
lapítására, 5 ) mert a tudományoknak lehetőleg legszélesebb 

' ) Naudé, Apologie pour les grands hommes soupçonnés de ma-
gie. p. 372. ed. Pa r i s 1663. — Jove Pau lus , de elogiis viror . doctissimo-
r u m . 1 2. ed. Basel 1721. 

Jourda in , Recherches sur l ' âge et l 'or igine des t raduct ions 
latines d 'Ar is to te . p. 31. ed, P a r i s 1843. 

s ) Velly, Histoire de France T . 4. p. 424. ed. P a r i s 1770. 
4) Ecclesiatic. 44, 1, 2. 
5 ) Jehan, Sciences physiques p. 121. ed , P a r i s 1857. 
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körét kivonatozta, s elméjének hatalmával be iá töltötte, el-
ső levén, aki a külső természetet, az embert, az Istent egy 
eszmébe felfogta, anélkül hogy a pantheisták ábrándjaiba ros-
kadott volna. 2) Ember tovább nem mehet a tudományokban, 
habár az egyes részeket tökéletesítheti is, mint Albert elju-
to t t ; 3) Engelbert Ulrik elragadtatva mondja felőle : „Vir in 
omni scientia adeo divinus, ut nostri temporis stupor et 
miraculum congrue vocari possit ;" 4) Blount Pope pedig: 
„Vir eruditionis admirandae, quem divinarum rerum pauca, 
humanarum fortasse nulla latuerunt, sublimibus ingenii ac 
memoriae viribus usque ad miraculum praestans, in divinis 
studiis longe eruditissimus, et philosophorum omnium, quos 
ante vel post eum universa Germania protulit, princeps, ob 
scientiarum ejus multitudinem , magnitudinemque Magni 
cognomen, quod nulli umquam eruditorum contigit, ante 
mortem adeptus"; ä) Quested hasonlíthatatlannak irja: „Al-
bertus post Aristotelem et Theophrastem in philosophia, et 
in ea maxime, quae rerum naturam scrutatur, et interpretatur, 
non habuisse creditur parem ;" 6) Trithémius pedig, a tudó-
sok Plutarchusa i r ja : „non surrexit post eum vir similis ei, 
qui in omnibus litteris, scientiis, et rebus tam doctus, eru-
ditus et expertus fue r i t ; " 7) „magnus in magia naturali 
(vegytan), major in philosophia, maximus in theologia." 8) 
Nagy tekintélyben állott Aristoteles, Albert ,Aristoteles 
christianus' nevet kapott.9) Albert tolla egyetemes volt,1 0) di-
cséretes mint encyclopedista a legujabbaknál is, Dumas,1 1) 
r .uvier,1 2) Hoeffer,1 3) Mayer1 4) Choulant,15) D'Orbigny csu-
dálják,1 6) bármuljákazt, mit kiki saját szaktárgyából ezen kath, 
pap, domonkos szerzetes, gazdag család szegény fiának iratai-
ban találnak; iratai 21 folio kötet, melynek leirása is egy ember-
életre sok, azért hiszi Cuvier, hogy több okos leirói voltak, 
kik az egyszer hallott előadást magányban leirták, kijaví-
tásra, helybenhagyásra előmutatták. l 7 ) Nem kereste a sze-
mélyes dicsőséget, nem forditotta iparrá természettani isme-
reteit, hova hivták, oda ment, Freiburg, Regensburg, Strass-

' ) De Gerando , Hist, comparée des systèmes de philosophie, T . 

4. p. 507. ed. Par i s 1823. 

De Blainville, Histoire des sciences de l 'organisa t ion, T . 1 , p. 

80 . ed. Par i s 1845. 
3 ) Hoeffer , Hist, de la Chimie T . 1. p. 359. ed. Par is 1842, — Bla-

inville i. h. T . 2. p. 84. 

*) De suinmo bono T . 3 c. 9. ed Argent . 1592. 
s ) Censura celebriorum authorum p. 416. ed. Geneven. 1694. 
6 ) De sciptor ibus i l lustr ibus, Blountnál p. 414, 

' ) De scriptoribns eccl. ed. Par is . 1497. 
8) Annales Hirsaugienses, typis Sanct i -Gal l i 1690; Chronicon ma-

gnum Belg icum, an. 1480. 

") Gui l lon, Hist, de la Philosophie, T . 2. p . 37. ed . P a r i s 1835. 

— De Gerando idézett munka , T . 4 p. 478. aliol Chronicon Cilicense 

ad an. 1258. Lángéitól kiadva, korbeli tanút ta lálunk. 
, 0 ) Dupin, Histoire des controverses et des mat i fe res re l ig .au 

X I I I . siècle p. 246. ed. Par i s 1698. 
n ) Dumas , Philosophie chimique, p. 19.ed. Pa r i s 1836. 

" ) Cuvier , Histoire des sciences naturel les T . 1. p. 412. ed. P a -

r i s 1841. 

" ) Hoef fe r , His t , de chimie T . 2. p. 358. ed. Par i s 1842. 

" ) Mayer , Bei t rag zur Geschichte der Botanik im 13-ten J a h r -

h u n d e r t ; Linnaea ein Journa l f ü r Botanik 10. B a n d , 1835. 
, s ) Choulant , Albertus Magnus, J anus folyóiratban, Breslau 1845. 

" ) D 'Orb igny , Diction, univ . d 'hist . naturel le p . 79. ed. Pa-

r i s 1841. 

" j Cuvie r , Histoire des sei. natur . T . I. p. 401. ed. Pa r i s 1841. 

bürg, Pavia látta, hallotta előadásait, Giordano domonkos 
szerzetes tartományi főnökének kegyeiben vágyait a tudo-
mányokra kielégíteni akarta ]), mert csak mint szerzetes 
találhatott ezekre kedvező helyet és időt ; 3) s kezdve vizs-
gálódásait a természeten, innen az emberre, innen az Istenre 
eljutott, első a természettanokat a hittannal együttesen fel-
fog ta , s minden munkáját ,,ad laudem Dei omnipotentis, 
qui fons est sapientiae et naturae sátor, et institutor, et, re-
ctor", mikint az Opus Magnum előszavában szól. Az emberi 
ismereteknek szélesebb köre nincs, mint melyet az ifjúságá-
ban bárgyú 3), férlikorában csudás elméjű Albertnek emii-
tett munkája kivonaloz. Ezt Albert ép akkor tette, Európá-
nak őt az Isten akkor küldte, a kath. szerzetes rend és 
papság ép akkor felmutatta, mikor Bagdadnak tudomá-
nyos udvara Dzsengiskán szekerczéi alatt darabokra hulla-
dozott, mikor Cordova se látta már mult századjainak tudo-
mányos fiait, 4) mert Afrikába űzettek. Albert sokat uta-
zott, mert sokfelé hivták, elöljárója sokfelé küldte. Utazásai, 
melyeket szerzetes szabályai szerint gyalog tett ,5) a tájak, a 
természet bájainak ismereteit nyújtották neki. Fáradtan 
ült le a sziklára, elmélkedve a havasok, a légködök képeiről; 
fáradtan tért be a falu szegény plébánosához ; éjeleit is el-
mélkedésekben töltötte. °) Azon papok és szerzetesek elmél-
kedései, melyekben a gróf elnök ur a természettanok fejlő-
désére akadályt látott, a természettanokat gazdagitották ; 
mert a természetet, először vizsgálni, azután a nyert ismere-
tek fölött elmélkedni kell, hogy a föld titkait felfedezzük. A 
természettanok Albertet a hittanban, a bölcselemben nagyon 
segítették. Nem egyetlen példa. Bossuet Duverney boncz-
termében szerezte az ismereteket, melyek minket a Con-
naissance de Dieu' müvében meglepnek. Sassure, Chateau-
briand a természet megható helyeit keresték, hogy felemel-
kedjenek ; Swammerdam, ' ) Lesser, Ellis a rovarok leírá-
sainál kapott lelkesültségüket imába öntötték. Assisi sz. 
Ferencz hegyek között elmélkedett legtöbbet; Salezi sz. 
Ferencz minden iratait a természet ismereteivel fűsze-
rezte. Égett Albert az igazság után, kereste az igazságot, 
nem oly szereppel, mint ezt Goethe,8) Byron, 9) Schiller 10) 
vad képzelődéseiben ecseteli , hanem mint ker. tudós, mint 
kath. pap, mint szerzetes, aki tudja, hogy elménknek áthág-
liatlan korlátai is vannak, s térdre hűl, mikor ezekhez érke-

' ) S t ap fe r , Biographie universelle , Par is 1818. — Blainville, 
Histoire des sciences de l 'organisation T . 2. p. 6. ed. P a r i s 1845. 

2) E c l i a r d , Scr ip tores ordinis P raed ica to rum, 1719; — Leclerc , 
Bibliothèque universelle et historique 1686; — és Bayle , Dictionnaire 

historique et critique Par i s 1820-ban kiadott müveik Albertnek f e lvé t e -

lét a sze rze te s rendbe 1222-re teszik. 

") Morér i , Grand dictionn. historique, T . 1. p. 117 ed Pa r i s 1704 

Naudé Apologie p. 378. ed. Pa r i s 1669. 
4 j Hillam, L 'Europe au moyen-Âge, T . 3. p. 28. ed. Par i s 1828. 
5 ) A szentszék mult évben adott választ a kérdésre , szabad-e 

í ra t r ibus mendicantibus vasúton utazni? Armonia 173 sz . 26 j u l . 1863. 
6 ) , ,Ducem quaerebat in praelucente au rea , Beatissimam scilicet 

Virginem, eamque enim o r a b a t , " irja J a m m y , Vita B . Alberti M. Lugd. 

1651. — Mézérai, Abrégé chronologique de l 'his t . de F rance T . 5. p. 

423. ed. Amsterdam 1740. 

Biblia na tu rae , sive história insectorum, Lugd. B a t a v . 1737. 
8 ) Faus t 1. felv. 1. jelenet . 
3 ) Manfréd 1. fe lv . 1 jel. 
, 0 ) Die Piäuber, 1. felv. 2 . jel. 
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zik, imádva a láthatatlant. Tanárságát Parisban kezdette, ' ) 
hallgatóinak sokaságára termet nem találván, a nyiltpiaczra 
ment, melynek ma is Maubert vagy is maître Albert neve 
van. Hallgatói elragadtatva, sokszor lármába kitörve hall-
gatták , .soha ily tanárt nem láttunk' e szólammal tértek 
haza. 3) Európának tudósai Parisba siettek, Parisban Al-
bert lábainál gyülekeztek ; Vincéntius ßellovacensis, az en-
cyclopedista, Arnaldus Villanovanus, a hires vegyész, Jo-
annes a Sacrobosco, a csillagász, 4) Michael Scotus, a hires 
mathematicus, Halesius, az irrefragabilis, Bonaventura, Dun 
Scotus, Robertus Sorbonensis, Stephanus III. párisi püspök? 

Vilhelmus érsek és korlátnok, 5) ezek között a fanyar ke-
délyű, némaságában zordon viseletű, a társaktól ,bos mu-
tus'-nak csúfolt aquinoi Tamás, voltak nevezetesebb tanit-
ványai. 6) — Ezek az ujabbkori tudósok Ítéletei a közép-
kori papság egyik tagjáról a marosvásárhelyi gyűlésen el-
nöklő gróf Teleky Domonkos ur által adott nyilatkozat elle-
nében. Az egész leírásban egyetlen szó sem a miénk, pontról 
pontra másoknak Ítéletei, s oly férfiaktól, kik nemcsak egy 
elnöki beszédet készitettek, hanem nagybecsű könyveket 
irtak, a természettanokban némi tekintélyre jutottak. De lás-
suk még tovább. (Folyt.) 

SZEGED, sept. 11-én. Azon édes reményben, hogy 
mint ritka alföldi vendégek, szívesen láttatunk, bátrak va-
gyunk néhány sorral tiszteletünket tenni. Es pedig rövid 
társalgási tárgyul K. J . v. m. tanárnak f h. 4-én felsőváro-
son Szilber Gyula szinte v. m. áldozár zsenge-miséje alkal-
mával tartott jeles beszédét kívánjuk szőnyegre hozni. Mely-
ről mi már csak azért is örömest hallgattunk volna, nehogy 
méltó elismerésünkkel a jeles tanárnak hízelegni látszas-
sunk ; ha korunk s városunk igényeinek teljesen megfe-
lelő beszéde a ,Szegedi Hiradó'-nak szemét nem szúrta 
volna. Azonban most sem igen leszünk bőkezűek a dicsérő 
szavakban. Erre a tanár ur nem szorult. De nemis ez a mi 
czélunk. Hisz dicséret ránézve már az is, hogy egy, minden 
positiv elvet nélkülöző, kőmives izü lap tett ellene kifogást. 
Szerintünk azon egy hibája volt a kitűnő beszédnek, hogy pár 
évvel előbb nem mondatot t : midőn még a ,Sz. II . ' által fel-
állított erkölcsi terrorismust a fejsze csirában érte volna. 
Egyébiránt most sem késő, ha a ,Sz. H. ' éretten és higadtan 
tud gondolkozni, mit különösen neki óhajtanánk figyelmébe 
ajánlani. A t. tanár merész föllépte által minden érett gon-
dolkodású ember tiszteletét kivívta magának. Vagy ha már 
oly szigorú morum censor lett a ,Sz. H. ' miért nem látja 
meg azon feles számú elhagyatott árvákat, kiknek könyör-
kiáltásait főtereinken minduntalan hal lhat ja? Vagy censori 
tisztét nem gyakorolhatná, ha a nőnevelés szent ügyében 
emelne szót? Vagy mit mond arra, hogy a Sz. László s egyéb 

' ) Yil lemain, Tableau de la l i t téra ture du moyen-âge T. 1. p. 295. 
ed. Par is . 1846. 

Cuvier , Histoire des sciences natur . T . 1. p. 412. — Cheval ie r , 
Essai su r l 'histoire l i t téraire du moyen-âge T 1. p. 170. ed. Par is . 1833. 

s ) Dcsmichels, P réc i s su r l 'hist. du moyen-âge p. 256. ed. P a -
r is . 1843. 

4) W e i d l e r , Geshichte der Astronomie, 277 lap. — Bailly, Histoire 
de l 'astronomie moderne T . 1. p. 298. ed. Par is 1777. 

5 ) Mézérai, Abrégé chronologique de 1' bist, de France T . 5. p. 
419. ed. Amsterdam 1740. 

•) Leclerc , Bibliothèque univ. et hist. 1 6 8 6 - 1693. 

az emberi társaságnak boldogitásán igazán munkálkodó tár-
sulatok nálunk ismeretlenek? Vagy továbbá nem akarja hal-
lani azon jogos panaszokat, melyek szenvedő embertársaink-
nak bérelt módra kezelt ápolása ellen naponta emelked-
nek ? IIa annyira képviselője a nép érzületének, amennyire 
a világ előtt annak szereti magát feltolni ; miért nem ad ki-
fejezést a nép abbeli átalános kivánatának , hogy a hivata-
los vizsgálat által megszégyenített ármánytól száműzött i r-
galmas nénikék visszahivatnának ? Vagy talán szerencsétlen 
felebarátink jajai részvétre nem is számithatnak nála? 
Hiszen — miként a fentisztisztelt tanár úrra vonatkozólag 
mondja : hogy „a szószék sokkal magasztosabb, semmint ott 
mindent összevissza lehetne elbeszélni Istentől a csepüig" 
— jól tudhatná : hogy a sajtónak is sokkal magasztosabb a 
hivatása, semmint nagy szavakkal az emberi nem „boldogitá-
sáról beszélni s arra tevőlegesen közre nem működni." Tud-
hatná : hogy a sajtónak is sokkal magasztosabb a föladata, 
semmint a rontás szolgálatjába szegődve aláásni azon elé-
vülhetlen igazságokat, melyek egyedül voltak és lesznek, va-
lamint az egész emberi nem ugy a haza boldogságát is ké-
pesek eszközölni. Tudhatná : hogy a sajtó rendeltetése is 
sokkal fönségesebb, semminthogy gúnygyárrá szabad volna 
alacsonyulnia. Még néhány szót. Ép a napokban jelent meg 
nálunk egy könyv. „Krisztus követése" K. T. u. protestáns 
használatra forditá Szeremlei Samu. Mi minden jóakaratú 
törekvést, mely az erkölcsiség terén hatni akar, bárhonnan 
jőjön is, örömmel üdvözlünk. Azért e mű ellen sem volna 
semmi kifogásunk, ha maga a fordító figyelmetessé nem tenne 
mindjárt az előszóban, hol mondja : hogy a fordítást az ere-
detihez hűen akarta kezelni, kivévén azon helyeket, melyek 
szerinte „kirívóan katholikus színezetűek.'' Ez mindenesetre 
figyelemreméltó vallomás, mely nyíltan tanúskodik : mily 
őszinte lélekkel keresi ő az igazságot. Mindazon helyeket, 
melyek neki nem izlenek, kényekedve szerint változtatja. Es 
ha a mi tanáraink a pogány classicusokból egypár erkölcs-
telen szót csak kihagynak (de el nem ferditik) már hamisí-
tásról vádoltatnak. 

MECHELN, (a kath. gyűlés.) A mai közgyűlés egyike 
volt a legdicsőbbeknek, s két közbejött jelenség benne bizo-
nyára eltörülhetlen benyomást tőn minden jelenlevőre. Alig 
hogy kezdé olvasni a közgyűlési titkár a központi választ-
mánynak a mult évi gyűléstől folyt munkálatairól szóló tu-
dósitását, midőn meuydörgő taps és élénk éltetések szakiták 
félbe előadását. A lelkesedés a belépő derék Capiaumont 
tábornokot illette, kinek sok évi érdemdús polgári pályafu-
tása és a katholikus ügy melletti harczaiért, s legújabban a 
kőmives lapoktól szenvedett bántalmak fejében ily tisztelő s 
egyszersmind megvigasztaló fogadtatás adatott a gyűléstől. 
A derék agg tábornok neliány mély megindulással ejtett há-
laszót rebegett, s a titkár folytatta előadását. De csakhamar 
ismét az előbbinél is hatalmasabb légrázó ,,éljen"-ek szaki-
ták félbe, s az összes gyülekezet riadó örömzaj közt ülhelyei-
ről fölemelkedett. 0 eminentiája a malinesi érsek, több 
belga püspök kíséretében, karján az orléansi püspökkel lé-
pett e terembe. A dicső franczia egyházfő, kit e viharos tün-
tetés illetett, alázattal köszönté a sokaságot ; mialatt a szűnni 
nem akaró örömzaj egyre fokozódott. A jelenet nagyszerű-
ségét leirni lehetetlen. Végre a nagy nehezen szóhoz jutot t 



—m 203 « 

báró Grerlache elnök következőkép üdvözlé : ,,Oh mily ha-
talmas szó az az öné főméltóságu uram ; mily hatalmas önnek 
szava a katholikus egyházban. A nagy ügynek mily hatalmas 
védőjét köszöntjük mi itt önnek személyében ! Igen, minden 
ügy, mely a vallást, mely az emberiséget érdekli, mily bátor, 
mily ékesen szóló orgánumát birja önben ! Legyen üdvözz, 
főméltóságu ur, legyen üdvözz közöttünk ! Engedje remél-
nünk , hogy intézend' néhány szót gyülekezetünkhez , mely 
Annyira ég a vágytól hallani azt, ki Orléans püspöki székét 
oly ragyogón ékesiti. — A csend helyreállván , Dupanloup 
püspök világosan és határozottan ekép szólt: „Uraim, mé-
Jyen meg vagyok hatva e fogadtatástól, melyet önök nekem 
készitenek ; annyival inkább , mert nem nehéz kitalálnom, 
miszerint e jóakarat nem épen engemet illet Az én szemé-
lyem itt csak helyettesítés. Egem üdvözölve a katholika egy-
ház és Francziaország püspökét köszöntik. Szívélyes örömmel 
fogadnak önök, mert szeretik Jézus Krisztust és az ő egyhá-
zát ! (hosszas tetszés.) Üdvözlenek engem, mert testvére va-
gyok önök szent püspökeinek, tisztelő testvére az önök tisz-
tes, bátor, hazafias bibornokának, kinek itteni j elenléte önö-
ket megtiszteli, védi és meghatja ! (dörgő tetszés) Üdvö-
zölnek engem, mivel franczia vagyok, fia egy nemes hazának, 
melynek önök oly jól felfogják dicsőségét, (igen, igen !) Üd-
vözlik bennem atyámat, ki Jézus Krisztus ; anyámat, mely 
az anyaszentegyház, és testvéremet, mely a franczia nemzet. 
Köszönet érette ! (tapsvihar.) De viszont én is, ha meg-
engedik baráti érzelmeimnek igy nyilatkozni, én is szeretem 
•önöket. Szeretem Belgiumot, (taps) ezen uj népet, mely ta-
lán sokkal szilárdabb, mint a régiek; e munkás népet, mely 
előbbre van a haladás pályáján, mint a régiek, s mindezt egy 
okos királynak, bölc3 törvényeinek, és népe keresztény er-
kölcseinek köszöni. Szerencsések önök annak kezességét 
birni, hogy nemzetiségük e három, különben annyira meg-
ingatott oszlopokon még biztosan nyugszik. Szeretem Bel-
giumban a katholikusokat, és daczára súlyos teendőimnek és 
fáradalmaimnak, boldognak érzem magamat nekik becsülésem 
és barátságom e tanúságát adhatni, mert ez idő szerint nem 
oly szerencsések , amilyeneknek kell vala lenniök. Ha önök 
minden ponton győznek, akkor áldva az Istent távolban ör-
vendettem volna, és talán el sem jövök, (taps.) Mindazon-
által ugy is örömmel jöttem ; mert a viszontagságok perczei, 
perczei az üdvös okulásnak, nemes eltökéléseknek , és a hű 
barátságnak !" A gyűlés csak nagy bajjal birta nyugalmát 
visszanyerni, mig végtére az igazgató választmány sokszoros 
kérésére csend lőn, és Ducpétiaux folytathatta és bevégez-
het te előadását, mely hasonlólag lelkes helyesléssel kisérte-
tett. Ezután a központi választmánynak a katholikus társu-
latokkal, Svajcz és egyéb országok katholikus gyülekeze-
teivel folytatott levelezései is közöltetvén , Verspeyen a 
.„Bien public" szerkesztője egy inditványnyal lépett fel Ca-
soni olasz iró segélyzését illetőleg, a turini zsarnokok által 
üldözött ,11 Patrióta cattolico' lapon. „Casoni az ügyes és 
bátorlelkü iró, kinek ajkairól önök a mult évben e szószékről 
haliák Olaszhon katholikusai fájdalmának, küzdelmeinek és 
reményeinek elbeszélését : alighogy búcsút vőn körünkből, 
visszatérve a küzdtérre, Bolognában egy lapot alapitott, ,11 
Patrióta Cattolico'-t , mely az egyház szabadságát és IX. 
Pius jogait okos szilárdsággal védelmezi, s az igazságnak 

és jognak mintegy mindennap felszólaló tiltakozása a 
hazug és igazságtalan piemonti zsarnokság ellenében, A 
„Patrióta" fölötte ellenére van a rè galantuomo kormányá-
nak , s szakadatlan faggatásoknak és üldözésnek tárgya. 
Nyolczhavi fennállása óta hatszor perbe idéztetve és meg-
bírságolva , pénzforrásai apadnak, s a derék lap közel áll 
megszűnéséhez." Szónok begyőző szavakkal vitatá annak fő-
benjáró szükségességét, hogy a gyűlés segélyére siessen 
Casoninak. „Kell, úgymond hogy legyen lap, mely feltárja a 
világ előtt gyalázatosságait azon vér és piszokból alló cha-
osnak, melyet ,Unità italiának' szoktak nevezni." Beszédét 
siker koronázta, Az igazgató bizottmány 2000 frankot irt alá 
a gyűlés 'nevében és kinyilatkoztatá, hogy gondoskodni 
fog további segélyről is, mely elégséges legyen az ,11 Patri-
óta cattolico'-ra rótt pénzbírságokat fedezni. Verspeyen ered-
ményes felszólalása után gróf K e r c h o v e Ö d ö n alel-
nök lépett a szószékre és az eszélyesség alakjába burko-
lódzó politikai és vallási indifferentismust ostorozta, a ka-
tholikusok közötti szoros összetartás szükségességét vitatta. 
„A túlzott eszélyesség, úgymond, gyávasággá fajul. Mily 
nagy azok száma, kikben, mig az eszélytelenség vádjától 
tartva haboznának, a határozatlanság lassankint kész közöny-
nyé érett ? E szó alá igen sok képmutatás, igen sok tehetet-
lenség, és főleg igen sok önzés rejtőzik." Szónok az összes 
katholikusok sorakozását sürget i , hogy e bajt sikerrel le-
küzdjük.,,Ideje, mikép mindnyájan, kik akarják a jót, egyesül-
jenek ; hogy erősen és bátran ellenállhassanak azoknak, kik 
gonoszságot hirdetnek. A katholicismus csak azért van fél-
reismerve, csak azért faggattatik, és nyomatik oly zsarno-
kul, mivel a katholikusok nincsenek egyesülve." Hiszi szó-
nok, hogy ha a katholikusok szorosabban egyek : a lengyel 
kérdés is a jog, igazság és eme vitéz keresztény nemzet 
epedő óhajai értelmében oldathatott volna meg. — Az ösz-
szes katholikus világ komoly és szoros egyesülést kiván, te-
hát. „Legyen meg ez egyesülés és győzni foga jó ! és meg-
lesz a keresztény kőmivesség — a jónak kőmivessége. Nem 
olyan kőmivesség lesz ez, mely elbuvik, és ase té tséget ke-
resi ; nem , nyilt kőmivesség lesz, és őszinte, mely nyiltan 
a szabad ég alatt kimondja, hogy mi? mikor? és hova czé-
loz ! " — Végül még W o e s t e , brüsseli ügyvéd szólott a 
szerzetes rendekről, remekül kimutatva a szolgálatokat, me-
lyeket ezek a tudománynak, a vallásnak, az emberiségnek 
tőnek. És az ellenök intézett támadásokat a tudatlanság és 
rosz akarat kifolyásául tüntetvén fel, győztesen bebizonyitá, 
hogy minden időben ezek voltak a valódi haladás előmozdí-
tói; a keresztény erények védői, a nevelésnek legügyesebb 
kezelői, és az ifjúságnak legáldozatkészebb barátai. A bizott-
mányok is már jókor reggel összeülve osztályaikban, kitartó 
szorgalommal láttak a munkához, főleg az 5-ik, melynek kö-
rébe a legtöbb sürgető és életbevágó tárgyak tartoztak ; és 
melynek kebelében „a katholikus sajtóügy" számára albizott-
mány alakult. Ez albizottmányi osztályban több mint 40 
franczia, spanyol, olasz és német kath. irányú lap szerkesztő-
sége, Európa leghíresebb publicistái személyében volt kép-
viselve, Neut a „Patrie de Bruges" szerkesztőjének elnök-
lete alatt. Tárgyalásaiban folytatólag igen élénken vitattattak 
a tegnap felvett kérdések. Némelyek külön uj, nem valamely 
országra számitott, hanem átalános érdekű nemzetközi ka-
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tholikus nagy lapnak megalapittatását kivánták, azonfelül 
egy második ,kisebb', és egy harmadik „élezés" nemzet-
közi lapnak is kiadatását. Végre többséggel a központi bi-
zottmány előterjesztése hagyatott helyben, mely szerint ha-
tározattá lőn, hogy a „Belgium fővárosában megjelenő 
kath. lapok leginkább levén ama kedvező helyzetben, hogy 
közérdékü nemzetközi jellemet öltsenek : elébb karoltassa-
nak fel és minden kitelhető támogatásban részesitve terje-
désük lehetőleg előmozditassék." A vallási dolgokkal foglal-
kozó bizottmányban többen, külösen a spanyolok és angolok 
megütközvén a központi bizottmány előterjesztésének kö-
vetkező szövegén, „hogy a gyülekezet erélyesen tiltakozik 
minden vád ellen , mintha a katholikusok a szerzetek elő-
nyére a „holt kezek" visszaállítására törekednének." Az 
emiitett 2 § azon hozzátétellel elfogadtatott: „tiltakozik ezen 
vád ellen Belgiumra vonatkozólag, ugy mindazonáltal, hogy 
tiszteletben kivánja tartatni a más országokban az egyházi 
vagyon és birtokra nézve kánonilag érvényes törvényeket." 
A keresztény gazdászat, bizottmánya törvényeket sürgeten-
dőknek véleményez, melyek a munkás osztály és a családok 
társulási szabadságait biztosítsák, és a mutatkozó visszaélé-
seket sajtó4 utján jelezni engedjék. Továbbá a gyári foglal-
kozás károssága és erkölcsi veszélyei a nőnemre nézve felem-
lítetvén, e tekintetben is orvoslást gondol sürgetendőnek. 
Mindezek a gyülekezet mindenre kiterjedő figyelméről és 
munkásságáról elég örvendetes tanúságot tesznek. Mindazon-
által, hogy körülményeit hiven előadjuk, nem szabad hall-
gatással mellőznünk azon a belga katholikusok vendégszere-
tetét kellemetlenül érintő meglepetéseket sem, melyekkel a 
jelenlegi kőmives kormány a gyűlés örömét megzavarni el 
nem mulasztja. A gyülekezet tagjai számára, például, a je-
gyek előmutatására 50°/,, menetdíj leszállitás engedményez-
tetek. De kitűnt, hogy a jegyelőmutatás nem tartatott elég-
ségesnek, s utólagosan csak azok részesülhettek díjenged-
ményben, kik ezenkívül még mint olyanok a kormányi lajs-
tromokon is be voltak jegyezve. Ez eddig nem követeltetett, 
s egy kis faggatáshoz hasonlit, mely a belgákat igen kelle-
metlenül erinté, s a belga kőmives minisztert aljas kétszi-
nüségről vádolja. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A napi sajtó botrányt keres, botrányt szeret, mint az 

életunt ember. Latour gyilkosnak kivégeztetése az izgatott 
keblekre is maró savany volt. Kaptak rajta, anélkül hogy a 
társadalom sebére, mely ily genyet készit, mutatnának. La-
tour bevégzett gyakorlatú atheus vol t , a solidarisok, az 
istenkáromlók, a vallás gúnyolok, az embergyűlölők borzalmas 
példája, ki a baromtestnél magasabb erőbe, magasabb igaz-
ságba, magasabb rendbe nem hitt. Latour az Istentől elsza-
kadt államnak illetékes polgára, ki a ker. erkölcs törvényeit 
ugy nem tisztelte a magányos életben, mikint a diplomatia 
az állami ügyekben. Latour a szabadoncz napi sajtónak pél-
dányneveltje volt, mikint a sajtó tollal, ugy ő szóval tettel 
sértegette a religiot, az erkölcsöt. Amit ők romokba döntöt-
tek, Latour a romok nyílásaiban sziszegő vipera volt. Febr . 
25-én gyilkosságot követett, ki volna biztosságban a hitetlen 
embertől, kinek Istene nincs, ki nem hisz poklot, nem vár 
feltámadást, ki előtt a pap csaló, a templom botrány? A re-

nanistáknak practicus követője. Sept. I2-én mint istentelen 
meghalt; ki is várna istenes halált, a sértett erkölcsnek vissza-
helyezését egy solidaristól, a vallás gúnyolodó; lapok hű 
olvasójától ? Az Istent káromolta, a papot Lucifernek nevezte, 
a földi hatalom szolgáit vérebeknek mondta, akivel érintke-
zett sértegette, a scapularét megköpte, az olvasót, mint a 
veszett kutya a dobott követ, fogai között szakgatta, gúnyolta 
az Istent, a hatalmat, a polgári rendet, az emberiséget, él-
tette a halált, a nyaktilót. Mindezt, nem dühös lázban, ha-
nem nyugodt kedélylyel tette. — Lássa a jó lélek a mai tár-
sadalomnak idő előtt megért polgárát, a kőmives lapoknak, 
és a melyek ezeket követik, hűséges olvasóját, hova vezet 
mind ez ? Latour kora gyümölcs volt, a lapok áskálódásai-
nak a religio ellen végeredményét kimutatta. 

Tabódy József ur a bereghi prot. iskolára 400 frtoc 
ösztöndíjul alapitványozott. Saját kezével irt, családi pecsét-
jével, Bay, s Gulácsi urak tanúságával ellátott, s jul. 30-án 
Beregszászon kelt levelében igy szól : „Nem vagyok bereg-
megyei, vallásra nézve sem tartozom a reformált hitfeleke-
zethez, ezennel 400 o. é. frtokat ajánlok fel, hogy 6-os ka-
matja ösztöndíjkép adassék stb." A pesti kath. legényegy-
let szivesen fogadja az adományokat, s ha Tabody ur „a 
vallási felekezetességen fölülemelkedett", várhatni , hogy 
hazánk prot. polgárainak adományaiból, kik a vallásfeleke-
zetesség fölülemelkedésében Tabody után einem maradnak, 
azonnal házat fog vásárolni. 

Zürichből és Thorgauból panaszkodnak a prot. lapok a 
secták sokasodása ellen. Anabaptisták, mormonok, metho-
disták, irvingianusok, darbysták, legújabban slatterek me-
rültek fel. Ezek a katholikusok között nem boldogulnak, de 
a protestánsok között a szakadás által végtelen pusztitást 
okoznak. Tidajdonképen eme sectákat is lehetne protestán-
soknak nevezni, mivel a bibliát szabadon értelmezik; de a zü-
richi és thorgaui prot. consistoriumok nem tartják őket pro-
testánsoknak. 

« 

Zimmerman karlsruhei lelkész jun. 23-án a badeni mi-
nisztériumhoz 160 lelkész aláírásával ellátott vádiratot nyúj-
tott be, Schenkel papnevelde-igazgató ellen, mint aki „Das 
Charakterbild J e su" könyvében Renanféle tant hirdetvén, 
méltatlanná tette magát az egyházi hivatalra, különösen, 
hogy az ifjúságot egyházi szolgálatra nevelje, fel volt kérve 
a legfelsőbb egyháztanács, hogy Schenkelt mint méltatlant 
mozditsa el igazgatói állomásából." (Prot. egyh. és isk. lap 
38 sz. 1230 1.) Mit válaszolt a prot. egyháztanács? „Meg-
rója az aláirókat a nyilvános tiltakozásért, melyet a vádirat 
elébe csatoltak." Badenben Jézus Krisztus istenségének be-
vallása hivatalos megrovást kapott , a tagadás dicséretet, 
helyeslést. 

Mac — Closkey, new-yorki uj érsek legnagyobb ünne-
pélylyel tartotta székfoglalását A nagy misét mondta a buf-
faloi püspök Timon. Jelen volt a baltimorei érsek. Fitz-Patrik 
bostoni püspök. A helybeli Times lap a székfoglalási beszédet 
saját hasábjain hozta, még a Te Deumot is angol nyelven. 

A tőkék kamatjai századonkint lemenni látszanak. 13-ik 
században ao/ioü volt a kamat. (Muratori Antiquitates ital. 
Vol. 1. 9. 893.) E században a flandriai grófné férjének meg-
váltására az olasz kereskedőktől 20/1 iM)"ra vett kölcsönt. (Mar-
tenes Vol. 1 9. 886.) IV Fülöp 1311-ben 2 7 í ü 0 -on megala-
pította. (Ordon. roy. T. 1. 9. 434.) I. Jakab Aragóniában 
18/iu„-ra rendelte (Petro de Marco, Marce sive binesHisp.) 
Piacenzában 1490 körül a kamat 40/,09-oli volt. (Memorie 
storiche de Piacenza T. 8. 9. 104) V. Károly császár a Né-
metalföldön a kamatot '7ioo"°l'ban meghagyta. Tőzsérek 
lombardiak voltak. A tőzsdét,lombardjának' nevezték. A kér-
désre : „hol vannak drágaságaid ?" a választ: „a lombardok 
kezére jutot t" mindenki értette. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 
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• Egy-

Egy pályakérdés megoldásához. 
i l 

Nincs a föld kerekségén vallásos társulat, mely-
nek eszméje pusztán emberi észben fogamzott; nem 
volt soha vallási gyülekezet, lett volna bár egyene-
sen az emberi nem létalapjainak felforgatására czé-
lozva, mely az emberi kevélységben valaha erősebb 
akadályokra talált volna, mint az isteni kath. anya-
szentegyház. Omne, quod humánum est, megtalálja 
az emberek közt vetélytársát. Ebből közönségesen 
irigységek, villongások, meghasonlások szoktak 
eredni. A mi urunk Jézus Krisztus hitvallása fölül 
áll minden emberi tökéletlenségen; az embert nem 
teszi rabbá más hasonló ember igájában, sőt azt le-
het mondani: hogy az embert istenné avatja, királyi 
főméltóságra emeli. (Deo servire, regnare est.) Már 
maga az Istenfiának emberré léte elég bizonyság, 
gyarló természetünk, a bűn által meghomályosodott 
értelmi világunk megnemesitésére : hanem az ember 
mégis nyakasan ellenszegül a legnagyobb szeretet 
behatásainak, melyeknél nyilvánosabb tényeket meg-
váltásunkra, emberi ész nem képes felmutatni. 
„Transite ad insulas Cethim, et videte, si factum est 
huiusmodi ?" ') A vakság mindennap alább száll, a 
spiritus apostasiae szemkápráztató üvegekkel menti 
még szemevilágát, mely már régen elveszett ugyan 
a másikkal, a szeméremmel együtt ; de hiába, a világ 
mindig mutatni akarja, ami nincs, és ismét elrejti 
ami van. Hajszálnyi tőrök vannak a madarak lábai 
alá kivetve, a belga solidarisok pedig alapszabályaik 
közé igtatták a „feddhetlenséget !" Vonuljunk félre 
egy kévésig, mig a dühös Saul áthalad mellettünk 
fegyveres kiséretével. Vonuljunk ide eme történeti 
pókhálók mögé, (sub umbra alarum etc.) és szem-
lélődjünk, tudván a tapasztalásból, hogy parányi 

ablak is elegendő arra, miszerint belülről kilássunk 
rajta az átmenőkre, be azonban senkisem láthat. Itt 
talán békében vagyunk. 

Ne ámitsuk magunkat; nincs oly parányi kör, 
melyben a jóravaló ember rendeltetését be nem tölt-
heti. Az embereket mindig ugy kell vennünk, amint 
vannak. A boldogság értésére nem az kivántatik, 
hogy határtalan vágyakkal birjunk fölfelé ; l) hanem 
inkább az, hogy tudjunk okoskodni lefelé. Ki meny-
nyivel tud többet nélkülözni, annál boldogabb, mon-
dák már a régiek. Még a rab is képes magát meg-
nyugtatni, ha belső világára viszi át keresztényi fi-
gyelmét; pedig hallja és mindennap látja, künn 
mennyi gyönyörnek örül a legutolsó szolga is, saját 
felfogása szerint. De vizsgálódjunk a kis nyiláson. 
A nép, még az is,melynek'alattomos bujtogatói, (di-
vatos szójárás szerint, jóakarói !) vannak, papjára 
néz, őt vizsgálja, birálja, kémli. — Nincs állapot az 
életben, mely annyi kandi szemnek ki volna téve, 
mint a papi állapot. Pedig már a papok is nagyon 
elvegyültek a néppel. (En már czifra szűrös papo-
kat is láttam.) Eltekintve ama sérelmes hangulattól, 
mely mostani izgatott korszakunkban minden nyil-
vánossá tett rendreutasitást, a legferdébb kinövések, 
erkölcsi ragályok orvoslását is „insinuatio" czimé-
vel illeti, vegyük a dolgot practice. Hogy a nép, még 
a legjobbnak nevezett is, szereti papját hánytorgatni, 
róla tévfogalmakat terjeszteni, alávaló beszédek tár-
gyává tenni, mindamellett, hogy nem egy alkalom-
mal előtte térdre borul, kezeit csókolja stb. ; ennek 
okát én a papi állás kiváló, magas, fönséges voltából 
hozom le. A mai demoralisatio ugyanis fölülhaladja 
az eddigieknek minden fokozatát. Ha maga az iste-
nitett tudomány is annyira hanyatlott, hogy nem 
csak az embert löki vissza primitiv, oh mit mon-
dok? — az oktalan állatok legalsó sorozatába, ha-
nem magát az Istent is megfosztja dicsősége fényétől 

' ) Jeremiae 2. 

'_) Nem szabad a vágyakat összezavarni. „Calicem qui-
dem meum bibetis, sedere autem ad dextram meam, vel si-
nistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a 
patre meo." (Matth. 20.) 

24 
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s magával együtt porba rántja, irtóztató példájául 
az eszeveszettségnek, mely most emlékszoborra szá-
mithat ; mit csudálkozunk a népen, mely eredeti jel-
leméből soha ki nem vetkőzik. „Simulacra gentium 
argentum et aurum opera manuum hominum." Azt 
merem állitani, hogy sz. Dávid 78-ik zsoltárának 
pár versével alig panaszolhatta jogosabban Isten előtt 
korszakának universalis romlását, mint épen a miénk. 
E gyászos eredmény csak ugy betudható a papság 
gyengeségének, mint a nép roszravaló hajlamainak. 
Segitsünk magunkon addig, mig lényeges eszközök-
kel rendelkezünk. 

Eszméim nem zárnak ki körükből semmit és 
senkit. Az alkalmazás, a gyakorlat, alá van vetve 
nem csak a helyi körülményeknek, melyek paran-
csolók, de az egyének belátásának is. Egy eszme kü-
lönféle csatornákon vezetve czélt érhet, diadalra jut-
hat. Nem egyszer bámultam valóban, a legegysze-
rűbb, de jámbor papoknál, nagy lelki oktatók esz-
méinek helyi alkalmazását és épültem. Tehát lás-
sunk a dologhoz. Mindenek előtt szükséges, (ezt már 
a kövek is kiáltják) hogy magunkra ne szorítkoz-
zunk. Néhány év annyira kiforgatja a fölszentelt pa-
pot is önmagából, ha tudnillik elhagyja magát, lia nem 
él a szükséges tudomány, a megszentesülés segéd-
szereivel, hogy a legsajnosb dérangement megijeszt 
bennünket. Mi lett ebből az emberből? Azért meg-
vallom, és nem tagadom, hogy a legnagyobb kedvet-
lenséggel veszek búcsút olyan plébániaiaktól, a-
melyben az időszaki kath. sajtó terra incognita ; mig 
a leghaszontalanabb dolgok csaknem fényesen van-
nak előállitva. Ismeretes azon adoma, midőn a vizs-
gáló esperes mondá az örökös, földhöz tapadt sze-
génységét panaszló lelkésznek, mikor a 6-dik tál 
ételt hozták: „ennek az árát pénzben akarom föl-
venni, hogy megrendeljem önnek rajta a „Kath. Nép-
lapot." Igen, a legtöbb lelkész elszigetelt állapotra 
van utasitva. Épen azért elkerüllietlenül szükséges, 
hogy szellemi tehetségeit elegendőkép biztositsa. 
„Nemo securus debet esse in vita ista, quaetota ten-
tatio nominatur; ut qui fieri potuit ex détérioré me-
lior, non fiat etiam ex meliore deterior." (S. Aug. Conf. 
c. 10.) Vagy nem ez volna-e az egyetlen tér, hol esz-
méink, megjegyzéseink őszintén és szerényen talál-
kozhatnának? Mi köze a kath. papnak olyan dol-
gokhoz, melyek mások elméit, idegenek törekvéseit 
feszitik, hogy catholicismusunknak szép módjával 
ártsanak ? A mi levegőnk, légkörünk az egyház szel-
leme, mely az illető sajtóban képviseltetik, de melyet 
nem ismerünk, nem élvezünk. „Halál a fazékban !" 

kiálták Elizeus emberei. Ily szedett-vedett éretlen 
szellemi élményekkel táplálkozik sok kath. pap sa-
ját üdve, saját előmenetele rovására. Quid obstat? 
Végre is meg kell az egyháznagyoknak szigorúan 
parancsolni, hogy aki nem gyűjt az egyházzal, attól, 
mint rosz sáfártól a gira elvétessék s másnak adas-
sék. Annyira vagyunk már, igen annyira, hogy a 
legkisebb körökre osztott kerületekben is nyilvános 
pártszakadások keletkeznek. És miért? mivel a lelk-
ismeretes papok megvettetnek, leszólatnak, insinua-
tiokról vádoltatnak, hogy meggyülöltessenek. Kiki 
iparkodik saját nézeteinek barátokat szerezni. Ho-
lott egy hatalmas közbecsapás, egy paterna visitatio, 
egy tettlegesitett parancs visszahozná a lelki és házi 
békét, mely körül a szomszéd népek leraknák igaz-
ságtalan fegyvereiket ; s látván, hogy nem egyesek 
hanyagsága az irányadó, hanem az Isten parancsai : 
meghódolnának a hit egységének. Ki tagadhatná 
ama társulat szellemi hasznainak bőségét, állandó-
ságát, mely az évenkint foganatba veendő missioféle 
kölcsönös segédkezésben nyilatkoznék? Vannak a 
népéletnek olyan hónapjai és hetei, melyeket ily 
szellemben igen igen előnyösen lehetne felhasználni. 
Vagy ha bir például a kerület szabadalmazott kegy-
helylyel, ott is mily lelki hasznokat lehet közös erő-
vel létrehozni? De erős határozat- és lekötelezésre 
volna szükség, hogy semmiféle emberi tekintetek, 
vagy gyarlóságok meg ne hiusitliassák a legszentebb 
föltételeket, melyeknek kivitele a hegyeket is meg-
mozdítaná az előteremtett hit által, mely nélkül ezer-
nyi bün rakodik le a nép keblére. Tisztelet egyes 
önfeláldozó férfiaknak ! de erényük mindig csak 
egyéni érdemű marad, a közönség részvéte nélkül. 
Oh pedig nem tudjuk-e, hogy minden kor jelesei és 
prófétai szellemű küzdérei sirva panasziák felebará-
taik-, sorsosaiknak ebbeli hidegségét ! Vagy talán at-
tól félünk, hogy ha gyertyánk jobban égne mint 
most, hamarább el is fogyna? Az meglehet. De az 
„Ugy világoskodjék" stb. nem szenvedne. Már pedig 
ezen kivül minden világosság kénszagu. — Kérem 
szerkesztő urat, ne sajnáljon részéről a következő idé-
zetnek egy megjegyzést szentelni, J)hogy kell ezt ér-

*) Infandum jubes renovare dolorem. Teszünk jegyze-
teket alázatos szivvel és szeretettel, de az üdvösség nem tő-
lünk fog jönni; teendünk tovább, de ki az oka, hogy venien-
tem in nomine Domini, testis est Deus, azok se fogadnak, 
kik tízszeresen fogadhatnának ? Jöjjön más, átadjuk a tollat, 
csak fogadtassék, mert az ügynek élünk, nem pedig ma-
gunknak. Eletünk úgyis eddig a legnehezebb, szivünkre a 
legsivárabb szolgálatban folyt le, a férfi kornak hanyatló fe-
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teni ? „Non erubescit loqui cum illo, qui sine anima es t ; et 
pro sanitate infirmum deprecatur, et pro vita rogat mortuum 
et in adiutorium inutilem invocat, et pro itinere petit ab eo, 
qui ambulare non potest ; et de acquirendo, et de operando, 
et de omnium rerum eventu petit ab eo, qui in omnibus est 
inutilis !" (Sap. 13,18, 19.) Nem gőg-e, azt nyilván hirdetni, 
hogy az egyházi tudor-koszoru alig ér többet egy iskolás 
gyermek csecsebecséjénél ? Olvastuk ezt, és elundorodtunk. 
A kevélység ami sorainkban is dúl. Nem kell-e ez ellen mis-
siot tartani ? Egyesüljünk. Aki első, mikor az igazság szava 
harsog, legyen utolsó. Abban nem ismerhetem föl a társasu-
lás jó czélját, midőn két laxus fráter összeáll, mint két vi-
lágtalan, hogy mindketten a verembe essenek, hogy a go-
nosz vélemények annál mélyebbre ereszszék gyökereiket. 
Vagy az ellenőrködés volna, ha különböző elemek alkotnák 
szellemi építkezésünk összetartó részeit ? Már minő külön-
féle elemek? Nemde mindnyájan megfaragjuk, s beilleszt-
jük a köveket ? Mikép van mégis, hogy egyik épület ugyan-
azon anyagból tovább tart , mint a másik? Ne legyünk szőr-
szálhasogatók. „Non laedas servum in veritate operantem." 
(Eccl. 7.) „Sed agnoscat unusquisque ordinern suum, et quid 
dignum sit eo ordine, quem suscipit, intelligat, et ita libret 
actus suos, ita etiam sermonem, incessum quoque et habi-
tum moderetur, ut cum ordinis sui professione conveniat, ne 
audiat dici ad se a Deo : „Quia propter vos blasphematur 
nomen meum inter gentes." (S. Gregor.) Egyesülnünk kell 
minden áron korunk keresztelt pogányai ellen, kiket a falusi 
nép istenkáromlásaival tettleg követ. Egyesülnünk kell min-
den hitetlenség ellen. Első lépés legyen erre Ketteler felhí-
vása szerint, a kath. irányú sajtó összetes fölkarolása és ál-
landó pártolása. Ha utolsó filléreinkbe kerülne is, egy fölü-
letes élvezettel legyen inkább kevesebb. Vállat a vállhoz 
teljes solidaritásban ? Ne elégedjünk meg azzal, hogy szent 
Gergely szerint : „Multi de inchoata iustitia laudari appe-
tunt" , de, — stemus fortiter. 

Ki látott már tengert felkavarodni? Es mi kavarta föl? 
A szél, mely egyrészről gyenge szellő alakjában csak a par-
tok virányait mozgatá, mig fölkerekedve megrenclité az 
oczeánt. Sokszor a világitó tornyok is elvesznek szem elől, 
a parton állók rettegnek kedveseikért a hajókon. E kép fölé 

lében vagyunk, más nyugalomra nem számítunk, mint amit 
a lelki és testi tehetetlenség szokott ajándékozni. Ön non 
claudicat in duas partes, ön érez, ön gondol, cuncta superno 
ducis ab exemplo, és mégis quare in parabolis loqueris ? 
Duas gentes odit anima tua, tertia autem non est gens, quam 
oderim : qui sedent in monte Seir , et Philistiim et stultus 
populus, qui habitat in Sichimis. (Eccles. 50, 27, 28.) Ki ez 
a harmadik? „Lyranus interpretatur : tertia gens ejusmodi 
est, ut non sit alia gens, quam aeque vel magis oderim." 
(Calmet.) Az alesperesteken fordul a koczka. Boldog kerü-
let, melynek szent lelkű és okos vezére van ; ő mindent meg-
nyert, mindent kivitt, vezetett a jó útra. Szóljon minél ha-
marább, lassan lassan erősebb adaghoz is hozzá szokunk, a 
göngyölitő ostyákról mi fogunk gondolkozni. Volt az egy-
háznak üldöző szaka, s halni tudott ; volt dicsőséges szaka, 
s önzetlen lenni tudott ; van magára hagyatott szaka, szük-
ség szólni, magán segiteni. I t t vagyunk. Szerk. 

rajzoljunk két imára összetett kezet, és irjuk alá : „Domine 
salva nos, perimus !" (* *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ü cs. ap. k i r . Fölsége f. h . 7-én kel t legfelsőbb ha tá roza táva l 

Csornák Eminannel n. váradi 1. szt. székesegyházi [kanonokot a b S z ű z 
Mária de Valle Paradis i czimzetes apá tságra legkegyelmesebben k ine-
vezni méltóztatott . — Ugyanezen legfelsőbb kegyelemből Lenner Mik-
lós szent-simonyi plébánosa rozsnyói székeskápta lannál czimzetes k a n o -
nokságra k inevezte te t t . 

PEST , sept. 24-én. Albertus Magnus munkái három 
századon át kéziratokban, egyes kiadásokban, s Európában 
szerteszét hevertek. J) Ahol tartózkodott, könyveit is ott 
hagyta. Jammy atya volt első, aki szerzetének dicsőségét 
emelendő Albertnek minden munkáit Lyonban 1657-ben 21 
folio kötetben kiadta. 2) Nyissuk fel ezen kiadás 6-ik kötetét 
,De animalibus', mert ép a természetvizsgálok előtt elmon-
dott elnöki beszédre fog jegyzeteket adni. E munka 26 köny-
vet számit, 19 Aristoteles után van irva, 3) hét pedig Albert-
nek vallomása szerint saját munkája. 4) Amit Albert a Sta-
giritától átvett, azt elméjében jól átdolgozta, u j alakba ön-
tötte, u j érvekkel bizonyította, újra osztályozta, 5) úgyhogy 
ebben Aristotelest fölülmulta. 6) Korszaki haladásnak, az el-
nök gróf vádjainak felvilágosítására ez elég. 

Jegyzeteinkben azon pontokra szorítkozunk, melyek a 
legújabb fejlődéshez viszonyíthatok, s a műszavaktól tartóz-
kodva mint laicus a laicusokhoz szólunk, úgyhogy a termé-
szetvizsgálók is értsenek. Albert az állatvilágban az em-
beri testet legtökéletesebbnek tartva, állati boncztanában 
minden állat csonttetemét tökéletességre az emberi csontte-
temhez liasonlitá. Evvel az állattannak főelvét, alapját, ind-

' ) Mayer , Z w e i t e r Be i t r ag zu d. botanischen Schr i f ten Albertus 
M. Linnaea 1837. — Pé ldáu l : Opus de animalibus Romában 1478, Man 
tuában 1479-ben ; Mineral ium libri quinque Paduában 1576-ban k i -
adattak. 

' ) Azóta Montfoucon ,Bibliotheca manuscr iptorum nova ' m ü v é -
ben több munká t fe l fedezet t , melyek Alberté lennének. Az őskor min-
den nagy férliával megtör tén t , hogy nevére idegen kéz tő l k ö n y v e k 
gyá r t a t t ak . Egy szenlatya se volt ezektől ment, még az apostolok se . 
A Paleographiának te temes részét teszik az ily a lábuj ta to t t i ra tok. Al-
bert is, mint nagy férfi , nem lehe te t t ettől ment. ,De philosophorum la-
pide ' , Philosophia pauperum' ,Secre toruin t rac ta tus ' ,De mirabilibus 
mundi ' biztosan nem Albert munkái. Ez i r án t Naudének nagy érdeme 
van , hogy a tiszta búzát a polyvától elkülönítet te „Apologie pour les 
grands h o m m e s " könyvében. — .Sciences physiques p. 129—136. ed. 
P a r i s 1857. 

3 ) Buhle , Defont ibus unde Albertus Magnus libris suis 26 de ani-
malibus mater iem hauser i t commcntatio . Comm. Soc. reg. Gött íngensis 
T . 22. p. 94. 

*)Schneider ezt is kétségbe vonta , de Blainville Schneider t ineg-
czáfolta ,Biographie d ' A l b e r t " A fé l reér tés csak onnan e redhe te t t , 
hogy Albert Aristotelesnek nem görög , hanem Scot t Mihály által latinra 
ford i to t t szövegét használta. Sciences physiques p 141. 

5 )Chou lan t , Albertus M. in se iner Bedeu tung ' fü r d ie Wis senscha f -
ten historisch und bibliographisch dargestel l t , J a n u s , 1846. — Blain-
ville, Histoire de ' 1' organisation T . 2. p. 82. ed. P a r i s 1845. — J o u r -
dan, Beche rches s tb . p . 327. ed. Pa r i s 1843. 

s ) De causis vitae et mortis; De nutrimento; De respiratione et in-
spiratione animalium, De intellectu et intelligibili stb. ér tekezések Albe r t 
magasságát b izonyí t ják , úgyhogy nem tanítványa, hanem cor rec tora 
volt a görög tudósnak. — Lásd, Blainville Histoire des sciences de l ' o r -
ganisation T . 2. p. 72 . • . ed. Par i s 1845. 
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pontját, tájékozási működéseit megalapította. Ma sincs más 
alapja az állattannak, mint melyet Albert kitűzött. Owen, 2 ) 
Carus , 3) Meckel 4) a legtökéletlenebb csont-vagy izom-
rendszertől indulnak ki, s alulról fölfelé menve ott végzik, 
hol Albert kezdette ; de a mai összehasonlító boncztan Cu-
vier után az embertől indul ; ismervén a legtökéletesebbet, 
könnyen felismerhetni a tökély hiányait is. A hitből, elmé-
letben előre fölállitott osztály volt Albertnél, hogy az ember 
a teremtett világ királya, tehát az isteni bölcseségnek is 
legtökéletesebb munkája ; elméletben előre felállított osz-
tály volt Albertnél, hogy a lélek , melylyel a test embert 
képez, legtökéletesebben szervezett testet követel ; mely kö-
vetelés nincs az oktalan állatoknál. Es emez, előre felállított 
osztály a természettanban váltig bizonyul, s bizonyulni is fog 
mindig, hacsak Linnével nem akarjuk a majmot az ember-
fajhoz fölvenni, az embert ,homo sapiens' a majmot ,homo 
agrestis'-nek nevezvén. 5) Soha nem csaltak a hitből helye-
sen kivett, és a természetre ügyesen átvitt osztályok ; soha 
nem akadályozták, sőt mindig előmozdították ezen tanokat, 
mert az Isten szava és az Isten teremtménye ugyanazon Is-
tennek a gondolatja és müve, ő magának nem mondhat el-
lent. 6) Akadályozták, hátráltatták azon természetvizsgálók a 
természettanokat, kik a hitre nem ügyelve, a természet szédítő 
tengerére delejtü nélkül indultak, s midőn egy csonttetemet a 
földnek mélyeiből kiemeltek, midőn egy cserépedényt, vagy 
az ős vizi épitkezésnek egykét maradványait feltalálták, habár 
magok se voltak tisztában eme maradékok fölött, miként Wi-
seman bibornok ur megjegyzé, azonnal a szentírást, a kath. 
hitet megtámadták, egymásközt vitáztak, ezen törött, és bi-
zonytalan korú, bizonytalan nemű, fajú csontokból a kinyi-
latkoztatás ellen osztályokat, elméleteket felállítottak, melyek 
néhány évre magától összeroskadtak, s az ily tudósnak sok 
éves munkáját elveszettnek mutatták. 

Az állati boncztanban Albert a hátgerinczet, és a fe-
jet vette indulási pontul, mely két részhez a többi tagok, 
mint a tökéletes szervezés elmaradhatatlan részei járulnak. 
Ezen elvet követik ma is Meckel, 7) Cloquet, 8) Carus, 9) 
Cruvelhier 10) Blainville, n ) Spix, 12) Ulrich, 13) Okén, 14) 

•) Blainville, organisation (les animaux, P a r i s 1822, 1846. 
2 ) O w e n , Lec tures on the comparative anatomy and physiology, 

London 1847. 
3) C a r u s , T ra i t é élémentaire d 'anatomie comparée, Pa r i s 1835-

4) T ra i t é général d 'anatomie comparée , Pa r i s 1856, 
5 ) Linné, Systema na tu rae , T . 1. p. 24. ed. Halae 1760. 
B) , ,La révélation ne saura i t ê t re en désaccord avec la science : 

car la véri té est une , et ne peu t souffr i r le moindre p a r t a g e . " Marcel 

de Se r r e s , de la création de la t e r r e et des corps céléstes, p. 2. 
1 ) Manuel d 'anatomie générale et discript ive, Par is 1825. 
8 ) T ra i t é d 'anatomie descript ive, P a r i s 1835. 
9 ) T ra i t é élémentaire d 'anatomie comparée Par is 1825. 
10) Anatomie descript ive, Par is 1846. 

" ) Ostéographie, ou description iconographique du squelet te , P a -

ris 1839. 
n ) Cephalogcnesis, seu capitis ossei s t ruc tu ra , format io , e ts igni-

iicatio p e r o m n e s animalium classes. Monachii 1815 

" ) Annotationes quaedani de sensu ac significatione capitis, Be-
rolîni 1816. 

14) Isis, 1820, p. 552. . . Esquisse d 'une système d 'anatomie, Par is 
1821. p. 41. 

GefFroy Saint-Hilaire, ' ) úgyhogy az ostéologiában , my-
ologiában, idegtanban , a csontetemtanban Albert a 19-ik 
század tudósait e pontra kihivta. Owen látszik bezárni a vi-
tákat e tárgyról, melyhez Albert az elő lendületet adta. 2) 
Albert ,membra capitis' műszavat használ, a mai tudósok 
,membra cephalica.' 

Gall, Spurzheim , ezek előtt Porta, 3) Broussais a fej 
alakjából a lelkületre kezdtek következtetéseket tenni ; Bla-
inville szavaival élve ; „Albert adja Gall és Spurzheim el-
méletéhez az első elemeket, úgyhogy a fej-és arcztan, 
melyre korunk materialistái oly sokat fektetnek, átalános 
és igaz tételeiben már a 13-ik századi tudósok előtt is isme-
retes volt." ") 

Az embertant bevégezvén , a test alakulására a ,ni-
sus formativus' titkos erőt emliti, mely titkos maradt ma 
is, s titkos lesz örökké, átmegy Albert a véghetlen nagy űrön, 
mely az ember és az állatok között van, s 22-ik könyvben 
kezdi a zoologiát. Az ő korában tökéletben tudomány, de 
utazásai által sokban gazdagitva. Kimondja a fajok állandó-
ságát , megteszi az osztályozást, folytatja részletenkint 
abc rendben, úgyhogy az encyclopediák alakját először 
Albertnek e könyvében találjuk. Albert után hosszú nyuga-
lom jött az állattanban, mig öt század múlva Linné, 5) Fa-
bricius, e) Steller 7) fel nem fogta a középkori tudósnak 
elejtett fonalát. A czethalról, hódról, cetus equinus, unicornu 
marinum stb. állatokról annyit mond, mint Linné. 8) Hódról 
(castor) Isidornak véleményét megigazítja, 9) s mit ezen ál-
lat ma csak éjszaki Amerikában tesz, Albert már emliti.10) 
A czobolyt (Zobel) ugy leirja, hogy Gmelin csak a hiányt 
pótolja; n ) a sólyomról adott leirást Schneider is átvette; 12) 

' ) Composition de la tète osseuse de l 'homme et des animaux, 

Annales des scienc. nat. T ; 3. p. 73. 
2) On archetype and homologies o f ' t h e ve r tebra te ske le ton , 

London 1848. 
3) De humana physiognomia, Rotomaglii 1650. 

*) Blainville, histoire des sciences d é s o r g a n i s a t i o n T . 2. p. 68 — 

47. — F r a n c z , Scriptores physiognomiae ve t e re s , Al lenburg 1780. Hyp-

pocratesnek egyik tanítványa Philémon fej — s a rcz tan tanárhoz H y p -

pocratesnek arczképét vivén, ké rdez te , mit ta r t e f e j rő l ? Philémon 
mondá: ,undok bű nőktől szenyezet t embernek feje . ' A tanítvány elmondja 
ezt Hyppocratesnek, s ez válaszolá : „Phi lémonnak igaza van , ilyen 
voltam egykoron " Ezen tényt Albert után sz. Bonaventura is emliti 
Compendium veri tat is theologicae 1. 2 -o . 

'-) Fauna Suecica , Stockholm 1761. 
°) Fauna Groenlandiac, Lipsiae 1780. 
7) Beschre ibung Kamtschatkas , F r a n k f u r t 1774. 
8) Cuvie r , De d ' h i s t o i r e naturel le des cétacés p. 264. Pa r i s 1836. 

— Noël, Pêches du moyen-âge Pa r i s , 1815. — Lacépède, His to i re nat . 

des cétacés p. 120. Paris . 1832. 
9 ) „ D i c i t u r castor a cas t r ando , non quod seipsum cas t re t , u t di-

cit Isidorus, sed quia ob castrationem quaer i tur , Falsum enim est , quod 

agitatus a venatore castret seipsum dentibus et projiciat ca s to reum." D e 

animalibus. p 584. T , 6. 1. 26. — Isidor püspök munkáiban az igazítot t 

hely a kölni 1617 kiadás 104-ik lapján olvasható. 
10) , ,Casas construi t in ripis aquarum ante antra in quibus hab i -

tat. Quas etiam bicameratas vel t r icameratas cum solariis faci t , u t c r e -

scente aqua ascendat et descendat . " i. h. — Ma Európában a hód nem 

épit h á z a k a t ; a tudósok úgy vé lekednek , hogy Albert amaz ismerete t a 

skandinávi hajósoktól kapta , kik előtt É jszak-Amer ika ismeret len 
nem volt . 

" ) Voyage en Sibérie, Sciences physiques p. 154. 
'*) Blainville histoire des sciences T . 2. p. 81. 
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a fehér medvét a feketétől különfajnak nézte, mely elkülö-
nözést Linné ,Systema naturae' 2-ik kiadásában magáévá 
t e t t ; ') BufFon csak akkor vette különfajnak, mikor Com-
merson neki egy példányt küldött, mig Pallas Albertnek Íté-
letét egyetemessé tette. 2) Az anser arboreus (Nonnen-
gans) örvöslúdról a mesét eltávolitja, mintha fából teremne, 
mely vélemény egészen a mult századig divott. 3) Ezt tet te 
a tüzgyikkal is (salamander.) 4) A szárnyas- egeret a mada-
rakhoz számitja, de ezt tették mások is ujabb időben, 5) s a 
négyfülét emlité, melyet Hilaire oly szépen felvilágosit. 6) 
A heringről mondja, hogy besózva soká el tar t , ami csak 
14-ik század végén vétetett foganatba, 7) 26-ik könyvben szól 
az apró állatokról, hol az ,animalia annulosa' műszavat ta-
láljuk, melyet az utóbbi tudósok elejtettek, s csak a legújab-
bak ismét felvettek. 8) A Jammy kiadásnak 5-ik kötete a nö-
vényekről szól, 9) mely müvet Choulant, Meyer, Haller túl-
szigoruan birált ; '") azonban ha a ,de virtutibus herbarum' 
hozzá veszszük, Humboldt bámulatát osztani fogjuk,1 1) s Al-
bertet tisztán ismerjük , mert nemcsak a növényeket leirja, 
hanem a nemzést, a benső életet, a növényi életboncztant is 
megtaláljuk benne, úgyhogy csatlakoznunk kell Meyer Íté-
letéhez, aki mondja, hogy a régiek között Alberthez hason-
lót nem találunk. l a ) A magnak embryoját, melyről Leen-
wenhock, 13) Malpighi n ) a tudósok szerint első irt, habár 
a középkorban nem is voltak nagyító üvegek, Albert már 
kijelezi, a ,stimulus' műszavat is használja, 15) s az állati 
lelket, mely némely naturalistának megtetszett ,1 ®) tőlök meg-

' ) Ed. Ma gdeburg . 1750. T . I. p. 47. 
J ) Miscellanea zoologica, La Haye , 1766. — Spicilegia zoologica 

Berolini 1767—1773. — Albert a fe jér medvéről irja : , ,Aliquando e r ig i -
t u r sicut homo, sed non diu. Aquaticus est albus, et vena tu r sub aqua 
s icut luter et c a s t o r . " p. 608. 

3 ) De barbatibus T . 6. p. 613. — Olaus Magnus, de gent ibus sep-
temtrionalibus ed. Roman. 18j5 . Oderic , Voyage en Ta r t a r i e i r ja: , ,poina 
violacea et rotunda ad instar cucurbi ta a quibus inaturis exiit av i s . " 
Münster Cosmographie universel le T . 1. p. 100. ed. Pa r i s 1575. — .41-
drovane, Ornithologia könyvében Bononiae 1559, — Yincent ius B e -
lov. Speculum natura le p. 1181 1. 16. ugyanez t i r ja . Öt század után a tu-
dósok Alber t véleményére jö t tek . 

*) „Dic i t Jo r ach , quodsi mediocris est ignis extinguit eum ; hoc 
autem non est quod vita e jus sit in igné ' 1. 25. 

5 ) Belon História na tu rae volatilium p. 148. ed. Pa r i s 1555. — 
Aldrovane i. h. p. 216. 

8 ) Cours su r 1' histoire nat . des mammifères , ed. Par i s 1829. 

' ) Sciences physiques et na ture l les , par Jehan p. 158. ed. P a -

ris 1857. 
8 ) Jéhan i. h. 
9 ) De vegetabilibus et planlis T . 5. 1. 5. 
, 0 ) J a n u s 1845. — Meyer, Be i t rag Linnaea T . 10. p. 641. 1835. 

1836. - Haller , Bibi. botanica T . 1. p. 1. p. 224. — Bibl. medicae pract . 

T . 1. p. 433 — Sprengel, Hist, rei herbar iae T . 1. p. 280. ed. Ams te r -

dam 1807. 

" ) Humboldtnak Ítélete olvasható Sprengel ellen Linnaea T . 

11. p. 647. 

" ) Bei t rag, p. 650. Zwe i t e r Bei t rag , ' Linnaea ' T . 11. p. 545. 
15) Arcana na turae detecta ed. Delpt . 1695 

'*) Anatome plantarum, Lud bot. 1687. 
l s ) De positionibus eorum qui negant vitam esse in plantis T . 5 c .5 . 
16) In quo arguuntur , qui plantas animam sensibilem habere dice-

bant. T . 5. c. 3. 

tagadja, ]) s mit Linné 18-ik században bebizonyított, hogy 
a növények éjjel növekednek, Albert már állitja. 2) 

A ,Mineralium libri quinque' Dumas i r ja : ,,Ami e 
munkát jelzi, az tudós előadás, meghatározás, az ó-kor véle-
ményeinek birálatos taglalása, Albert gyakorlott iró, éber-
figyelő." 3) Ami az ércztanban és vegyészetben oly nagy 
szerepet játszik, a rokonság, Albertnek e szavában van ki-
mondva : „Sulphur propter aflinitatem naturae metalla adu-
rit ," (L. 5.) úgyhogy ismét Humboldt szavait kell idéznünk: 
„Albert, a középkornak e magasztos képét Jourdan alaposan 
rajzolta, úgyhogy Jourdan, Albertet dicsérve, magát is di-
csérte." 4) 

Zárjuk be a jegyzeteket, a többi tudósokat nem em-
litve, még Baco Rogeriust se, aki Alberthez hasonló érde-
mekkel bir. Mint Albert Baco is szerzetes volt sz. Ferencz 
rendjében, élt a 13-ik században, a görög, latin, s arabs tu-
dósok müveit mind ismerte. s) A természettanokban oly te-
kintély, hogy nincs tudós, aki munkáját nélkülözhetné. Az 
,Opus május ad dementem. IV. Pontifie. M.' c) hol termé-
szettani tanulmányainak gyümölcsei vannak lerakva, a kö-
zépkornak örökös védve lesz a gondatlan vádolók ellen. 7) 
Vegyészi, géptani, mértani ismeretei miatt bűvésznek tarta-
tott, az üldözők ellen első és leghatalmasabb védője Kele-
men pápa volt. 8) 

A tudomány pártfogolása, a tudósok védelme, megtisz-
telése a kath. papságnak szenyes önzése volt. S miért ne ? 
A kath. ember előre tudja, hogy a komolyan vitt természet-
tani tanulmány csak a kinyilatkoztatásnak, különösen a 
szentírásnak hoz tanúbizonyságot, müveltésüktől nem félti a 
hitet. Csak a hirtelenkedő természettudósok állítottak vala-
mit a hit ellen. Amiben ki hirtelenkedik, abban tudós lenni 
megszűnik. A nyugodt vizsgálódás, a további felfedezések 
az ily hitellenes lehozásokat mindig téveseknek bizonyítot-
ták. Mennyit nem regéltek a franczia tudósok , mikor az 
egyptomi zodiachust felfedezték? Tizenötezer évesnek mond-
ták, s ma nincs tudós aki 900 évesnek mondaná. „Hol van 
geologus, aki szánakozással ne hallaná Voltaire okoskodásait 
a Genesis el len?" kérdi De Ferrussac. Mennyi évet tulajdo-
nítottak a tellusnak? s De Luc számtanikig megmutatja, 
hogy 7000 év előtt semmi élő által nem volt lakható. Mit 
nem regéltek sokan az indusok iratairól, s Cuvier, Klaproth, 
William Jones a biblián kivül az ó-korból csak regéket lát, 
de nem történetet. „Több történeti adatot találok e könyv-
ben, irja Newton Izsák, mint bármily más profán könyvben." 
„Kétségkívül a biblia mindig első történeti könyv marad, 

Césalpin, De plantis Florent iae 1538. — Adanson, Familles 
des plantes, T. I. p. 32. ed Par i s 1763. — Bichat , Anatomie générale p . 
5. ed. Par i s 1818. — Trév i ranus , Biologie T . 5. d. 234. ed. Gotting. 
1802. — Humboldt , Aphorismen p. 57. 

2) An plantis conveniat somnus vel n o n ? T . 5. c. 11. — Linné, 
Disse r ta t io de somno plantarum Upsalae 1755. 

8 ) Philosophie chimique, p. 22. ed. Pa r i s 1836. 
4) Jéhan, i. h. p. 169. 
5 ) Mont fe r r i e r , Diet, des sciences inath. T . I. p. 187. ed. Par i s 

1835. — Buard , Biographie univ. T . 3. o. 186. ed. Par i s 1811. 
6 ) Ed. Londinen. 1733. 
7) Leroux, Encyclop. nouvelle, art. Bacon, p. 340. 
8 ) Epistola de secre t i s operibus ar t is et naturae , ac null i tate uia-

g i a e , e d . Hamburg. 1598. 
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irja Coquerel Anastáz, a fölfedezések egyenkint mellette ta-
núskodnak." „A természettanok a bibliát erősitik, s ezt oly 
korban, mikor a hitre keveset adnak", irta Ballanche. Elmé-
letileg nincs miért idegenkedett volna a papság a természet-
tanok müvelésétől, volt pedig sok indok, hogy művelje, hogy 
müvelését előmozdítsa ; a történet, a könyvtárak, a tudósok 
nyilatkozatjai bizonyítják, hogy művelte is. Nagy érdem, ha 
valaki csak egy felfedezést is tesz, nagy név, ha egy ágban 
jártas. Mily érdemet adjunk, mily dicsőséget tagadhatunk 
meg a középkori óriás elméktől, melyek a hittanulmányok 
mellett a természettanokat is egész terjedelmökben birták ? 
Mily buzgalom lehetett akkor a tanulás, a kutatás iránt, ha 
ennyit tettek ? Kicsinynek látszik ez ma, de a mai tudomá-
nyunk 500 év múlva nem lesz-e hasonlóan kicsiny ? Nincs 
miért büszkélkedni! Minek tehát e hajonfogva húzott gán-
csoskodás az elnöki beszédben? A komoly elmétől csak szá-
nalmat nyer jutalmul. Külföldre megy ezen elnöki beszéd, 
ez lesz büntetése ; csakhogy a természetvizsgálók magyar 
egyesülete is bűnhődni fog benne, és a magyar név. E kettő 
nem érdemelte a bűnhődést ; sed in massa damnationis est 
az elnöki beszédre nézve. Kevés követeléssel voltunk az el-
nöki beszéd iránt, sajnáljuk, hogy szerény követeléseink sem 
elégítettek ki általa. Mikor a tudósok gyűlésének elnöke leg-
első szavaiban a fellegtornyokkint álló történeti adatokba, 
mikor könyvtárakba, a foliók ezreibe ütközik , mikor előtte 
állanak a tanodák, az egyetemek, az intézetek, az épitmé-
nyek, a felfedezések a középkorból, s a papság szenyes ön-
zéséről beszél, félünk, nehogy a külföld az elnöki beszédet 
szenyesnek mondja. Szomorú Önzés, mert szenvedély, mely 
nem tud szólni másképen. Fog-e a tudós egy pohár vizet 
meginni anélkül, hogy ugy ne szóljon, mint az elnöklő gróf 
szólott? Lesz-e gyűlés, gyülekezet, egylet, tanácskozás, tu-
dományos vitatkozás a fűről, aparéjról, melybe vallásos sér-
tegetések, gyűlöletes insinuatiok, kedélyizgatások, kihivá-
sok, osztálygáncsolkodások ne vegyittetnének ? Az elnök 
gróf megemlékezhetnék, hogy a magyar haza, magyar nem-
zet öt századot élt egy osztatlan religioban ; de fog-e öt szá-
zadot élni a megszakadott vallási kötelék u t á n ? csak a jó 
Isten tudja. Ha élni fog, s mi imádkozzunk az Istenhez, mi 
buzgólkodunk, hagy éljen, élni fog azáltal, hogy a magyar 
tudósok gróf Teleky Domonkos tudományának, hogy a ter-
mészetvizsgálók elnökei, gróf Teleky Domonkos elnöki be-
szédjének ellent mondtak. Nem fogja jegyzeteinket senki 
másnak venni, mint az egyesület, és az elnöklő gróf iránti 
tiszteletnek. Tiszteletünk oly nagy, hogy, ha megtudjuk a 
grófnak szándékát, miszerint ezeket olvasni akarja, a folyó 
számokat szívesen, Örömmel megküldjük neki. Tudós ember 
szeret komoly ellenmondást, kivált ha adatokkal van támo-
gatva. Ha néhol a toll élesebb volt, ez csak egyes szólamban 
volt, s a gróf lelkületéről felteszszük, hogy kis szúrásokon 
fel nem jajdul. Szokás ez a tudósoknál, fűszerezni a sorokat 
közönkint. 

KEMEND, sept. 9-én. Kisasszony napján nagybényi 
lakos Varga Julis helvét vallású a szent mise alatt a keresz-
tény kath. hitvallást ünnepélyesen letette. Az ekkint a hit 
malasztjában részesült mintegy három év előtt kath. férjjel 
házassági frigyet kötött, mindenkor valami különös ürességet, 
elhagyottságot és titokteljes sóvárgást érzett rejleni kebelé-

ben ; mignem egy hosszas gyengélkedés és betegeskedés 
perczeiben a menyei kegyelem oly vigasztaló fényt áraszta 
lelkére, melynek világánál az eddig nélkülözött egyedül 
szükségesnek öntudatára ébredve, mintegy hat hét előtt az 
isteni szolgálat után, melyre már eddigelé is buzgón jár t 
vala, a sekrestyébe lépett és eljövetelének okát röviden elő-
adá ; minek következtében a kellő oktatás, utasitás és vezér-
let mellett a fönérintett napon a kath hitet bevallotta, elő-
ször meggyónt megáldozott. Az ünnepély a kéméndi anya-
egyházhoz tartozó kisbényi ősrégi fióktemplomban ment vég-
hez, mely alkalommal a plébános ezen vezérszavak fölött : 
,,Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél" (Zsid. 
11, 6.) rövid tartalmú oltárbeszédében a többi között eze-
ket is mondá: „Egy az Ur, egy a hit, egy a keresztség, 
egy az Isten, ki mindnyájunknak atyja"; (Eféz. 4.) „ mert nem 
adatott az embereknek más név az ég alatt, melyben üdvö-
zülnünk lehetne, (Apóst, cselek. 4, 12.) mint Jézus neve." 
— „Egy az Isten, s egy Krisztus, egy anyaszentegyház, s 
egy apostoli szék van az Urnák igéje által a kősziklára épit-
ve. Egy oltár van és egy papság, melyen kivül más oltár s 
más papság nem állhat. Aki másutt gyűjt, veszteget." (Sz. 
Cyprián 40 lev.) — Valamint pedig csak egy a Jézus Krisz-
tus, ugy csak is egy az igaz keresztény anyaszentegyház, 
melynek látható feje a római pápa, mint sz. Péter utódja és 
Krisztusnak e földön helytartója. ,,Te Péter vagy azaz kő-
szál, s e kőszálon épitem föl anyaszentegyházamat és a pokol 
kapui nem fognak azon erőt venni, igy szólt Krisztus Péter-
hez. (Máté 16, 18.) Ezen anyaszentegyháznak megígérte 
Krisztus, hogy vele marad mindennap a világ végéig. (Má-
té 28, 20.) Ezen anyaszentegyháznak igérte meg a Szentlel-
ket, az igazság lelkét, ki vele marad örökké, s megtanítja őt 
minden igazságra. (Ján. 14, 16-17.) Minélfogva a katholika 
anyaszentegyház a hit és erkölcs dolgaiban nem hibázhat 
és csalhatatlan. Ezen egyházat nevezi sz. Pál „az igazság 
oszlopának és alapjának." (Tim. I. 3, 15.) ; és aranyszájú sz. 
J ános szerint előbb kialszik a nap az égen, mintsemhogy a 
római katholika anyaszentegyház az igaz hittől eltérjen. — 
Örülj azért keresztény lélek, hogy az igaz s egyedül üdvö-
zitő egyháznak tagja vagy, és kiálts föl gyakrabban sz. Te-
rézzel : „ E n a katolika anyaszentegyháznak hive vagyok," 
e szent hitben akarok élni és halni. —• Hidd erősen és bizo-
dalommal mindazt, mit a katholika anyaszentegyház eléd ad, 
akár irva légyen, akár nem. Mert az apostolok is sokat fel 
nem jegyeztek, hanem csak szóval tanítottak. Azért inté már 
az első keresztényeket a nemzetek apostola : „Atyámfiai tart-
sátok meg a hagyományokat, melyekre taníttattatok akár 
beszédünk, akár levelünk által." (Tessz. II. 2, 14.). Hidd. el 
mindezt nem azért, mert értelmeddel átláthatod, (pedig vaj-
mi keveset foghat föl a gyarló ember az isteni titkokból,) 
hanem azért, mivel a katholika anyaszentegyház tanit erre, 
mint mely a Szentlélektől vezéreltetvén, nem hibázhat. Jog-
gal mondja azért a nemzetek apostola: „Havaiamely angyal 
jönne le az égből s más evangéliumot hi rdetne, mint amit 
hirdettünk, átok legyen." (Graal. 1 ,8 . ) — Ne tarts vakmerő 
szemlét a szent hitnek igazságai fölött, „mert ki a fölségnek 
vizsgálója, lenyomatik a dicsőségtől." (Péld. 25, 27.) Vajmi 
sokszor bebizonyul, hogy a magára hagyatott ész nem egyéb 
félrevezető bolygó tűznél! Csakis az alázatos hit mutatja 
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meg az üdvösség ú t já t , és ad értelmet az együgyűeknek. 
Azon légy, hogy a keresztény hi t tudományban minél na-
gyobb jár tasságot szerezz magadnak az Isten szent igéjének 
hallgatása, istenes könyvek olvasása, jámborokkali társal-
gásod, de különösen az imádság és keresztény viseleted ál-
tal. A hit Istentől eredt világosság, kell hogy érette folya-
modjál. A hit benső meggyőződés ; azért nem találják föl 
sokan a hit világát, mert roszak az ő cselekedeteik. Aki J é -
zus szavai szerint akar cselekedni, az csakhamar bensőképen 
tapasztalandja, hogy az ő tanitmánya Istentől van. Mihelyt 
valaki megszűnik vétkezni, a hit igazságai iránt való kétke-
désével is azonnal fölhagy. Kerüld a tévhitüekkel és vallás-
gunyólokkal való bizalmas érintkezést ; annál kevesbé lépj 
velők szövetségre. Mi köze a világosságnak a setétséghez ? 
— Hited miatt ne szégyeneid magad, hanem valld be az 
egész világ előtt, az ő igazságának védelmezése, a szentsé-
gek ajtatos fölvétele, a templomok látogatása, imádság és 
jóságos cselekedetek ál tal ; mert „amint a test lélek nélkül 
megholt, ugy a hit is cselekedetek nélkül hol t ." ( Jak . 2, 6). 
Krisztus keresztjében legyen a te dicsőséged, Krisztus ked-
veér t ne átalj a világ szemében együgyü lenni, és akkor 
bölcs leszesz az Is ten előtt ! Meisermann Ignácz. 

M E C H E L N , (a kath. gyűlés.) A harmadik gyűlés aug. 
31-én igen fényes volt. Hőse Dupanloup, kinek e napra be-
jelentet t szónoklata mintegy öt ezernyi tömeget csalt jókor 
a gyűlésterembe. — Az összes belgiumi püspökség is je len 
volt. Az ülés azzal vet te kezdetét, hogy a gyülekezet köz-
felkiáltással hálaföliratot határozott a belgiumi püspöki 
karhoz, melylyel annak az ős „Alma Ma te r " körüli kezde-
ményező gondoskodását méltányolva, megköszönje a löveni 
kath. egyetem újjászervezését, mely egyetem folyvást oly 
hatalmas szolgálatokat tesz a igazságnak, hitnek, vallásnak 
és a társadalomnak. Erre az orléansi püspöknek adatván a 
szó, az ünnepelt szónok a sokaság harsány eljenzései között 
lépett az emelvényre, melyről miután beszéde bevezetését áll-
va elmondotta, az asztalhoz leült, hogy amint mondá, a többit 
barátságos beszélgetésképen folytassa. De mily beszélgetés 
volt ez ! A hallgatóság három óra folytán, mintegy lebüvölve 
csüggött a hasonlithatlan szónokkirály ajkain ; mialatt a né-
pies oktatásról értekezve oly remekül, annyi egyszerűséggel, 
oly ékesszólói tehetséggel , oly eleven hittel, tudománynyal , 
és felebaráti mély szeretetről tanúskodó lánggal szólott, mely-
nek mását hijába keressük „Az oktatásról és nevelésről 
fogván szólani, akép kezdé társalgási értekezletét, megen-
gedik, hogy miután az iskolába lépünk, önökkel léphessek 
abba ; igy bizonyára igen jeles társaságban leszek ! S azután 
ellenállhatlan dialecticával pontról pontra czáfolgatá azon 
emberek sophismáit, kik a szabadságból mostoha anyát csi-
nálnak s magukat csalfán és tetszetőleg mégis szabadelvűeknek 
nevezik. A szabadság hatalma mindenható. Divó bölcsészein-
ket „liberálisoknak" nevezni annyi mint a szavakkal vissza-
élni : és megzavarni az egyeneslelküeket, kiket gyakran 
inkább vezérel a valamely pártra ruházott elnevezés, mint 
veszélyes volta a tanoknak, melyeket ezek vallanak. Nevezzük 
őket szabadosdiaknak (liberàtres) e kifejezés olyanokra illik, 
kik a szabadsággal csupán játékot űznek és azt csak eszkö-
zül használják, hogy elleneiket alávessék, és hiszékeny párt-
feleiket ámitsák. A szabadosdiak uton-utfélen kiáltozzák, 

hogy a vallás a népeket tudat lanságban akarja fogva tar-
tani. Elleneink e nyomorú rágalmát Dupanloup adatokkal 
teszi semmivé. Ellenkezőleg az egyház a világosságnak volt 
terjesztője. Nincs egy pápa is, aki nem hirdette volna a ta-
nítás hasznát. Mialatt tehát a pápaság raj ta volt a tömegek 
oktatását fejleszteni, Voltaire vallástalan szabadosdiaink és 
hamis philantrópjaink mestere, ez utálatos mondatot irta 
„van tudatlan himpellér tömeg, de e nép oktatásával mit sem 
kell törődni". Ellenben ép akkor, midőn Voltaire igy beszélt, 
La Salle egy mélyen vallásos férfiú ép ezen a ferney-i pat-
riarcha által megvetet t szegény nép gyermekei oktatására 
„a keresztény oktatás tes tvérei" szerzetes rendét alkotá. 
Mindenütt , akol a kathol. papság valaha egyházat emelt, 
iskolát állitott melléje, és ami fődolog, ingyen-iskolát. E 
tények meg nem czáfolliatók és világosan bizonyítják, hogy 
a szabadosdiak által az oktatást illetőleg az egyházra szórt 
rágalmak nagy mértékben nyomornak. Azt is mondjátok 
nekünk ti szabadosdiak, hogy mi nem szeretjük a t anügye t ; 
pedig még egy iskolátok sem volt egész Galliában mikor a 
mi püspökeink és szerzeteseink által már számtalanokat ala-
pítottunk. — Tibetben egygyel sem birtok, és nekünk ott is 
van iskolánk." Azután szólott az oktatás ingyenességéről, 
melyet az egyház mindenkor elvül tartot t , és a nőnevelés-
ről, melyet elleneink kiváltkép kizárólag kezelni törekszenek. 
„Nem habozok kimondani, igy szól, hogy a nő és családanya 
nevelésének titka a vallásban rejlik. Már pedig épen a val-
lás az, amit a szabadosdiak száműzni akarnak az iskolából ; 
és ez a papság és vallás ellen szórt rágalmak kútfe je : el-
akarják különözni a vallást az iskolától, amint elkülönözték 
az egyházat az államtól ! Czéljuk, melyre ernyedetlen buz-
galommal törekesznek, mindenben csak ez : leigázni az egy-
házat , hogy befolyása semmis legyen. Mi pedig kérdjük : 
mivé lenne a társadalom, hit-és Jézus Krisztus egyháza nél-
kül ? Lehetséges-e oktatni vallás né lkül? Nem: mert amint 
1810-ben Portalis az első consulhoz mondá : , , csak ugy nincs 
erkölcs vallás nélkül, amint nincs igazság biróság nélkül". 
Nemes felindulás és sértett honfiúi érzelem különösen meg-
ható emelkedettségével utasitá vissza a szabadosdiaknak a 
katholikusok hazaűuságát gyanúsító alávaló rágalmát. „Azt 
lobbantják szemünkre, nekünk katholikusoknak, hogy nem 
ragaszkodunk a hazához. Ez rágalom. Ti belgák mivel ka-
tholikusok vagytok : nem vagytok-e szintoly hazafiak mint 
mi franczia katholikusok ? Ha valaha hazátok bármely más 
ország alá haj ta tnék : nem lennétek-e szerencsétlenek, nem 
keseregnétek-e hazátok veszte fö löt t? Igen bizonyára. 
Szerethetjük Rómát, valamint keresztény létünkre kell sze-
retnünk, anélkül hogy megszűnnénk szeretni hazánkat, mely 
szülőföldünk. Ami engem illet, mindenkor szivére kötöm pap-
ságomnak, hogy szeresse Rómát és annak szeretetét ébresz-
sze a hívekben; de szivére kötöm azt is, hogy szeresse F ran-
cziaországot, melynek kell, hogy hü és áldozatkész fiai le-
gyünk." — E szavak igen megtapsoltattak, és találók vol-
tak Belgium jelen helyzetében. A divó bölcsészet tanaira 
vonatkozólag azt mondá, hogy ezek nem egyéb mint a ta-
gadás vakmerősége, a habozás tehetetlensége, és az áldo-
zatkészség meddősége. „Bölcsészeinket hasonlóknak találom 
azon borbélyhoz, aki egykor a j ta jára irá „ma pénzért, — hol-
nap ingyen." A bölcsészek szinte azt irják „ma kerestük a 
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biztos tant, — holnap megtaláljuk." Igen, csakhogy a társa-
dalom nem várakozik, és miután az egyházban a készet bir-
ja, ezt használja ; és jól teszi." — És igy pontról pontra el-
némitó szóhatalommal üzé vissza a jeles főpap minden szit-
kot, melyet csak ajkán hordani szokott a hitetlenség Krisztus 
és annak egyháza ellen. Mindenkit meglepőleg bevitatva, 
hogy a társadalomnak nincs üdve, hanemha a keresztény-
ségben, melyet fen kell tartani és kifejleszteni a családban, 
és az iskolában. — És mindezt elmondta azon egyszerű mél-
tóságteljes szónoki tehetséggel, melynél megragadóbbat és 
begyőzőbbet nem igen hallott valaki : kétségkivül emléke-
zetes maradand a mechelni gyűlés évkönyveiben. A főpap 
beszédét a gyülekezet külön kiadatni és franczia és flamm 
nyelven a lehető legtöbb példányban kiosztatni határozta. 
Ülés végén Dupéteiaux távirati sürgönyt olvasott fel Anto-
nelli bibornoktól, melyben ez a gyülekezetet tudósítja, hogy ő 
Szentsége a gyűlés által hozzá intézett föliratot kegyesen 
fogadta és a gyülekezet valamennyi tagjaira apostoli áldását 
küldi. A közlemény „éljen IX. Pius ! éljen a Szentatya" 
felkiáltásokkal fogadtatott. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A székesfehérvári püspök ő nmsga sept 16-án tette le 

mint belső titkos tanácsos az esküt. A városi polgárok fák-
lyás menettel nyilván itottáknm. főpásztoruknak íiui örömüket. 

Renant Nápolyba várják. A fogadtatás fényes lesz. 1) 
Magánzók névjegyeket ; 2) az ujságlapok tulajdonosai lap-
jaikat fogják megküldeni ; 3) körök meghivják ; 4) egyletek 
föliratokat készítenek; 4) néhány társas ebéd is lesz. — Az 
ily fogadtatások a végső ítélet előtt elkülönítik a búzát a 
polyvától. A forradalom, Renan, és szabad kutatás egy 
uton járnak. 

Badenben az egyháztanács a 160 prot. lelkész vádira-
tára Schenkel igehirdetők renanista nevelője ellen vála-
szolva mondta : hogy Schenkel könyve tudományos mű s 
e miatt nem tartozik az egyházkormány ítélete alá, s ez csak 
akkor tartoznék, ha a könyv templomi használatra volna 
szánva; továbbá, mert Schenkel nem támadja megapro tes -
tantismus alapelvét, azon tant, mely Kristusnak az u j szö-
vetségi egyházban való uralkodói hatalmáról szól. Mi pro-
testáns következetességgel mondanók: ha Luther nem ismerte 
el a trienti zsinatjitéletét, Schenkel se ismerhet el semmi te-
kintélyt; ha Luthert nem Ítélhette a kath. szent zsinat, 
Schenkelt sem Ítélheti el a badeni profán tanács. 

Belgiumban az istentelenek az öngyilkosok testeivel a 
kath. temetőket mind inkább sürüebben szentségtelenitik. 
Legújabban Telmonde és Diest községben, daczára a plé-
bános és alesperest tiltakozására, a kőmives lelkű politikai 
hatóságok csendőrök kíséretében tétették le kath. szentelt te-
metőbe a gonosz elfajultak hulláit. 

Nápolyban a királyi hivatalok sept. 11-én megünne-
pelték Garibaldi bevonulásának évfordulati napját. Furcsa 
hivatalos erkölcsösség, mikor a törvényes király és a haza 
ellen elkövetett árulást megünnepelik. 

A bécsi Presse okoskodik a concordatum revisiojáról, 
s ezt szükségesnek mondja, „hogy a vallások egyenjogúsá-
gának keresztülvitelével Austria a civilizált európai álla-
mokhoz tartozzék." Melyek ezen civilizált államok ? Anglia ? 
Nem lehet civilizált, mert neki államvallása van, s a katho-
likusok több hivatalból egészen kizárvák, úgyhogy állami 

levéltárnok se lehet. Norvégia, Svédország, Dánia civili-
zált-e? Nem, mert itt is államvallás van. Poroszországa 
Szászország, Muszkaország civilizált-e ? Nem, mert az egyen-
jogúság se kimondva, se keresztül vive nincs. Svajcz civili-
zált ? Igen a kath. cantonokban a protestáns minden hivatalt 
visel, de példa nincs, hogy a prot.- cantonokban valamely 
buzgó katholikus a községtanácsba befogadtatott volna. Hol 
van tehát a Pressének civilizált állama ? Egyetlen egy lenne 
Francziaország. Oly barátja Austriának ez a Presse, hogy a 
birodalmat a Francziaország állami kísérleteinek folyamába 
dobná. Oly nagy a szerkesztői hazaíiság. 

De Vit atya ,De purgatorio reproborum' munkája éles 
ellenmondásra talált, és méltán. Az egyház által kárhoztatott 
tanokat látszott megújítani a tisztító tűzről. A florenzi zsi-
natnak szavai igen világosak azoknak sorsáról, kik halálos 
vétekben meghalnak. „Illorum autem animas, qui in actuali 
mortali peccato vel solo originali decedunt, moxin infernum 
descendere." Igaz, hogy ezen hitczikkelynek második része 
különféle magyarázatot talál, de soha olyat, mely a hitczik-
kelylyel ellenkeznék. De Vit pedig különböztetést tesz azok 
között, kik halálos vétekkel és kik halálos vétekben múlnak 
ki a világból, s mondja, ezeknek Ítélete a világ végére van 
halasztva, ők a porgatoriumban tartatnak, egyik rész üdvö-
zülni fog, másik nem, az az oly állapotban vannak, hogy bi-
zonytalanok az örök üdvösségről. Nem Luthernek X. Leo ál-
tal elitélt tana-e ez? „animaein purgatorio sunt non securae 
de earum salute, saltern omnes." S mivel mondja, hogy ha-
lálos vétkük a más világon megbocsáttatik, nem ismét Lu-
ther tana-e ? „nec probatum est ullis rationibus aut scri-
pturis illas (animas purgatorii) esse extra statum merendi, 
vel augendae caritatis." 

A szentatya Limoges város leégetjeinek 5000 frankot 
küldött. Mily nagy öröme van a szentatyának, hogy sze-
génységében a szegényeknek segélyt nyú j tha t? Mennyire 
kell nekünk rajta lenni, bogy a mi szentatyánk mindig bő-
ven nyújthasson segélyt a károsultaknak ? Mi győzte le a vi-
lágot? A szeretet, mely pénzt, szolgálatot., vért, életet ál-
dozni tudott. Hitünk, egyházunk, kath. nevünk dicsősége, 
lia a szentatya pertranseat benefaciendo. 0 ama hatalom, 
melyet erőszakkal megtörni, csalárdsággal megcsalni nem 
lehetvén, éhséggel, szegénységgel akartak megtörni. A sze-
retet győzött, mert a fiak ellátták az atyát, nemcsak hogy 
az ő saját szükségeit fedezze, hanem mások, és sokszor el-
lenségeinek is enyhitse. A kath. nevet, hitet, szeretetet a pé-
terlillér dicsőségessé tette oly században, melyben csak ér-
dek uralkodik. 

Enfantin Prosperßertalan a saint-simonistasectanak fe-
je, a fölszabadított testnek, nőnek védője aug. 31-én Parisban 
meghalt. Született 1799-ben Parisban, 1814-1823-ig borke-
reskedésnél ügynök volt, mely alkalommal Európának leg-
több országait beutazta. 1825-ben a carbonarik közé állt. Rod-
riguez Olindo portugalli zsidóval Saint-simon gróf házába 
járt , aki erkölcstelen nézeteinek és ujságlapjának örökösévé 
nevezte. Enfantin értekezleteket tartott, melyre a párisi nép 
szívesen eljár. 1830 után minden elveikkel nyiltan felléptek 
Enfantin fejők lett, rajongásaiban oly messze ment, hogy 
magát az Isten kisugárzásának, megtestesülésének hitte. A 
nőket szemeivel levillanyozta. Magát pápának, legfelsőbb 
atyának nevezte ; állt a törvényszék előtt is nőközösségi bűn-
ről vádoltatva, több hónapi tömlöczre elitéltetve. Elutazott 
Egyptomba , hol a nőközösségre kedvezőbb helyzeteket re-
mélt , de a cairói billiárdokról , és billiárdok alul két év 
múlva visszatért. 1841-ben Algierba küldetet t , később a 
lyoni vaspálya igazgatóságához jutott. I t t setétben élt, lár-
mát többénem csinált. Guéroult, az Opinion nationale szer-
kesztője mint legfőbb társa megmarad. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL: 

Nyomatott Pes ten ]864, K o c s i Nándor által (É rkövy , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiac/, és aldnnasor sa rkán , 9. sz . a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , posta'n küldéssel 

5 frt. 25 kr , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz ) s Kocsi Sán-
dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 1-én. 27. II. Félév. 1864. 

TARTALOM: Havi szemle, 
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

I. — EgyKázi tudósitá-

Havi szemle. 
i . 

Kevesen vannak már, kik a forradalomtól sza-
badságot várnak; fájdalom, kicsiny azoknak is szá-
ma, kik a 89-i elvekben forradalomnál egyebet nem 
látnak. Szörnyeteg a forradalom, a szabadelvüség 
szinébe rejtezik, az emberi méltóság fényébe öltözik; 
pedig ha nyilt forradalomba ki nem tör, elméletben 
nyomorultabb, jellemben szegényebb, tettekben gyü-
mölcstélenebb tan nincs a szabadelvüségnél. Szabad-
elvüsége szabadelvüsdiség, fiai szabadonczok, szabad-
sága szabadosság. Hogy nemesen, következetesen vi-
selnék magokat, <"k re vitatják. Amely tant a mult 
századi jansenisták a jezsuitáknak hazugan betudtak, 
ho^p^iczé^ jogosítja az eszközt, szabadonczaink vall-
ják, gyakorolják egészen a gyilokig. A gyáva La-
salle párviadalban elesik, meghal, magasztaltatik. 
Ellenmondás, következetlenség, személyes jellemte-
lenség, egy szabadonczot se korlátozott soha. Ilyen 
az iskolai ügy Belgiumban, Franczia- s Spanyolor-
szágban. Mig az állam legalább névleges szövetség-
ben volt az egyházzal, a szabadelvűek szabad taní-
tást, szabad tanulást vitattak. Midőn 1830-ban azon 
névleges szövetség is megszűnt, a szabad tanitás, 
szabad tanulás ellen azok irtak, azok szónokoltak, 
kik egy hónap előtt mellette viaskodtak, s a párisi 
egyetem uralkodott minden tanintézeten a népisko-
láig, ő hitetlen levén, a tanodák is hitetlenekkel tel-
tek el. Nem akarják az államban az Istent, ha ezt el-
érték, nem akarják a polgár lelkismeretében az Is-
tent. Rendes ellenmondás, mert vallásszabadság név 
alatt vitetik. A katholikusok a szabad tanítást, sza-
bad tanulást bizonyos helyzetekben elfogadják, mint 
elvet soha nem vallják, mert az állami hatalmat az 
Istentől el nem szakitják, s ki minister in bonum, 
bün nélkül nem lehet minister in malum. A spanyo-
lok nemesei férfiasan küzdenek a szabad iskolák el-

len. Megdűlt 1848-ban a párisi Egyetem hatalma, a 
szabad iskolák államelvvé lettel^, Enfantin is szabad 
órákat adott a saint-simonisták tanából a nő, a test 
felszabadításáról ; ma a Siècle és Opinion Nationale, 
Indépendance Belge, nem is emlitve a röpiratokat, 
állami tanodák, kényszeritett tanulás mellett küzde-
nek. A belga kőmivesek az alkotmány főpontját 
megtámadják, csakhogy kényszeriskolákat hozhas-
sanak be. Ellenmondás, következetlenség a szabad-
elvű előtt jellemet nem sért. Mig a kormányt nem 
birták, követelték, hogy politikai elve miatt senki 
se legyen kizárva a hivataloktól ; mikor kormányra 
jutottak, a hivatalokat, mint mondatik, megtisztáz-
ták. Mig kormányon nem voltak, követelték, hogy 
iz istentelen is legyen miniszter; birják a kormányt, 
4 az istenes ember hajdú se lehet. Nemes viseletetők 
magok se tulajdonítanak magoknak. Itt jutnak ők az 
emberi kebel kioltliatlan nemességének Ítélete alá. 
A kath. iskolákban fölnevelt férfiaknál hóditást nem 
tehetnek, az ifjú elméket akarják elkobozni ; a jelent 
némiképen birják, a jövőt is biztosítani akarják. A 
kőmivesek törekvése a kényszeriskolákra természe-
tes dolog. Az anyagi hatalom senkinek sem elég. Aki 
az elméket birja, birja az emberiséget ; aki az isko-
lákat bírja, bírja az elméket, birja a jövőt. Lelkiekre 
szorítják a kath. egyházat, mi szellemibb a világon, 
mint a nevelés ? Mégis a lelkiekre szoritott egyházat 
kiszorítják, mikint Badenben. A lelkismeretre uta-
sítják az egyházat, mégis, mikor az ifjúság lelkisme-
retével akar. foglalkodni, ettől letiltják. Következe-
tességet, a szabadelvüségtől ne várjunk. Egyben kö-
vetkezetesek ők, — a kath. hitnek üldözésében a tár-

rj 
sadalom minden pontjain. Ok szabadgondolkozók, 
gondolatjaikban korlátot nem ismernek, nem fogad-
nak, de mégis akarják, hogy az ifjú nemzedék más-
képen ne gondolkozzék, mint ők. Kik a lelkivásárlás 
ellen annyit kiáltoztak, az ifjú nemzedék lelkei után 
vágyakodnak, s nem vásárolják, hanem a szülőnek 
meleg szivéről erőszakosan leszakítják. Coen fiu ke-
resztény akar lenni, a szabadelvűek a héber szülő-
nek jogait kiáltják ; ellenök a szülő vallásosan ne-
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veit fiút akar, ezen jogot a szülőnek megtagadják. 
„Quapropter nihil intentatum, nihil inexpertum re-
linquunt, ut omnem Ecclesiae potestatem, ejusque 
salutarem vim magis in dies coarctent, ab eisdem in-
stitutis arceant, et ipsa instituta pleno civilis politi-
caeque auctoritatis arbitrio subjiciant ad imperan-
tium placita, et ad volubilium aetatis opinionum ra-
tionem." Igy szól a szentatya a kényszeriskolákról, 
a szabadelvűek elvüsdiségéről a freiburgi érsekhez.1) 
A katholikusok vivtak a szabad iskolákért 1848 
eló'tt, vivnak mellettök ma is Francziaországban, Bel-
giumban, Svajczban, Németországban, hogy a szü-
lék lelkismereti szabadságát megvédjék. A szíiló' Is-
ten eló'tt felelős gyermekének neveléséről. A romlott 
szülő elküldheti gyermekét a hitetlen iskolába, a kath. 
lélek szomorkodik a szülőnek e bűnén, inkább még 
gyermekén, mely a szülő hitetlenségének prédája lett, 
de legalább akarja, hogy a jó szülő vallásos iskolába 
küldliesse magzatját. A vallástalan nevelést nem 
akadályozhatják, akarják, hogy a vallásos nevelést se 
gátolja senki. S ép ez az, mit a belga, mit a fran-
czia kőmives meg nem enged, mert az államtanodába 
kényszeríti a magzatokat. Rabokká teszik a testet a 
többségnek szavazatjában, rabbá, törpévé akarják 
tenni a lelkeket a kényszeriskolában. A szülő, ki 
vallásosan akarja nevelni gyermekét, mert lelkisme-
rete parancsolja, keres vallásos iskolát, vallásos ta-
nítót ; az állam nem ad, tehát maga a szülő alapit 
ily iskolát. Ez szülte Belgiumnak, Francziaország-
nak szerzetes iskoláit. P^lüzettek a szerzetesek, s ma 
Francziaországnak, Belgiumnak tizszer annyi szer-
zetesei vannak, mint 1789 előtt. „Ahol nyomor lesz, 
szerzetes is lesz, ki a nyomoron segitsen" , mondá 
Gterlache a mechelni gyűlésen.2) Nyomor az, ha az 
állam nem ad a szülének vallásos iskolát, istenes ne-
velőt; a nyomor szeretet után kiáltoz, mely segélyt 
hozzon; a szerzetes maga az isteni szeretet, ki ingyen 
oktat, tanit, nevel. Abyssus abyssum invocat. Ha az 
állam vallásos, a katholikus örömmel nézi, lia némely 
szülők lelketlenségét az állami hatalom megtöri ; ha 
az állam vallástalan, a katholikus szabad tanitást, sza-
bad iskolát kiált, mert a szülő lellcismeretét, melyet is-
teni törvény kötelez, az időszerű állami elvnél maga-

») Religio II. félév 21. sz. 1864 
2) ,,11 y aura des couvents tant qu'il y aura des mala-

dies, des misères, et des infirmités physiques et morales à 
soulager, et il ne nous semble pas, qu'il y en ait moins qu' 
autrefois, malgré toutes nos prospérités matérielles, toutes 
nos richesses, et nos progrès" p. 6. (Külön iveken birjuk az 
egész gyűlési ügyeket.) 

sabbra becsüli. Sok jót tehet az állam, ha az egyház 
szent szándékait az iskolákban előmozdítja, s kíván-
juk, hogy előmozdítsa; de mihelyt az egyházon ki-
vül , nélkül, vagy ellene akar oktatni, csak ront, 
azért kiáltjuk az ily kormány alatt: ,szabad iskola,' 
,semmi államtanitás.' Baját pénzünkön önmagunk el-
len, a lelkek kárára népnevelést nem akarhatunk. 
Vegyes iskolák, vegyes bűnök, vegyes árulások az 
igazság és a lelkek ellen. Nálunk az állani nem öl-
tötte le a vallást, tanintézeteinkben, ha nem is az 
egész rendszerre, de a vallásoktatásra a püspöknek 
teljes joga van, a kormány a papság közreműködé-
sét örömmel fogadja, keresi ; félreértések lehetsége-
sek, a gyakorlati alkalmazás eltévedhet, de az elv 
sértetlen; szabad tanításról, szabad tanulásról oly 
értelemben, mikint a belgáknál, a francziáknál, ná-
lunk szó se lehet. Csak az egyház oktat, csak az 
egyház nevel, mert egyedül az ő gondjára van bízva 
az igazság és a halhatatlan lélek. Az egyháztól el-
vált állam nem bírája az igazságnak ; birája, ha az 
egyháztól hallja, mi az igazság. A szabadelvűek a 
vallásos nevelést lehetetlenítik. A szülő vallásos ne-
velést akar, a szabadelvű kormány mondja : ,hitetlen 
iskolámba küld fiadat, leányodat, különben sem te, 
sem fiad se fog soha az állam jótéteménjeiben része-
sülni.' Ez a kényszer a jó szülő lelkismerete ellen; 
itt fordul az isteni hatalom a gonoszok kezében maga 
az Isten ellen, s az államfő lesz minister ín ír^lum. 
Igy lesznek a szabadelvűek mindenütt, mindenben 
zsarnokok.1) A kereszt rémiti őket, a keresztet az if-
júság lelkein se tűrik, az egyház diadalát a lelkis-
meretekben, és saját bukásukat a jövőben féltik. „Et 
erit pendens vita tua ante oculos tuos, ettimebis die 
ac nocte, etnoncredes vitae tuae. Habentes timorem, 
non quo fides vera justificatur, sed quo conscientia 
iniqua torquetur," mondja sz. Leo Mózes szavaira. 

Tévedés fogva tartja egész Európát az oktatás 
boldogságairól. A műveltséget az irás s olvasás 
szerint mérlegelik. Hol legtöbben tudnak írni ol-
vasni, ott legtöbb müveit van. A müveit ember 
képes magát kormányozni, a nagy műveltség nagy 
önkormányzás, nagy szabadság, a legkönnyebb 
kormányzás, legboldogabb állami és társadalmi lét. 

J) Gerlache Mechelnben aug 29-én mondá: ,,En effet, 
le collége philosophique de Guillaume, qui minait le catho-
licisme par sa base, n'était qu'une nouvelle édition du sémi-
nair général de Joseph II . Le roi philosophe, et le roi cal-
viniste marchait sur la même ligne ; et vous voyez aujour-
d'ui les libres-penseurs, animés du même esprit, les imiter 
de leur mieux." p. 4. 
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Chináról irta a párisi Moniteur , hogy ott legtöbben tud-
nak olvasni i rni ; tehát Chinában legnagyobb a mű-
veltség, Ők az európaiakat barbároknak mondják ; fog-e 
Europa a chinai műveltség előtt meghajolni? Az angolok 
a császár nyári lakát felgyújtották , benne 200,000 kötet 
könyvet megégettek. Omár se tett annyi pusztitást, s bi-
zonytalan az is, te t t -e? Az angolok megtették, a barbár ne-
vet a chinaiak előtt megérdemelték. China a hosszú száza-
dokon át vitt iskoláztatás s állami vizsgák által cretineket 
nevelt, ezeknek kormányzása igen könnyű. Ily nemzedéket 
hozna a kőmivesség, ha kath. egyház nem volna. Volt Chiná-
nak Confuciusa, Indiának Buddhája, Perzsiának Zoroastere, 
Graeciának Pythagorása, Socratese, haladott-e a nemzet va-
lamit az ő nagy férfla utan ? Tespedet t , tespedésben rom-
lott. Mily más volt a kereszténység Jézus Krisztus után ? 
Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Az ó-kor sok zsarnokot 
mutat fel, de csak a szabadelvűeknek tartatott fel a dicsőség, 
hogy a szülők lelkismerete ellen kényszert alkalmazzanak. 
Kényszeriskolát akarnak , hogy a jövő nemzedék , mint az 
öszvér, az ő malmukat huzza, azon egy körben járjon. Ok mű-
veltséget keresnek az elme müvelésében, a szivet elhanya-
golják, a lelkismeretről elfelejtkeznek, s csak a szövevényes 
bűnöket szaporitják. Aki szenvedélyein nem tud uralkodni, 
nem tudja magát kormányozni. A szenvedélyt csak a religio 
tudja meghóditani. Van sok ki irni olvasni tud, könnyebb-e 
a kormányzás ? Nem, — nehezebb. Van sok iskolázott em-
ber, nyugodtabb-e az állam, a társadalom ? Nem, mert két-
ségbeesésig lázban van. Van sok jogtudós, ügyvéd, politi-
kus, nagyobb-e a szabadság? Nincs, ki állítani merné. A kö-
zépkornak voltak portyázó grófjai, ki törte meg vadságukat ? 
Vannak a mai társadalomnak tizannyi portyázói, rablói, nem 
a várakban, melyeknek távoli látásától is futhatott a jó lélek, 
de a városokban , honnan futni nem lehet , hol a gyilkostól 
semmi csendőr meg nem védhet. Nem olvasott emberek 
ezek? Az olvasottak bünszáma magasabb, habár a nemisko-
lázottak száma terjedtebb. Mily gyümölcsöt terem tehát az 
iskola? Nem abban van a szabadság, nem abban van az ön-
kormányzás, hogy népgyüléseket tartsunk, hogy a szenve-
délyeket korbácsolhassuk , hanem hogy az államra legkeve-
vesebbet szoruljunk, általa legkevesebbé vezettessünk. A 
földmives, az iparos, a kereskedő leggyérebben veszi igénybe 
az államot, legképesebb a szabadságra, az önkormányzásra. 
A középkori köztársaságok ily polgárokat birtak. Anglia ősi 
szokása szabadságainak őre. A tudósok, a jogászok, az isko-
lázottak serege nem gyár t , hanem csak fogyaszt, szellemi 
foglalkodása nem levén, mint a papságnak és a szerzetesnek, 
mindenben az államra szorul, hivatalt, kenyeret az államtól 
keres, legműveltebb osztály, s mégis legfüggőbb lélek, az 
ész tündöklik, a lélek benne setétlik, szavai fényesek, ármá-
nyai élesek, tettei bünmerények, a legjobb esetben szolgai 
cselekedetek ; ezeknek osztálya legtöbb jót vesz az államtól, 
s mégis legveszélyesebb az államra. Aki többet igér, ahoz 
csatlakozik; a forradalom legtöbbet igér, s volt-e forradalom, 
melyet nem az iskolázott tudós sereg ohajtott, keltett, veze-

„La Chine est assurément le pays du monde où l ' instruct ion 

pr imaire est le plus r épandue . " Monde 247. sz. 9. sept. 1864. 

Guizot , Méditations su r l 'essence de la religion chrétienne, p. 

64. Par i s 1864. 

tett volna? A legisták, a lapirók, az irkászok a forradalmak 
szitói. Az ügyes zsarnok ezeket szekeréhez köti, mikint Au-
gustus császár, és szabadon fojt minden szabadságot. A 16-
dik, 17-ik, 18-ik század absolutiáinak a legisták, az irkászok 
tömjéneztek, szolgáltak, az absolut hatalmat kihágásokra, és 
igy roskadásra vezették. Leglelketlenebb a democraticus 
többséges zsarnokság, s Európának kőmives sajtója ennek 
hódol, ezt magasztalja. Hol vol t , hol van magas lelkű ka-
mara, mely fölött egyetlenegy dictatorságot ne gyakorolt 
volna ? Szabad a párisi ? a turini ? a berlini ? a brüsseli ? A 
szenvedélyek rabjai, a szenvedélyek rabjait vezetik, dicsérik. 
Mellettök csak zsarnok kormányzás lehetséges, ők a kény-
szeriskolák által az utókorra is zsarnokságot kovácsolnak. 
Hoz-e szabadságot tehát, hoz-e nyugalmat a nagy iskolázta-
tás ? Ep az ellenkezőt, a kormányzás lehetet lenségét , mert 
nincs religio, mely a szenvedélyeket fékezze, mikor az elme 
a bünmerény minden eszközeit teljesen ismeri. Mondják : ,a 
tudatlan népnek religio kell, mely fékezze', inkább kell a tu-
dósnak. Szeretik a müveitek a vallásos népet, hogy a néptől 
biztosságban legyenek ; de nem inkább vallásos legyen-e a 
müveit osztály , hogy tőle a nép biztos legyen ? Legyen is-
kola , legyen oktatás , de legyen vallásos nevelés is , mely 
nélkül az oktatás, az iskola az államnak sírja. „Fructus ar-
boris seduxit nos, Christus filius Dei redemit nos." ,.Nihil 
dubitandum, irja a szentatya, quin humana societas gravis-
simis repleatur et vexetur damnis, ubi a publica et privata 
juventutis institutione, qua rei cum sacrae tum publicae fé-
licitas continetur , fuerit moderatrix Ecclesiae auctoritas 
ejusque salutifera vis amota." Az állam egyház nélkül csak 
saját vesztére oktat, saját vesztére nevel, sőt nem oktat, ha-
nem butit, nem nevel, hanem ront. „Universa creatura im-
piorum usui se negat ," mondja sz. Leo. 

Mivé lett Europa boldogsága 70 év alatt ? Az ősök a 
polgári boldogságot igy fejezték ki : sedere sub íicu, sub 
vite. Hova lett a szabadelvűek uralkodása alatt a béke, a 
nyugalom? Amerika éjszakon vérben roskadozik, délszakon 
Panamantú l egy évi nyugalmat nem ismer, lázadás lázadást 
ér, mely alattMexico elfúlt, Tunisnak a szabadelvű alkotmány 
kétéves nyugalmat nem hozott, Belfast, Genf, Turin vérzett, 
a nápolyi tartományok négy éven át vérzeni meg nem szűn-
tek. Izgatást, lázas rohamot hoztak a dicsőnek kiáltott tanok, 
s testvér testvér ellen vasat fent, nemzet nemzetet támadott, 
a békekötések a nagy csalások példányai lettek. A katona-
ság százezerekre megy, a csendőrök minden várost, minden 
völgyet őriznek, s nincs biztosság kívülről, nincs nyugalom 
bent. Az Istennel a béke, a boldogság angyala eltávozott az 
államoktól, a társadalmaktól, a polgároktól ; a szabad intéz-
mények megelégedést nem szülnek, sőt vérengzésekbe fa-
julnak. Ahol az elméket tévtanok , a lelkeket szenvedélyek 
vezetik, hasztalan ott minden polgári vagy politikai jog. S 
mig a kath. egyház nem foglalja el régi helyét a társada-
lomban, az államban, béke nem lesz, Europa az egyetemes 
roskadáshoz siet. Még egészen ki nem szorittatott az egy-
ház, máris fulladozunk ; mi lesz, ha a gonoszságnak sikerülne 
a pápai fejedelemséget megdönteni, a pápaságot zarándok-
ságra kényszeríteni ? Az olaszok háza ég, reped, roskad, me-
nekülést Romában keresnek, Romához az utat Párison át 
kisértik. A sok hivatalos utazás sokat sejtet. A pétervári 
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nemet újság a forradalmi kormánynak reményt, buzditást 
küldött, ha nem Párison, de Péterváron át menne Romába. 
,A romai kérdés az államárok alfája ómegája volt, mig a len-
gyel kérdés fel nem merült. E kérdés bevégeztetett, a hols-
teini ügyek után, az olasz kérdésnek kell szőnyegre jönni. 
Attól függ, ügyesek-e a turiniak. Most az idő kedvez. Fran-
cziaország a pápaság három lábát elmetszette, haljon meg 
a pápa, a negyediket is elvágja. (A medvész a medvékről 
szed hasonlatosságokat, mint a barmász a barmokról.) A fran-
cziák császárja vár, s várni parancsol. Angolországnak, Po-
roszországnak nincs érdekében, hogy a pápa trónon üljön. 
Az őskatholikus Austria talál kármentesítést a papi javakban. 
Muszkaország kardot se csörrent a pápáért, ki lengyelek 
mellett brevéket i r : a jelen helyzet kedvez a turiniaknak, 
ha szövetségest cserélnek.' 3) Hogy a muszka kormánytól 
elismerést nyerjenek, a lengyelek katonai iskoláját Guneoban 
bezárták ; ma az idegen Önkénytesek közül a lengyeleket 
elűzik, hogy Péterváradról Romába utat nyerjenek. Lega-
lább a lengyelek egy u j csalódással többet birnak, a forra-
dalom barátságát ismerhetik. 

A pétervári iró s vele több más képzeli, hogy a romai 
kérdést, két három hatalmasság közmegegyezése megoldja, 
s a turini forradalmárokat Romába könnyen bevezeti. Egész 
Európának hatalmasságai se képesek a romai kérdést Pié-
mont javára eldönteni, mert hátuk mögött a kath. hívek lel-
kismerete, és az isteni gondviselés áll mint érczfal a szilárd-
ságra, mint villám a szellemi hatásra. Nincs államár, ki ezen 
lelkismeret hatalmát számba nem venné, sőt előtte ne hát-
rálna. Zsarnok volt Robespierre, merész volt ; mégis midőn 
a cultus terheinek viseléséről volt a szó, mellette szavazott 
mondván : ,,Ha magatok körül tekinttek, mindenhatóknak 
hiszitek magatokat: de tekintsetek az egész nemzetre, lép-
jetek a kézmives, a földmivelő hajlékába, azonnal látjátok, 
hogy hatalmatoknak határai vannak, s hogy nem tehettek 
mindent." 2) E hatalom, mely az európai hatalmasságoknak 
a romai kérdésben határt szab, a katholikusok lelkismerete 
négy év alatt elégségesen kifejlett, semhogy ezt ma számból 
kivetni, vagy ellene tenni lehetne. ,,A romai pápa, mint vi-
lági fejedelem, kis jelentőséggel bir, mondá D' Israeli 1862-
ben ; de van a romai kérdésben egy világérdek, a pápa füg-
getlensége, mely a protestáns hatalmasságot is illeti, mint 
Britannia. A pápa, mint lelki fejedelem, minden országban 
nagy hatalmat gyakorol, s ezen hatalomnak mentnek kell 
lenni minden európai hatalmasság befolyásától. Grey, Li-
verpool, Canning, Wellesley lordok nem voltak bigottok, 
sem együgyüek, mégis a világi fejedelemségen kivül más 
módot nem találtak a pápa szellemi hatalmának független-
ségére. A francziák császárja jól tudja, hogy ha a pápa hol-
nap lesz földönfutó, ezt ő büntetlenül nem nézhetné. Ha a 
pápa Romából kiűzetik, Európát a nyugtalanság, a legve-
szélyesebb izgalmak elfogják; ily izgalmakat egy állam férfi 
se óhajthat, mert végét nem látja." 3 ) „Nagy Britannia prot. 
ország, igy irt Palmerston 1849 mart. 9-én Normanbyhoz, 
de ő felségének sok milliom kath. alattvalója van, angol ér-
dekeinket szem előtt tartva, kívánnunk kell, hogy a pápa 

*) Monde 240 sz 2 sept. 1864. 
*) Mort imer — T e r n e a u , Hist, de la T e r r e u r , Pa r i s 1864. 
' ) Armonia 114 sz. 16 maj. 1862. 

oly földi helyzetben legyen, miszerint szellemi hatalmát 
függetlenül gyakorolhassa." J) „Nem hiszem, hogy a pápa 
fejedelemség nélkül független legyen, szólt Brougham 1849 
jun. 20-án. Fejedelemség nélkül vagy egyik, vagy másik 
hatalmasságnak befolyása alá jönne. Egy nap Spanyolor-
szágnak, más nap Austriának, vagy mint most történt Ro-
mában, az összeesküvők rabja lenne. A pápai fejedelemség 
világkérdés, fön kell tartani tehát ezen fejedelemséget, ha 
fön akarjuk tartani Európában a békét." Igy szólt Lans-
downe, Seymour Fitzgerald, D' Israeli, Derby 1859 aug. 
8-án, 1860 jan. 24-én. 1815-ben Sándor czár, Castelreagh, 
gróf Hardenberg legelsők valának a pápai fejedelemségnek 
visszaállításában. A madridi udvar 1861 máj. 28-án Thouve-
nelhez küldött sürgönyben Romát a kereszténység tulajdo-
náuak nyilatkoztatta; 2) a bécsi udvar azon év jun. 16-án a 
világi fejedelemségről mondta, hogy ezt legmagasabb tár-
sadalmi érdekek kívánják ; a franczia udvar válaszolt, hogy 
a spanyol és a bécsi udvarral egyiránt érez. A porosz kor-
mányról i r j a F a r i n i : . Poroszország is buzgólkodott Gaetá-
ban, hogy az austriaiak feglalják-el az éjszaki, a francziák a 
déli részeket " 3) Sőt a pétervári udvarról is irja Farini : 
„Nincs benne kétség, hogy a szentatya a czárban őszinte 
szövetségest találna a fejedelemség visszaállítására." 4) Ha 
változtak Szent-Pétervárott a nézetek, de nincs ok, hogy 
Berlinben, Parisban, Bécsben, Madridban ily változásról 
szóljunk ; s ha változnának is mindnyájan, áll a kath. lelkis-
meret, áll az isteni gondviselés, mely a romai Caesarok ha-
talma ellen is diadalmaskodott ; ezen lelkismeret hatalmát 
ismerik az államárok, nézeteikben nem változhatnak, mikint 
Billault 1862-ben mondta. „Legyenek uraim biztosak, hogy 
aki mondta : jámbor ember szándékát boldog Isten birja, 
mélyen tanulmányozta a történetet. Az isteni gondviselést 
minden lépten érezzük." Közbe jött a sept. 15-i szerződés a 
francziák császárja és Victor király között; sokat regélnek 
a lapok, de a szerződést nem ismeri senki, kárhoztatják a 
forradalmi lapok , Turin föllázadt miatta. Nem ismert do-
logról komolyan szólni nem lehet. Várjunk. Nincs okunk 
re t tegni , van okunk mindent remélni. Ha Roma át nem 
adatott, mikor a forradalom saját rohamának tetőpontján állt, 
átadják-e Romát, mikor a reactio egész Európában készen 
áll? A mai állapot örökre nem tarthat, tenni kell. E szer-
ződés egy lépés a kibontakozásra, de Victor fog-e győzni, 
vagy a pápaság, nem nehéz megmondani. A szerződés az 
volna, hogy Victor király Romáról örökre és határozottan 
lemond, s fővárosát Florenczbe átteszi. Megmarad-e evvel 
a forradalom előtt? Piémont volt az egyedüli hive, nem lá-
zadott-e fel első ? Nem a hatalmak, hanem az Isten kezd 
szólani. „Nem volt fejedelem, aki hosszú uralkodásnak ör-
vendett volna, miután kezét a pápa ellen kiterjesztette," 
irja Maistre. „Roma a királyok vészhelye" mondta Ferrari, 
ígérhet Victor bármit, szava hitelt nem talál, mert ő szavá-
nak nem ura többé. A zavart hirekre, a kötött szerződés 

*) Armonia 230 sz. 4 . oct. 1862.— Ugyanezt ir ta előbb jan. 3-di-
kán 1849. 

„ L a Capitale du monde catholique n ' appart ient qui aux na t i -
ons catholiques. C ' est la résidence du Souvera in -Pon t i f e chef de 1' 
Eglise, et personne n ' a le droit de 1' en déposséder ." Annuai re p. 138. 

3) Stato Romano Vol. 3. p. 188. 
*) S ta to R . Vol. 3. p. 189. 



* 217 ^ 

tenyere nézve emlékezünk, mit irt Napoléon császár 1861 jul. 
12-én Victorhoz: „Tizenegy éve, hogy seregeimet Romában 
tartom. A helyzetek mindig olyanok voltak, hogy, bármint 
akartam, seregeimet haza nem hívhattam. S ki is jelentem 
felségednek, hogy seregeimet mindaddig Romában hagyom, 
migcsak a pápai államok fenyegetve lesznek rendes vagy 
nem rendes katonaság betörései által." Tartsa meg a csá-
szár e szavait, s nem akarunk kétkedni, hogy megtartani 
akarja, kössön bármily szerződést, nem akadályozzuk. Victor 
király helyzetét ő ismeri legjobban. Emlékezzünk, mit Íratott 
a császár 1862 maj. 3l -én Thouvenel által Romába: „Ita-
liának le kell mondani Romáról; sőt lekötelezni magát, 
hogy a mai pápai államok határait tisztelni fogja." J) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 20. A wiirzburgi kath. nagygyűlés meg-

érdemli, hogy róla részletes emlitést tegyünk; azonban je-
lenleg csak néhány átalános észrevételt teszünk azokról, me-
lyek az embert a gyűlés alatt fölbuzditották. a) Az egész gyű-
lésen Jézus szelleme lengett. Oly sok erőt egybe vonni, oly 
sok férfiakat összegyűjteni, a gyűlést oly szép egyetértésben, 
keresztény szeretetben, alázatos méltóságban vezetni csak 
Jézus szelleme képes. — b) A gyülekezet jeles volt. hacsak 
emberi tekintetből veszszük is azon férfiakat, kik ott a világi 
és egyházi rendből együtt voltak. Több herczegek, grófok, 
bárók, tudósok — a nevek sorát- látni lehet a jegyzőkönyvben. 
— c) Az ügyvezetés egész méltósággal történt. Semmi he-
veskedés, kapkodás, sületlenség, hanem eleven vidorság, 
tudományos egyszerűség, az igazság öntudatos érzete, szí-
vélyes szeretet uralkodott, d) Tetszik a dolog annyiban is, 
mert formája egészen az egyházi zsinatok szerint van. Nem 
is lehet okosabb dolog, mint bizottmányi gyűlés, (Ausschuss) 
átalános gyűlés (verschlossene allgemeine Versammlung) és 
egyetemes nyílt gyűlés (öffentliche allgemeine Versamm-
lung) nyomán dolgozni. — e) A tárgyak magok egész tisz-
teletet és figyelmet érdemelnek. Katholikus kaszinók, egye-
temalakitás, házi ajtatosság és egyéb ezer jó vállalat 
mind képviseletet nyert, f ) A jeles szónoklatokat sem lehet 
feledni és ez is nagy előny : mikor az ember a jó ügy fölött 
fellelkesittetik , és alapos elvekkel ellátatik. g) Mindenféle 
jó társulat képviseltetett. A missio egyletek, sz. Vincze egy-
letek , irodalmi vállalatok, legényegyletek, müegyletek. 
Voltak órák, midőn magányosan tanácskoztak a legény-
egylet vezetői, — s igy tovább, h) Szembeszökő a katho-
likus jellem. Kezdődik a Szent-Lélek segítségül hivásával, a 
szentséges atya áldása kéretik, a püspök a gyülekezet kö-
zéppontja. i) A közkérdések figyelembe vétetnek. Igy af re i -
burgi iskolai kérdés, k) Felülemelkedik az oly gyűlés az 
egyoldalúságon. Belgák, francziák, angolok, spanyolok jelen 
voltak. 1) A magyar sz. László társulat méltó lelkesedéssel 
fogadtatott. — Ez az egész dolog nagy vigasztalás. Örül 
ilyenkor az U r is, hogy malasztja foganatos az emberi szi-
vekben , és sokan bevallják nyíltan a sz. keresztet, mely 
homlokukra jegyeztetett a sz. keresztségben, és bérmálás 
szentségében. A jó Isten a mi ügyünket is elő fogja segíteni. 

' ) Documents diplom. 1862. p. 8. Monde 262. sz . 24 sept. 1864. 

Amivé a katholikus egyletek más országokban lettek, azzá 
lehetnek nálunk is. Oly sok szent akarat, oly nemes buzga-
lom , oly magas támogatás , oly ügyes vezetés megfogja 
hozni gyümölcsét a közjónak előmozdításában a honi béke 
szilárdítására , nemzetünk becsületére , a jók örömére , az 
igazság kitüntetésére, a nép boldogitására szóval Isten 
dicsőségére. ]) 

ADA, sept. 13-án Ha körülnézünk a világban, mely a 
sz. irás szerint in maligno positus, a gondolkodó lélek elszo-
morodik, az érző sziv fájdalmasan dobog ; mert a hit remény 
és szeretet piros, zöld, fehér rózsái hervadoznak, az okosság, 
mértékletesség, igazságosság, lelkierősség jelentést változ-
tattak. Akár fel, akár le vessük szemeinket, mindenütt a ta-
vali száraz esztendő képét látjuk. A keresztény életmezején 
a keblek és szivek, melyek amúgy Isten sz. kegyelmével a 
menyei gazdának bő termést nyúj thatnának, az alföldnek 
máskor bőven termő, de tavai kopár rónáihoz sokban hason-
lítanak. Az emberi tekintetek és önzés szárító szele magasra 
kavarja a kopár mezőkről a port. A kéjvadászat tikkasztó 
heve nem hagyja kikelni a szivekbe beplántált erénymagot. 
Imitt amott van csak egy kis zöldelő virány, hol a szem kissé 
megnyughatik ! Ily nyugvó pont volt hitéletünk mezején 
legközelebb a b. Szűz Anya születésének ünnepe, mely ná-
lunk ugy nevezett gyónóbúcsu. Az ünnep előtti nap délu-
tánján s másnap a gyóntató székek ajtatoskodóktól környez-
tettek, kik lelki újjászületésük által vissza akarták adni ab. 
Szűz Máriának némileg azt az örömöt, melyet nekik szerzett 
születése által. Két ciborium particula osztatott ki. Főkép a 
szomszéd zentaiak voltak képviselve, kik az ünnep előesté-
jén igen számosan jöttek körmenetben a b. Szűz születés-
napjára hála és szeretet adójukat lerovandók. Hála Isten ! 
népünk eléggé ragaszkodik az ő kedves Nagyasszonyához. 
Nem is csuda, hisz mult nagyságunk édes emléke, a kiáltott 
csapások részben hegedező, részben már behegedt Sebei, 
jövő jó reményeink, oly erősen hozzá vannak fűzve a b . 
Szűzhöz, hogy épen az volna a csuda, ha igy nem volna, és 
épen ebben a ragaszkodásban, habár még csak alig árnyéka 
a nagy ősök Mária tiszteletének, látom én biztos zálogát an-
nak, mit egy kedves költőnk 2) mond, hogy : 

A magyar nem hal meg csak alszik, 
Alszik egy időre, de föltámad újra, 
S fényesb jövőt épit a romba dölt múltra. 

Mert a b. Szűz Mária tisztelete által vezettetünk lassan las-

' ) A szent -Lász ló T á r s u l a t nm. elnökéhez a többi közöt t igy szól 
a németországi ka th . e g y l e t : , ,Novo quodam ac plane coelesti gaudio 
affecti sumus, cum viri a vobis missi ad nost rum generalein catholica-
rum in Germania associationum conventum in hac urbe hisce diebus ha-
bitum verba pietate ac zelo religionis inflammata f a c e r e n t , quibus in-
timant ves t ram nobiscum communionem test i f lcarentur . Nect i tur qui-
dem teste Apostolo et divina institutione universa Ecclesia per totum 
orbem dispersa sacris ac inefFabilibus vinculis ad unum Christi corpus : 
sed mirum in inodum animus e leva tur , si haec unió visibiiitate ingenua 
ante oculos ponitur. Fue run t sane tempóra , quibus hu jus unionis c la r i -
tas nnbibus infensis obumbrabatur : sed ecce aufugi t nubilum redit se-
r e n u m . Quae inutatio faustissima maximam in partemillis conf ra te rn i ta -
t ibus ac associationibus, quae nostr is diebus ubique locorum f loruerunt , 
in ter quas vestra societas sub auspiciis S. Ladislai erecta non ul t imum 
tene t locum, in grat i is habenda e s t . " 

Mindszenty, 24.1. 
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san az U r Jézus uralma alá, ' ) hol egyesekre úgymint nemze-
tekre halhatatlanság vár. Azért örömmel üdvözlünk minden 
oly mozzanatot, mely e tisztelet öregbítésére közreműködik, 
vagy arról tanúskodik. Örömmel fogunk kezeinkbe minden 
oly könyvet, mely e tisztelet terjesztésében buzgólkodik. S 
ha van valami, ami a katholikus ember könyvében vissza-
tetsző, az bizonyára nem más, mint az, hogy az a b. Szűz 
tiszteletéről nem beszél; pedig ismét ennek kétszeresen nem 
volna.szabad hiányzani; 1-ör azér t : mert katholikus ember 
könyve , 2-or azért : mert magyar kath. ember könyve. 
Ami hitéletünk egyéb jelenségeit illeti följegyezhetni még, 
hogy az előrózsafüzér társulat megvan 14 bokorral, és meg-
volna a sz. László társulat is, de a kedvezőtlen körülmények 
miatt ugy szólván semmi eredménynyel. 

M E C H E L N , (kath. gyűlés). A September 1-i vagyis 
IV . ülés az idegen , főleg francziaországi vendégek so-
kasága által tünt ki. A bizottmányok munkálatai jelenté-
seinek és az egyesek által te t t különféle indítványoknak 
meghallgatása után, beszéltek: Z o l t o w s z k y poroszlen-
gyelországi képviselő, hazájáról , röviden de helyesen. ,,A 
hitetlen sajtó által Lengyelhonra szórt vád, mintha ez for-
radalmi lenne, tel jesen hamis. Lengyelhonban nem a nép a 
forradalmi, hanem a kormány. Lengyelhon szivében lelké-
ben katholikus; mivel tudja , hogy nincs üdvösség hanemha 
a szent kereszt jelében. . . . Lengyelország büszke reá, hogy 
előőrs legyen is, mely ,,arra van szánva, hogy feláldoztas-
s é k ! " — L e m e r e i e r finom elméssége által derültséget 
okozott a gyülekezetben. „Csak azért léptem a szószékre, 
hogy elmondjam, mikép semmit sem akarok mondani. . . . 
Aquinoi sz. Tamá3 és sz. Bonaventura felszólitattak egykor 
a pápa által, hogy szerkesztene mindegyikök ofliciumot az 
Oltáriszentségről. Előhivatva azután, hogy munkálataikat a 
szentatya előtt felolvassák : először sz. Tamás dolgozata vé-
te te t t elő. Midőn ennek végére jártak a most felhivott sz. 
Bonaventura csak azt viszonzá: „Szent atyám, pályatársam 
dolgozatát hallva beismertem elégtelenségemet, és aszerint 
amint az haladott munkája felolvasásában, én lapról lapra 
téptem el az enyémet ." Távol legyen tőlem, hogy sz. Bona-
venturával merjem magamat összemérni; de úgy hiszem, 
nem fognak túlságról vádolni, lia Orléans püspökét hittu-
dományára nézve aquinói sz. Tamáshoz hasonlítom, (élénk 
taps) — En is a népnevelésről akartam szólani, de a hogy 
Dupanloup-ot hallám, szinte lapról-lapra eltépegettem be-
szédemet, és csak azért szólaltam fel még, hogy elmondjam, 
mikint, annak jeles beszéde után nincs többé mondani va-
lóm." — R i a n c e y a jeles publicista a forradalmiak és hi-
tetlenek sophismáit határozott sikerrel czáfolá. „Adám óta 
az oktondiak birnak többséggel" (Les sots depuis Adam 
sont en majori té) úgymond. „Nem, nem vagyunk mi ellenei 
a kornak és haladásnak. Mi igen is jól ismerjük, becsüljük 
szeretjük korunkat, de birunk bátorsággal neki az igazat is 
kimondani. Teszik-e ezt elleneink is ? Logikájuk a véletlen-
ség logikája, melyet gyáván csűrnekcsavarnak, hogy azt a 
körülményekhez alkalmazva vele az önzésnek hizelegjenek; 

' ) C ' e s t par la t rés -sa in te Vierge Marie, que Jésus Chris t est 
venu au inonde, et c ' est aussi par elle qu ' 1 doit r égner dans le monde. 
(V. Grignon de montfor t . ) 

haladást hánytorgatnak, — de amire rákenik a haladás ne-
vét, a kissé mélyebbre tekintő gyakorlott szem könynyen 
észreveszi, hogy tőrvetés és csalárdság. Mindent meg akar-
nak ingatni, hogy a romokon ők üthessék fel sátrukat és a-
tömegeket a szóferditések és szenvedélycsapongások pórá-
zán vezessék. . . . Az egyház e pillanatban lenyomottnak, 
legyőzöttnek látszik lenni. Ne csüggedjünk. Leonidás is le-
győzetett a Thermopyláknál, de legyőzetése megmenté nyu-
gat szabadságát, és Nagy Sándor megtorló győzelmeit ké-
szité elő. Az egyháznak is eljő megtorló győzelme; — IX. Pius 
százada szerepelni fog a történelemben, és a jövő bizonyára 
nem tagadandja meg tőle a dicső „főpap király" czimet ! 
A szabadelmüség is oly szó, mely a katholikus tan saját ja . 
Tőlünk rabolták azt elleneink, és Istenem ! mily kezekbe ke-
rült !" V i 11 a m a r a s s a áldozár és Spanyolhonban Valenci-
ában, egyházi lap szerkesztője a hitről és szeretetről úgy 
szólott mint egy apostol. 0 ' R e i l l y angol-parlamenti t ag az 
irlandi katholikusoknak helyzetéről nyúj tot t meglepő felvi-
lágosításokat ; — és gróf Desbassayns de Richemont a sok 
oldalú fejlődéssel szemben, a tudományok minden ágára ki-
terjeszkedő tevékenység szükségét f e j t ege t é , melynek az 
egyház már az üldözés idejében oly bátoritó példáját adá, 
és melyet a századok külviszonyainak változatai közepett 
mindenkor győztesen folytatott. — September 2-án a bizott-
mányok teljesen befejezték munkálataikat. A kérdések, me-
lyeket meghánytak, igen fontosak : és az idei gyülekezet ide 
vonatkozó kiadványai, melyekre annak idejében visszatéren-
dünk, bizonyára nagy érdeket fognak kelteni. — Az e napi 
közgyűlést, mely hosszú fáradságos és fényes volt, az ünne-
pelt egyházi szónok, Fél ix atya ragyogó beszéde te t te fölötte 
érdekessé, ki a katholikusok kötelmeiről e következő pon-
tok nyomán ér tekezet t : „ In necessariis unitas. In dubiis li-
bertás. In omnibus Charitas." Midőn beszéde végén a gyű-
lést felszolitá, hogy vele együt t fölkiáltana „éljen Jézus 
Krisztus ! — Éljen IX. Pius ! — éljen az egyház !" — az 
öröm oly riadó zaja rázta a termeket, mely valamint a gyű-
lés katholikus lelkesedéséről, ugy a szónok szavának ha-
talmáról bizonyítva örökké feledhetlen marad a jelenvoltak 
előtt. — Beszélt továbbá ez ülésben D e c h a m p s redemto-
rista atya, ki beszédében czélul tűzte a gyülekezeti tagokat 
az ellenségesek képmutatása és támadásai ellen felvértezni 
s báró Gerlache elnök személyére nézve kiemelé, hogy e 
nagy hazafi 1825 óta harezol vitézül a szabadság mellett. 
Az ő elnöksége alatt alkotta úgymond, a nemzetgyűlés amaz 
alkotmányt, mely büszkeségünk, és mégis e nagy honpolgár 
az, ki ellen a vak szabadosdiak gyülölsége leginkább intézi 
igaztalan támadásait . Kifejté, hogy e kath. gyűlés nem po-
litikai, amint ezt elleneink hazugon terjeszteni törekesznek-
,,Belgiumban, igy szól, nem volt csak két politikai gyűlés 
1831-iki, mely az alkotmányt adá ; és az 1846-iki szabados-
diak gyűlése , mely amaz alkotmány ellen izgatott. Az első 
épített, a második rombolt." — Gyönyörű volt H e r m a n n 
karmelita atya beszéde is, a katholicismusnak terjedéséről 
Angolhonban. Végre meg kell emlékeznünk Mayer Károly 
ügyvéd honfi társunkról , ki a gyülekezeten jelen volt s a 
katholikus vallásnak magyar hazánkbani állapotáról szóno-
kolt. A „ J . de Bruxelles" ezt mondja róla: Mayer ur igen j ó 
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és tanulságos beszédet mondott; — s kitetszik belőle, hogy 
a szónok eleven meggyőződésű, a szó teljes értelmében hivő 
férfiú. Szerinte, — és ez ritka helyes felfogására mutat, — 
sem rend, sem szabadság nem képzelhető vallás nélkül. — 
Még az egyházi tárlatba beküldött szobrászati — üvegfest-
ményi — ötvös — stb pályamútárgyak díjazása ment vég-
hez ünnepélyesen ; mire b. Gerlache elnök a gyülekeze-
tet köszönő beszéddel bezárta, s a sokaság ,,éljen IX. Pius" ! 
kiáltások között távozott. Másnap , September 3-án, a szé-
kesegyházban hálaadó istenitisztelet ; mely alatt Félix atya 
szent beszédet tartot t , és melynek végeztével a bibornok ér-
sek a gyülekezetet megáldá. — És több mint 400 teritékü 
diszebéd, melyet számtalan jelesnél jelesebb áldomás : a 
szentatyára, — a királyra — a belga püspöki karra stb. fű-
szerezett. 

IRODALOM. 
Caesaris S. R. E. Card. Baronii, Reinaldi, et J . La-

derchii Congregationis Oratorii presbyterorum Annales Ec-
clesiastici denuo excusi et ad nostra usque tempóra perdu-
cti, ab Alex. Theiner, ejusdem Congr. presbytero, sancti-
orum tabulariorum Vaticani Praefecto. Barlo-Duci (Bar-le-
Duc) apud Car. Guérin. 

E műnek régi története ismeretes. Nerei szent Fülöp 
látván a magdeburgi centuriatorok pártos eljárását a törté-
nelem írásában, parancsot adott Baronius egyesületi tagnak, 
hogy századokkint menő történeti munkát készítsen. Az ál-
tala irott 12 folio kötet Romában 1588—1607-ig megjelent, 
az előadás pedig 1198-ik évig. Az utánnyomatások következ-
tek, mert a munka kútfőkből volt irva. Reynald Oderik foly-
tatta a munkát, a 12 kötethez 9-et adván, melyekben a tör-
ténet 1566-ig megy. Raynald kötetei 1646—1677-ig nyo-
mattak. E második oratorianus is meghalván, követte a har-
madik Laderchi Jakab, kinek három kötetei tekintélyt nem 
nyertek. Ezen kötetek 1728—1737-ik nyomatva a történetet 
1571-ig követik. A két Pagi, Antal és Ferencz, mind a kettő 
szent Ferencz szerzetes „Critica historico-chronologica in 
universos Annales Card. Baronii 1705," a munkának becsét 
sok javítással növelte, s az Annalesek elmaradhatlan társa 
lett. Mansi, luccai érsek, Baronius és Reynald köteteit, Pa-
gik köteteivel együtt , észrevételekkel bővitve 1730—1738-
ban kiadta. Ezen kiadás fölötte ritka. íme tehát a nagy mű 
folytatóra várakozott, aki a történelmet 1571-től mai napig 
felvigye. Erre a franczia tudós papokból álló egylet, s Gué-
rin kiadó Theiner oratorianus atyát megbízta, aki egyházi 
egyesületének ezen örök becsű munkáját bevégezze. A 
„Monumenta vetera Hungaria" (2 folio kötet) ,,Monu-
menta Poloniae et Lithvaniae" (3 fol. kötet) ,Monumenta 
Slavorum meridionalium' (1 fol. k.) „Codex diplomati-
c s dominii temporalis s. Sedis" (3 fol. k.) stb. örökös ér-
tékű munkák szerzője legalkalmasabb erre. — A történet foly-
tatását Theiner már 1846-ban megkezdte, s a XIII. Ger-
gelynek idejét majd bevégezte. Mondja maga Theiner, hogy 
az írói anyag VII. Pius uralkodásáig kész, csak átvizsgálást 
igényel. A munka azonban kezdettől utánnyomatik, teljes 
kiigazitásokkal. Az első kötet megjelent, sz. Péter pápasá-
gának történetével. Az előszó Theinertől van. Igy szól: „Laus 
tribuenda est egregio viro Ludovico Guérin, ex Barlo-Du-
cis in Gallia, qui cohortantibus praesulibus, virisque eccle-

siasticis novam de universis Annalibus Baronianis editionem 
ex sua officina excudendi consilium iniit, quo et nihd do-
ctorum hominum votis accidere poterat jucundius, et Eccle-
siae neces3Ítatibus magis consentaneum. Ad históriám no-
strum hoc saeculum suapte natura fertur , quemadmodum 
dogmatum studio saeculum sextum decimum tenebatur. Cum 
enim nihil sit reliqui, quod rationalismus susque deque per-
miscere non audeat , auctoritati tantum historicae fasces 
submittat necesse est, quae factorum testimoniis contra il-
lius impia commenta perpetuo insurgit. Ego a praefato viro 
ipse compellatus, ut de excudendis Annalibus Baronianis 
consilio auctor , ac pene princeps accederem, diu multum-
que dubitavi tantum onus suscipere. In ancipiti mentis con-
tentione Deum enixe precatus Christi Vicarii oraculum sup-
plex adivi, ut quid consilii in tanto negotio capiendum mihi 
esset, superno ejus lumine discerem. Pius IX. ut opus ag-
grederer animum addidit ; quin et dignatus Apostolica be-
nedictioneincepta auspicari."Lehetett volnaugyirja Theiner, 
az ujabban felfedezett történeti okmányokat közbeszőni, s 
igy a munkát újra átdolgozni, de akkor 100 kötetet megha-
ladna, a megvételt nehezitené ; tehát csak jegyzetekkel fogja 
Baronius és Raynald szövegét kisérni, a benne talált okmá-
nyokat a kézirat összehasonlítása mellett kijavítani, Pagi ité-
szeti, korszaki jegyzeteivel minden évet megtoldani, nehogy 
ezeket u j kötetben kelljen keresni, végre minden szükséges 
felvilágosítással ellátni. Jelentékeny 'bővítést fognak adni a 
korszaki táblák, a fejedelmek sorozatja, uralkodási ideje, az 
írók nevei koronkint és iratai. A kezdeti és a folytatási köte-
tek egyszerre fognak nyomatni, miután Theiner a történelmi 
anyaggal készen van ; igy szól Guérin: „Totum opus a Chri-
sto ad nostrum tempus circiter 45 volumina, 50 ad summum 
complectetur : quorum, ut speramus, macrocolum tibi vide-
bitur nonnulla dignitate et commoditate, litterae vero com-
positae et clarae, Adde, quod charta primae notae non bi-
bula est, ut lector, siquid adnotare velit, marginibus possit 
atramento inscribere. Stereotypeiam huis operi domi nostrae 
accommodavimus. Operculum eo est colore, qui opus tantae 
gravitatis deceat. U t volumina firmissima sint, sic tractatu 
facillima, sic etiam compaginata, ut glutinatorem non desi-
derent ." Az alak 4-ed rész a szentatya kívánságára, egyegy 
kötet ára 13 frank. Torniellinek „Annales sacrées et profa-
nes" ugyszinte Mamachinek munkája az egyházi szokások-
ról az , Annales' munkához adatnak. Az első kötet megjelent, s 
hoz 300 vevőt. Minden hónapon egy kötet igértetik. A fran-
czia papság Guérinnek pénzt biztosított. A megrendelések 
Guérin Lajoshoz Bar-le-Duc, Meuse intézendők. A pénz vál-
tóval is áttehető, vagy valamelyik bankárnál. 

Hazánkban is találunk egykét munkát, mely figyel-
münket felhivja. A napisajtó sok erőt igénybe vesz, mely-
nek egy része legalább komoly tanulmányozásnak gyümöl-
cseivel gazdagítaná irodalmunkat. Alig van Európában nem-
zet, melynél a napi irodalom, a kényszeritett fölületességek-
nek gyártása, oly magas arányban állana a komoly, a tudo-
mányos irodalommal. Az ismeretek egyik tere nagy számú 
munkásokat bir, mig a többi csak gyéren mutat egyet ket-
tőt. S emiatt félhet minden hazafi, hogy komoly tanulmányo-
zások nélkül a napisajtó is elveszti elevenségét, szilárdságát, 
hajladozni fog minden felé, circumlatus omni vento doctri-
nae. Mint komoly munkát bemutatjuk : 



Zádori Jánosnak. „A társadalom alapelvei" 15 íves 
könyvét. Az Idők Tanuja hosszú kivonatokat hozott belőle, 
a kir. kath. magyar egyetemnek hittani kara dicsérőleg nyilat-
kozott a kéziratról, a kézirat a t. iró buzgalmából kinyomatásra 
adatott, mi csak azt mondhatjuk, hogy a legégetőbb kérdé-
seket kath. igazságok fénye alatt találjuk benne. A társada-
lom czélja. a hatalom, az isteni jog és népfelség, a legitimi-
tás és a bevégzett tények, a felelős kormány, a sajtószabad-
ság, a pápai fejedelemség, stb. Blind oly tárgyak, melyek 
az elméket szakadatlanul foglalkodtatják, melyekről legtöb-
bet olvasunk, de felölök helyes fogalmakat leggyérebben ta-
lálunk. 'Hazánkfiai üdvözölhetnek ily munkát, mely komoly 
szemlélődéssel az annyira faggatott tárgyakról szól. 

A másik magyar munka, melyet osztatlan örömmel 
lehet fogadni : 

Pellet Ödön, székesfehérvári áldozár, hittudor stb. ur-
nák 10 íves ,Kézi könyve a megyei zsinatokra.' Kézi könyv, 
tehát csak utmutató a közvetlen gyakorlatra. A megyei zsi-
natok ügye nehezen megy, sok akadályba ütközik, de a kori 
jelenségekből Ítélve mondhatjuk, hogy a legközelebbi jövő-
ben mindinkább gyakorlatba fognak vétetni. Ezt tartotta a 
nemes iró szem előtt, midőn kézikönyvén dolgozott. Beve-
zetésül 1—8 lapig rövid taglalást nyújt a megyei zsinat ere-
detéről, sajátságos jelleméről; az első fejezetben történeti 
áttekintést a megyei zsinat fejlődéséről az egyházi életben; 
a második fejezet szól az összehívási jogról, a zsinat idejé-
ről, helyéről, föladatáról, tagjairól, s ezeknek illetékeiről ; a 
harmadik fejezet az előkészületekről, a határozatok köte-
lező erejéről; végre a 4-ik fejezet latin szövegben adja a 
zsinattartási gyakorlatot, a zsinati tisztek teendőit, s száza-
dokon át már megállapított szólási formuláit. A könyvnek 
czélja e fejezetben éretik el, itt a valóságos gyakorlati vezető, 
hogy a tagok, kik a zsinaton megjelennek, a módról, a te-
endőkről előre értesíttessenek. 

A harmadik munkát Tárkányi Béla úrtól kapjuk, mely-
nek czime : „ I f júság kalauza az örök életre," kath. ima-
könyv énekekkkel és zsoltárokkal, kiadva Heckenast Gusz-
távtól. Kis alakú könyv, a czélhoz alkalmazva nagy részt a fia-
talok éles szemeire számított apró betűkkel. Az imakönyv tel-
jes, a keresztény élet, a fiatal kor minden szükségeihez al-
kalmazva. Az imák tartama, amint a reggeli, esteli, s áldo-
zási imákat átfutottuk, helyes ; az irály a fiatal elméknek 
megfelel. — Adott a munkás iró ur ennél kisebb imaköny-
vet is a kisdedek szamára alig négy ivre t e r j edő t , mely 
szinte ez évben nyomatott. Gondoljuk, hogy mielőtt nyom-
tatás alá adattak volna az imakönyvek, a püspöki jóváha-
gyást megnyerték, habár rajtok nem olvassuk is. 

„Legújabb és legteljesebb magyar köszöntő," német s 
franczia szövegű függelékkel, versekben s folyó irályban, 
Heckenast nyomdájából, a czélnak megfelel. A versek, a le-
velek a családi élet ünnepeire a gyermekek erkölcsös indu-
latainak megfelel ; egy hiánynyal, hogy a vallásos elem an-
nyira átalánositva van benne, hogy a héber, a mohamedán 
gyermek is ugy használhatja, mint a kolostorban nevelt 
kath. gyermek. Az isteni gondviselésen kivül, mely minden 

áldást hoz, más vallásos gondolat az egész könyvben elő 
nem fordul ; pedig a ker. hit a szakadások között is, több 
vallásos eszmét nyújthatott volna az irónak, 

VEGYESEK. 
Bádenben az egyháztanács azon vádra, hogy Schenkel 

a symbolumoktól elpártolt, felelte : „erre nézve az egyház-
tanács oda nyilatkozik, hogy a symbolikus iratokat nem ugy 
kell tekinteni, mint oly egyházi törvényeket, melyekkel ha 
valamely tudományos irodalmi mű nincs öszhangzatban, 
annak szerzője eo ipso méltatlanná tette magát az egyházi 
szolgálatra, hanem épen ellenkezőleg ezen iratokban fog-
lalttételek alá vannak vetve a tudományos kutatásnak, s ily 
nyomozáshoz joga van minden müveit protestánsnak, különö-
sen lelkésznek." (Prot. egyh. és isk. 1. 38. sz. 1230—12311.) 

Chataignon kath. papnak ügyében, kinek házasulási 
bejelentését a császári kerületi főnök el nem fogadta, s e 
miatt a paptól perbe vétetett, az angoulémei törvényszék aug. 
23-án következő Ítéletet hozott : Tekintetbe véve, hogy a 
kath. egyház, amint van, nőtelenséget parancsol papjainak; 
hogy aki a papi rendet felveszi, ez által magát a nőtelenségre 
kötelezi ; bogy az egyház csak ezen elvállalt kötelezettség 
hitében bizza meg őt oly hivatallal, melylyel ő visszaélhetne, 
ha reménye volna a világba valaha visszatérhetni ; hogy az 
első consul és pápa concordatumot csináltak, tehát az egy-
ház az államtól a törvénytől elfogadtatott, amint volt az ő fe-
gyelmével ; hogy ez által a nőtelenség az állam előtt is el-
vállalt kötelezettség ; hogy ily törvényes nézet uralko-
dott mindig Francziaországban ; hogy I. Napoléon hajlit-
hatatlan logikája az államtanácstól kívánta a papok nőtelen-
ségének állami megerősítését; hogy az állámtanács az ily 
házasságot visszaélésnek nyilatkoztatta; hogy ha a Na-
poléon codex a papi rendet a házasság bontó akadályai kö-
zött nem emliti, ez azért történt, mert az által ezen akadály-
nak különös jellegét akarta kimutatni; hogy Chataignon 
kath. pap lett, fogadalmától a pápa által fel nem oldoztatott, 
tehát papi jellegét iha is viseli ; ezen indokok értelmében a 
törvényszék a plassac-rouffiaci és mouthiersi polgári hatósá-
got nem szoríthatja ezen házasság elfogadására, és Chataig-
nont a perköltségekben elmarasztalja. 

Angolországban az öngyilkosság borzalmas számfokra 
hág. Egyik oka ezen bünmerénynek, hogy tisztelettel elta-
karittatik az Öngyilkosnak teste ; a másik a nagy élvvágy, 
melyhez nincs arányban a jövedelem ; harmadik a nagy csa-
lások bűne, mely az újságokban világszerte széthordatik ; 
ezt nem akarja a bűnös elélni, mert ninc3 bűnbánó ereje ; 
végre a vallástalanság, mely nem ismer erkölcsi, nem remél 
anyagi visszahelyezést, nem fél örök büntetést. 

Angolországban a püspöki tanács néhány lelkészt el-
mozdított a javadalomtól, mert szabad kutatásaikat a szent-
írásban egészen a keresztség, a pokol kitagadásaig vitték. A 
lelkészek a királynéhoz fölebbeztek és a parlamenti tagok-
ból rögtönzött királyi reverendis3Ími patres a püspökök Íté-
letét megsemmisítette, a lelkészeket javadalmaikban meg-
hagyta. Praeclari fidei custodes ! 

Figyelmeztetés. 
Keszler József bécsi festészt, bold. Kupelwieser egyik 

jeles tanítványát, ki egyebeken kivül a kalocsai apáczák 
templomában levő „Krisztus a keresztfán" s a bajai kath. 
plébániai templom sz. Péter és sz. Pál apostolok nagyszerű 
főoltárképét készité, a főpapság figyelmébe ajánljuk mint 
olyant, ki lehető legjutányosb áron kiállítandó oltárképek 
készitésére fogad megrendeléseket. A nevezett művész la-
kása : Bécs, Mariahilf Hauptstrasse Nr. 116. X X 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i Sándor által (Grkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a rkán , 9. sz . a. 
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TARTALOM : Havi szemle. I I . — Egyházi tudósítá-
sok. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
H -

A mechelni kath. gyűlés bezáratott, "VVürzburg-
ban a németországi kath. gyűlés megnyittatott, a 
svajczi Pius egylet gyüléstartásra készül. Ez a 
munka, szellemi harcz, haladás a diadalra. E század 
kezdetén atyáink a mult század iskoláinak fiai vol-
tak, csudálva, magasztalva a kivételt, szólni, tenni, 
küzdeni sem akaratjuk, se kedvező' helyzetük nem 
volt; VII. Pius kifosztatását az orléansi püspök is üd-
vözölte, mikint elődje 1793-ban az észistennőt. Isten 
jött közbe, Isten vezette maga az eseményeket dia-
dalra. — Ma máskép van. Nekünk adott Szentlelket, 
adott kedvezőbb helyzetet, minket küld a küzdtérre: 
cui plus datum, plus repetetur ab eo; datur donum 
sine merito, ut tendat ad meritum. A kath. világ 
kezd kibontakozni a kőmivesség nyűgéből, a szabad-
elvüség nyomoruságaiból, a szellemi setétségen ke-
resztül, melyet Európára a szabadelvüség zsarnok-
sága elöntött, az igazság sugarait ragyogtatja. Lu-
men ad revelationem gentium. Kezdeni félnyereség, 
a katholikusnál mai nap teljes diadal. A forradalmi 
tervek hulladoznak, a szabadelvűek irány nélkül té-
továznak, a nyelvzavar teljesedik, a nyomor az ál-
lamra és társadalomra nehezedik, az emberiség sza-
baditó után eseng, kémlelődik; a kath. elmék és szi-
vek egyesülete Mechelnből, Würzburgból nem a 
mult idők állapotjait, hanem a mult idők állapotjai-
nak örök igazságait a jelen helyzetekben is szabadi-
tásul kiáltja, vitatja, ajánlja , alkalmazza. „Bár mit 
mondjanak, az evangelium mindig a törvények tör-
vénye , a ker. államok sarkalatos törvénye lesz. E 
törvény nélkül a királyok fejein a koronák meg nem 
maradnak, a népek alkotmányai meg nem állanak, 
minden összedűl, a család, a birtok, a szabadság. A 
kormányok dicsekednek, hogy a religiot védelme-
zik , s felejtik mondani, hogy a religio viszont őket 
védi és tartja. A religio a királyok, a népek legelső, 

legfőbb érdeke. Ha valljuk, hogy van igazság az egek -
ben, mely korábban későbben győzelemre jut, nem 
fogjuk kérdeni, mikint lehetett, hogy a 89-i forrada-
lom az annyira tisztelt ős trónokat ledönthette ? E 
csapás még nem nyitotta meg a szemeket, s látjuk, 
hogy akik a régi tévedés ösvényein mennek, a régi 
roskadásra is sietnek. A forradalom, mely már a tár-
sadalom alapjait ássa, meg nem állapodik, hacsak a 
nemzetek nem térnek vissza a keresztény hithez. Az 
egész korszaki föladat ez : vissza kell vezetni a nem-
zeteket a ker. hithez, ha akarjuk, hogy kormányoz-
hatók legyenek. Ha nem, — uj, borzalmasabb csa-
pások fognak betörni Europá ra." A kath. nemze-
dék, mely az atyák bűneit, túlságig vitt engedékeny-
séget, a föladott, az elhagyott kath. dogmai szigor 
szabályait a jelen élethalál küzdelmekben expiálja, 
világhivatást kapott, mikint a kereszténység kezde-
tén, visszahóditani a kereszténységtől elpártolt ál-
lami tanok téréit, megnyitni az emberiségnek a ha-
ladás végtelen ösvényeit. Mikint a kereszténység első 
három századaiban, ugy a 16-ik századtól máig egy 
a jelszó: Roma vagy halál. Ma nyiltabb a jelszó, 
mert a gonoszság nyiltabb. Roma vagy halál ! A né-
pek, a fejedelmek, az alkotmányok, a polgári intéz-
mények, az ipar, a kereskedés, a tudomány, a hala-
dás jólétére nézve Roma vagy halál. Ezt hangoz-
tatták a pogány Caesarok, a pogány legisták, a po-
gány papok, ezt a l l milliom vértanuk : Roma vagy 
halál, vagy birjuk Romát, vagy elveszünk. Roma a 
harcznak díja. Roma a világnak szemfénye, soha 
annyira romai nem volt a világ mint ma. Nem romai 
egy sincs; egyiket a szeretet, másikat a gyűlölet viszi 
Roma felé, királyok és népek, diplomaták és bölcsé-
szek, irók és hadfiak, katholikusok és forradalmárok 
Romára néznek, a hegyeken túlra törekednek, ma az 
egész világ ultramontanus — szeretetben vagy gyű-
löletben. A világhivatásra egyesitsen a szent malaszt. 

Ki van ellenünk, ki van az emberiség jóléte el-
len V Az államférfiak öszhangzó tévedése, a napi sajtó 
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egyhangú őrjöngése, egy valami, mit szellemnek 
szoktunk nevezni, mely szent szándékaink ellen 
nyitja fel ajkait, hegyezi tollait, tőreit, szövegezi pa-
rancsait. Egyesülés ellen egyesülés, a titkos össze-
esküvés ellen a nyilt szó, a tudatlan utánmenés el-
len, melyet a birkanyájaknál tapasztalunk, az öntu-
dat, a feleszmélés az egyedüli szabadulás. Egységet 
keresett ez évben az olasz kőmivesség, egységet a 
belga, a német páholyok; gyűléseket hirdettek; a 
gyűlésekről, a gyűlések szónoklatairól, a bizottmá-
nyok határozatjairól senki se tud semmit. Mindezt a 
világ csak a czégéres merényekben szokta felismerni. 
Még az általok megrontott közerkölcs elé se mernek 
megjelenni. A katholikusok Mechelnben, Wiirz-
burgban összegyűltek, kiki nyiltan szólt, kiki bea-
vatott volt, nem volt titkos tanácskozás, nem tana-
kodtak zárt ajtóknál a vezérek, nem nyomattak el, 
de mint mondattak, szórói-szóra kinyomattak a be-
szédek, hallgatták a kőmivesek, a zsidók, az ellensé-
gek, minden szót pontoztak a forradalmi lapok gyors-
írói ; felfogták, Europa minden országaiba vitték a 
jókeblek, a terjesztést elősegítették a gonoszok is, 
mert megtámadták, gyanúsították, gúnyorral csip-
desték, rágalommal tetézték a gyűlésben ily nyiltan, 
egész Europa előtt hirdetett kath. elveket. „A mult 
évi gyűlés a régen alvó kath. elmék felébredése volt, 
itt kezdtük magunkat ismerni, egymással szót vál-
tani , egymást buzdítani, magunkat megszámitani, 
elleneinket szemügyre venni, hadtanukat, hadgya-
korlatukat tanulmányozni, s amint a szükség kívánja, 
utánozni, hogy őket legyőzzük." *) „Mi volt a czél, 
mely minket ide gyűjtött ? Mit kell leginkább létre 
hoznunk az Isten dicsőségére , hitünknek győzel-
mére? Uraim, azt mondom, önökkel együtt mondom, 
hogy első az egység, a komoly, állandó egység a vi-
lág minden katholikusai között. Ez a nagy kérdés, 
ez a mi czélunk, ez a mi reményünk. Ez az általunk 
emelendő épületnek a koronája. Fogják talán mon-
dani, ezen egység már megvan, mi mindnyájan egy 
hitet vallunk, egy anyaszentegyháznak viaskodó 
fiai vagyunk. Igen, uraim, mi nagy hadsereg va-
gyunk, melynek minden dandárai egy zászló alatt 
küzdenek. De az a baj, hogy mindenik elszigetelten 
küzd, amint tud, amint bir, anélkül, hogy a többire 
figyelne, s azért szenved oly gyakori vereséget a kö-
zös ellenséggel szemben. Ez nem túlzás, utaztam Eu-
rópában, mindezt magam tapasztaltam; s szomorú 
meglepetés az, látni, mily távol, mily elszakgattan 

van egyik kath. nép a másiktól. Az egész összetar-
tás egykét ujsági tudósitásból, egykét személyes ba-
rátságból , száraz, sivár rokonszenvből áll. Van 
ugyan kis lendület a közeledésre, az egyház köz-
pontja felé indultunk, nemzetközi kath. vállalatokat 
kezdeményeztünk, az összetartás szüksége, vágya 
felébredett bennünk. Ez minden, ami történt ; de még 
mind igen kevés. Szerencsétlenségünk, hogy egymást 
kölcsönösen nem ismerjük. Nem tudjuk, mi történik 
a távoli országokban, de még azt se, mi történik a 
szomszédban. Ily helyzetben nem lehet egyesség, 
összetartás, élő egység ; a kath. lapok nem egyeznek 
egymás közt, egyik zavarja a másikat, vagy épen 
megtámadja. Én mondója vagyok azon katholiku-
soknak , kik egymásról mitse akarnak tudni, vagy 
épen ellenzéket csinálnak egymás irányában: vi-
gyázzatok , mi forradalmi válságban élünk ; a törté-
net pedig mutatja, hogy az izgalmakban mindig a 
túlzó párt győz. Kisebbségben van ez ugyan, de te-
vékeny, mozgékony, lankadhatatlan, nem rémül, 
nem hátrál semmi elől, s magával rántja a tömeget. 
Ezen kisebbséget ismerjük, tudjuk, mit követel, hal-
lottátok jelszavát: az Istennek tagadása a léleknek 
egyedüli nyugalma." 1) „Összejövünk évenkint, hogy 
eszmét cseréljünk, hogy tapasztalatainkat közösen 
megoszszuk. A nagy társadalmi kérdést, mely jelen-
leg foglalkodtatja az elméket, csak a katliolicismus 
oldhatja meg elégségesen. Hiában keresünk másutt 
megoldást ; a könyvek, a tervek, az álomképek ha-
lomra nőhetnek, azalatt az emberiség nyomorai is 
növekednek. A tudomány nagy felfedezéseket tett, 
az ipar nagy lépéssel halad, a kereskedés az egész 
földet körülfonalozza, de fölemelkedett-e az ember 
azon arányban? A munkás jövője biztosabb-e? 
Többre becsültetik-e a nő, nyugodtabb-e az anya 
magzatjairól? Több védelmet lel-e a gyermek ? Az 
erkölcsök külszinre simultak, a bűnök az álnokságba 
rejtőznek, s gyérebbek-e ? Egy szóval, az anyagi ha-
ladással tartott-e párvonalt az erkölcsi haladás? Te-
kintsünk szét. A társadalom fejszédülve nézi az ő 
anyagi gazdagságainak fényét, mégis baljóslatú ér-
zelem zaklatja, nincs hite, nincs bizalma a jövőbe, 
biztosság sehol sincs. Ez azért, mert jólétének nincs 
szilárd alapja, a lélek feláldoztatott a testnek, az 
Istennek imádását az aranyborjú öröklötté. Hacsak 
a keresztény századok szellemét, mely feledésbe, 
megvetésbe jött, fel nem ébresztjük, hacsak a tévedő 
emberiséget az oltárhoz vissza nem vezetjük, a ve-

J) Grerlache aug. 29, ') Kerckhove Ödön aug. 30-án. 
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szélyes helyzet mindnyájunkat, nagyot kicsint, erőset gyen-
gét, gazdagot szegényt ugyanazon egy mélységbe ragad." ' ) 
Vitte a földi élet gyeplőit a szabadelvüség , nyomorra vitte 
az emberiséget. Az ily kath. gyűlések azt mutatják a világ-
nak, hogy azon gyeplőt a katholikusok akarják megragadni. 
Az államárok, a legisták tanai alatt a társadalom oszlani kez-
dett, a visszahatás a társadalomból jött. Akik hivatva vol-
tak, hogy a társadalmat magas czélokra vezessék, a társadal-
mat föntartó erejében, vallás, család, birtok, tekintély, meg-
rontották ; most a társadalom az ő vezetői ellen magát fön-
tartani törekszik , s magát föntartva , az államot megmenti. 
Mikor a szabadelvűek merényt te t tek, hogy az államok , a 
társadalom gyeplőit kézbe vehessék , rend volt Európában ; 
ma a katholikusok rend helyett csak zavart találnak min-
denütt. A szabadelvűek a régit rombolták , hogy ujat épít-
hessenek , ami volt, az ellen tettel felléptek , aminek jönni 
kellett , abban puszta ígéretnél többet nem tettek. Ledőlt 
minden ami volt , a papság, a királyság, széttépve hullott 
minden kötelék, s nem jött semmi, ami életet igérne. A ron-
tásban oly ügyesek, miért oly ügyetlenek az épitésben ? Eu-
ropa beveszi a bevehetetlennek hitt várakat , s mégis fél. 
Europa kis csapatjaival Cantont beveszi, akadály nélkül 
megy Pekingbe, s mégis fél. Europa négy milliom szuronyt, 
200,000 ágyút tart saját védelmére, mégis fél. Europa meg-
zabolázza az elemeket, átfúrja az alpeseket, iparával csudáig 
halad, kezeibe , kezeiből ömlik az arany, testén a darócz ru-
hát a selyem váltotta fe l , Európának hódol az anyagi ter-
mészet, adózik a négy világrész, napjai Balthazarnak pazar 
estéi, s ő mégis fél. Akitől a világ fé l , az önmagától fél, a 
félelem a nemzetek egyetlen érzelme. A fejedelmek félnek 
a néptől , a nép a fejedelmektől, a nemzetek a nemzetektől. 
Félelem a jelenre , nagyobb félelem a jövőre. Félelem egy 
valamitől, egy titkostól, egy megnevezhetlentől, devant l'in-
connu. Az önfentartás ösztöne sugalja, hogy mind ezen pa-
zar fény, mind ezen hatalom nem nyugszik az igazan, az 
igazságon, a szereteten, — hogy nem lehet béke, nem lehet 
rend, nem lehet jövő. A kétségbeesésig csak egy lépés van 
hátra, ha a kath. lelkek a fulladozónak, a roskadozónak kezet 
nem nyújtanak. Ez a világhivatás a szabaditásra. ,Roma vagy 
halál' ; a kő.nivesség, a conspiratio is, a szabadelvüség min-
den csoportjaival ezt kiáltja : Roma vagy halál. Romát sza-
baditsuk, s mentve lesz a keresztény világ ; Romát döntsük 
le, s meglesz a pogány észvilág. 2) Mindenütt, minden rész-
ről , Roma vagy halál, ma a világ teljesen ultramontán. 
Roma a világ fejedelme, a világ éke, a világ fővárosa. 

Többé nem fogunk nem ismertetni. Megvetettek, hall-
gatással mellőztek a conspirator lapok ; a mechelni gyűlés a 
conspiratorok tavát felrázta, felháborította. Akartuk. A fel-
háborított tónak aljmocskai feljöttek, szem elé kerültek. 
Tudtuk. A kőmives lapok a legaljasabb rágalmakat szórták. 
Vártuk. A pesti lapok, hol a világnak minden botrányai rész-
letesen megjelennek, hallgattak, rövid gúnyt tettek. Szemet 

' ) Duckpét ieaux aug. 29-én. p. 13. 
' ) Ecclesiae liostes ad I ta lorum animos a fide catholica abalienan-

dos assercre non erubescnnt , catholicam religionem Italae gentis gloriae, 
magnitudini et prosperitati adversar i , — quo Italia pristinuin ve terum 
temporum, id est ethnicorum splendoreni acquirere possit. A szen ta tyá-
nak szavai . 

se hunyorítunk. A kath. gyűlés hordereje nagy. Ezt a kő-
mives világon tanulni akartuk. Vannak lapok , vannak írók, 
kiknek gúnyjai tisztelet. Ez régi dolog. A gyűlölet rágalo-
mig tud hazudni, átkozódásig tud gyalázni. Régen ismertük. 
O a kath. igazság velőkig hat, penetrabilius omni gladio an-
cipiti. „Az egyházat szünet nélkül rágalmazzák, hogyan ne 
tennék ezt velünk, kik az egyháznak fiai vagyunk? Halad-
junk utainkon, az Isten megteszi a többit. Az evangelium 
mindig ellenmondásnak a tárgya. Egyik tiszteli, kész értté 
saját vérét ontatni ; másik gyűlöli, kész értté vérengzést 
kezdeni. A keresztnek lábainál ég és pokol találkozik , hogy 
harczukat kiküzdjék. Mellette ellene. Ez a kettős irány, mely 
az elméket megosztva tar t ja ." *) Ily gyűlésekben a ketté-
szakadt világot látjuk, üdvözöljük. Ketté szakad e világ, hogy 
egyesüljön , a törött csont teljesen megtöretik, hogy össze-
forrjon. Megkisértették apáink az alkalmazkodást, az alkut, 
és sír szélére vezettek. Kértek, csak igen érzékenyek ne le-
gyünk , s mi majdnem az érzéketlenségig fásultak lettünk, 
életjogainkat feláldozni kezdettük. Most azt is vissza kell hó-
dítani, ami alkuba oda adatott; vissza kell hozni a követés-
hez, a hallgatáshoz, a gondatlan átengedéshez szokott nagy 
tömeget ; nem rontani, ami van, de átalakitani a családban,, 
az iskolában , az irodalomban , s az állami hatalom , a diplo-
matia utánunk jön. Sántikálni fog, de mégis jönni fog ; kény-
szerülten fog jönni, ez a szokása, mindent csak kényszerből 
tenni. A belga alkotmány lehetségessé tette a gyűlés t , le-
hetségessé a kath. elmék szózatát a világhoz. Egy ország-
nak politikai helyzete, a ker. Európának javára van. A belga 
alkotmány mellett, már nem a kath. belgák, hanem Európá-
nak katholikusai küzdeni fognak. Mechelnben az egyházhoz, 
ennek dicsőséges fejéhez bebizonyított ragaszkodást a haza-
szeretet párvonalozta. A lelkek elragadtattak, a felkiáltások 
a sziv mélyjéből eredtek, mikint a szavak, melyek ama fel-
kiáltásokat felidézték. A szeretet határtalan vol t , az Isten, 
az egyház, a Megváltó, a pápa hitvallomást hallott. Ezt ne-
vezi a kőmives világ jezsuitaságnak. Eltették az egyházat, a 
kath. hitet, eme hitnek legfőbb őrét ; erre mondta a Pesther 
Lloyd és a Pesti Napló: „a mechelni gyűlés ,éljenek a je-
zsuiták' kiáltással bezáratott." Eme felgerjedés , eme rága-
lom, e felkavarodás a gyűlés szükségességét igazolja , hogy 
az életbe mélyen bevágot t , bizonyítja. Ami elevenig nem 
hasi t , az ellen nem kiáltunk ; a mechelni gyűlés ellen az 
európai Összes conspirationak lapjai felkiáltottak. A hatá-
rozatok nagy horderejűek. A nagy lelkek csak nagyot 
szülhetnek , ami igazán katholikus , az igazán nagy. A val-
lásos cselekedetek , a szeretet müvei, a ker. gazdászat, az 
irodalom és a művészet ker. szempontból, a vallásos zene, 
szobrászat, festészet, a nemzetközi összeköttetés , a vallá-
sos szabadság , a társulhatási jog , az egyesületi birtok , a 
temetők igazgatása, a kézimunkások öregjei , nejei, gyerme-
kei , egyletei, a fegyenczházak , a foglyok vallásos szüksé-
gei, a népoktatás, a jó és olcsó könyvek, a búcsújárás, a 
kath. világakademia, a kath. nemzetközi napisajtó stb. mind 
életkérdések, mind vitatás, tárgyalás alá jöttek. A kath. tu-
domány, szeretet, tapasztalás a nyomorba dobott emberisé-
get felkarolta.2) Ily gyűlés, ily kezdeményezés a jövőt zálog-

' ) Ger lache aug. 29. p. 9. 
Journal de Br . 256 sz. 12 sept. 1864. 
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ban tartja. Mit tesz a szabadárosság? Igér, igér, igér, már 
80 éven át igér. A társadalom roskad, ő uralkodik , ő csak 
igér. A katholikusok tesznek. Ezen gyakorlati oldal az ez évi 
gyűlésnek jellege. A gyűlés sulyja a bizottmáuyok tárgyalá-
saiban volt.1) Szép az ünnepélyes szónoklat, de egy részről 
veszélyt rejt, hogy oly kérdés megoldásába kapjon, melynek 
megoldása egyedül Romát illeti ; másrészről pedig , hogy 
minden puszta szónál maradjon. „Gyüléstek az egyesülés, a 
szeretet pontja, igy szólt a mechelni érsek és bibornok, hol 
a bátorság megerősödik, a jószándék megszilárdul, a nagy 
igazságok bevallatnak, az egyház fiai között a szent egység 
létre jön. Nem zsinat, nem parlament a ti gyüléstek. Mikint 
titkárotok mondta, gyűlésünk teljesen gyakorlati irányú." 
Egység volt az 5000 katholikus között, egység a tudomány, 
a tapasztalás, az okosság fénye mellett az életkérdésekben. 
Egység a hitben, egység a gyakorlati irányban, egység a ra-
gaszkodásban Romához. Roma vagy halál ; vagy szabadulás 
vele, vagy halál nélküle. A hű szivek, a rabló kezek Romára 
emelkednek, az egész világ ultramontán — szeretetből vagy 
gyűlöletből. 

Egy párisi forradalmi lap irta : ,,A katholicismus meg-
delejezett holttetem. Hatalmas eszközökről rendelkezik , s 
látjuk, hogy 12 év alatt sokat lióditott, de hódítása csak a 
fölszinen van, mélybe nem hat le." 3) Hódított tehát a ha-
lott test. A politikai, a vallási secták, a kőmivesi páholyok, 
az istentelenség és a tudatlanságnak lapjai, a kormányok 
ellenséges miniszterei meg nem gátolhatták a hódítást. Hó-
dított, annyira lióditott, hogy az európai forradalom vezére, 
a franczia császári kormány, a forradalmi törekvések felbá-
toritására a sept. 15-i szerződést szükségesnek találta. Ezen 
szerződés csak ellenhang, ellenhuzás a mechelni és würz-
burgi kath. szózat, kath. mozgalom ellenében. „I t t vagyok, 
ne féljetek," ezt mondja a rettegő forradalmároknak. Sok 
szerződést láttunk szét tépetni, sokat meg nem tartatni, a 
kath. világ két év alatt fog annyit hódítani, hogy e szerző-
dés meg ne tartassák, vagy a pápaság javára értelmeztessék. 
Hódit a kath. világ, ezt mindenki vallja. Fölszinen hóditott, 
pedig Belgiumban, Francziaországban nyomatik, Italiában 
véresen üldöztetik, Svajczban alig türetik, Portugalban foj-
tatik, Poroszországban csak türetik, Muszkaországból Si-
beria aknáiba küldetik, Austriában semmi kedvezményekkel 
nem halmoztatik, mégis fölszinen hóditott. A tettleges , 
anyagi vereség mindenütt, az anyagi hatalom tétlenül mel-
lette, vagy tevékenyen ellene van, mégis az ő hódítása csak 
a fölszinen legyen. A jogtapodás ellen , a szent jogok és 
igazak mellett a lelkismeretek felszólalnak, a tudomány, a 
józan ész védszavat emel, a társadalom minden részeiről, 
ami nemes, ami magasztos van, érette küzd, harczol, kész 
életet áldozni, saját vérét a csatában ontani, és a katholi-
cismusnak lióditása, melyet a forradalmi lap is elismer, bevall, 
nem hat be mélyre. Ha mélyre nem hat, minek a rettegés, 
minek az iszapos felkavarodás, minek az átkozódás, hazudo-
zás, rágalom ellene? Holt tetein ez a katholicismus, mégis 
mindenütt megjelen, működik; hitküldéreink a világot jár-
ják, iskoláink, lapjaink, szerzeteseink szaporodnak, egyle-

») Monde 249 sz. 11 sept 1864. 
2 ) Aug. 29. p. 2 . 
3 ) Opinion Nat. Monde 250sz . 12 sept . 1864. 

teink buzognak, a kórodák csendjében, a csaták morajában 
áldást, enyhet, vigaszt hordanak, osztanak ; mi a világ első 
kérdései vagyunk, sumus negotium saeculorum, s mondják 
hogy halott test vagyunk. Mi négy év óta csudákat müve-
lünk, mi négy év alatt nem is értethetünk, mi tiltakozunk a 
győztes gonoszság ellen, és hódítunk; mi fillérekkel tilta-
kozunk a forradalom ellen, és a forradalom hátrál; mi egye-
sülünk, a világ vezetését, mint saját ügyünket, saját hiva-
tásunkat, kezünkbe veszszük; mi egyesülünk, a szabadságot 
és egyenlőséget, melylyel a szabadelvűek annyi parázna-
ságot űztek, mint saját leányunkat visszahívjuk, az anyai 
házba visszavezetjük, hogy az elnemtelenitettet, a szabadel-
vűek sátraiban megpiszkoltat ősi nemességébe visszahelyez-
zük ; mi egyesülünk, még nem egyesültünk teljesen, s fe-
jünk, a szentatyánk zabolán tartja a forradalmat, bővelkedik 
szegénységében, a világot kormányozza gyengeségében. Ki-
rályok, tábornokok, szónokok, irók Roma ellen készülnek, s 
Roma csendesen folytatja napi munkáját. Diadalt jósoltak 
magoknak, hova jutottak, mivé lettek négy év óta ? Hábo-
rút akartak Lengyelországért, bogy. Romába mehessenek ; 
háborút Dániáért, hogy Romába érhessenek : se háború se 
Roma, pedig Roma vagy halál. Voltaire, Diderot, D' Alem-
bert halottnak mondta a kath. világot; hol vannak ezek ma ? 
Mazzini húsz év előtt kiáltotta: ,a pápaság meghalt, meg-
halt, mondom nektek, a pápaság meghalt ;' hol van Mazzini? 
Számkivetésben, s nevére borzad a jámbor lélek. Hol van 
IX. Pius pápa? Szent Péternek trónján, s a gonosz lélek 
megrémül rajta. Nem élünk azon időben, mikor Mirabeau 
mondhatta, „menj, mond meg királyodnak, hogy mi itt ülünk 
a nép akaratjából, s hogy nem távozunk iunen csak a szu-
ronyok parancsából ;" ily időkben halottnak mondatott a 
katli. világ, mert a hatalmasok szivei elhaltak, hogy bűn-
hődjenek. Hol van Cavour? Hol Farini ? Kié az idő, azé a 
győzelem, aki legutoljára jön, az ül diadalt. Roma vagy ha-
lál ! Ezt kiáltja a szeretet, ezt ordítja a gyűlölet, a világ 
Romától vár, Romában keres életet, az egész világ ultramon-
tán szeretetből, gyűlöletből. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM , (Grigoletti-kép.) Mult számunkban 

tett rövid közlésünk nyomán nem mellőzhetjük el, hogy 
közönségünk figyelmét újólag föl ne hivjuk e képre, 
mely valamint egyrészről ujabb bizonyítéka herczeg-primá-
sunk ő eminentiája apostoli buzgalmának, mely az Ur há-
zának diszét mindenek előtt szereti, s annak eszközlé-
sében a legnagyobb áldozatokra kész : ugy másrészről ne-
künk esztergomiaknak u j indokot szolgáltat ar ra , hogy a 
lángbuzgalmu főpap iránti hálás érzelmeinkben gyarapod-
junk, ki ujabb okot szolgáltatott nekünk, hogy némi szent 
büszkeséggel valljuk magunkat esztergomiaknak, kik a hon 
legnagyobbszerü, s mármár a festészet legremekebb kincsei-
vel is gazdag főtemplomnak birtokában vagyunk. — A kép 
mely Grigoletti Michelangelo, a velenczei képzőművészeti 
akadémiának 26 év ótai jeles tanára által készült, s a mű-
vész által hozatott hozzánk augustus 26-án, ő eminentiája 
által rendeltetett 4,000 pfton. E szerződésileg kikötött áron 
fölül ő eminentiája herczegi ajándékkal tisztelte meg a mű-
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vészt, kitűnő elismerésének zálogául. A vászon, melyre a kép 
festetett, egy darabban van szőve, s Londonban készült. 
Párja , mely a szemközti mellék-oltárra fog helyeztetni, s 
szent István első magyar királyt, Gizella nejével s sz. Imre 
herczeg-íiával fogja ábrázolni, már meg van rendelve, s két 
év múlva felállíttatik. Jelen képünk, melyről szólunk, az ur 
Jézus keresztre feszittetését ábrázolja, s a Basilica bal-mel-
lékoltárát fogja díszíteni, és eltakarni egyszersmind a Mo-
ralt-féle épen nem sikerült alfresco mázolást. Sajnáljuk, 
hogy, midőn felhuzatott, nem láthattuk; nem is fogjuk szem-
lélhetni, csak november 1-én, ő eminentiája 80-ik születés-
napján, melyen a bibornok herczeg-primás által föl fog szen-
teltetni, hogy szemlélete reánk és késő unokáinkra is azon 
bűbájos hatást gyakorolja, melynek varázsa elragadta mind-
azokat, kik szerencsések valának azt már láthatni. A sz. ér-
zelmek, melyekre e nagyszerű kép hangolni fog, — a meg-
lepő hatás önkénytelenül kitörendő sóhajai, melyekre indit-
ta tandunk,— az öröm és hála könyei, melyeket a bőkezű fő-
pap szolgálatában szegődött művészi ecset pilláinkra fog 
csalni, mindannyi igaz gyöngyök leendenek, melyekkel az is-
teni gondviselés által ritka, ép és örömteli aggkorral megál-
dott főpapnak hódolandunk születése napjára, kérve Istent, 
hogy engedje még igen soká szolgálni sz. házában hü szol-
gáját , magyar egyház apostoli lelkületű főpapját, híveinek 
legjobb atyját, Esztergomnak nagy Mecaenását ! Hogy pe-
dig közönségünknek megkönnyitsük a leleplezendő oltárkép 
magasztos jelentőségének megérthetését, s hogy eleve a sz. 
kép magasztos compositiójának egyes részleteire fordíthas-
suk figyelmét, —ahe lye t t , hogy tolmácsai legyünk azoknak, 
kik e képet Esztergomban már látták, megismertetjük t. kö-
zönségünket egy rövidke leírással, mely Velenczében a mű-
vész termében született, illetékes biráló által szerkesztetett, 
s olaszból magyarra fordítva lapunk egyik nagyon tisztelt 
jóakarója által kezünkhöz juttattatott . A kép műbiráló-lei-
rása következő : Draghi F . levele vogelsteini Vogel Károly 
lovag, tanár, ő fels. a szász király történet-festője s több 
akadémia tagjához, Grigoletti Michelangelo a keresztre fe-
szittetést ábrázoló olajfestménye fölött. Sokszor és édesen 

' emlékszem azon kedves perczekre Velenczében, midőn tár-
salgásunk a festészetre tért, melyet ön, t. tanár ur annyi je-
les művel díszített. Igen bölcsen mondá ön akkor, hogy a 
művésznek főczélja nem a gyönyörködtetés, hanem hogy ez 
által az embernek nemesebb részére hasson, megkedveltet-
vén vele az igazat és szépet, lelkesítvén őt a nagyra és di-
csőre, miként a költő mondja : 

Arte fe ' posture 
Da pigliar occhi per aver la mente 

(Purg XXXI. 49.) 
Ha a művészek Alighieri ezen intelmét követnék, mű-

veikkel kétségkívül sok jót okozhatnának; mert a művészet-
nek is megvan saját nyelve, melyen az emberhez szól s mely 
nélkül a művészet igaz nagyságra nem emelkedhetik. E te-
kintetben örömmel figyelmeztetem önt egyik jeles festőnkre, 
önnek barátjára Grigoletti Michelangelo tanárra, ki a fenem-
litett esthetikai elvet szem előtt tartva, egy kitűnő képet az 
esztergomi ^Magyarországban) főtemplom számára, hol egyik 
a sz. Szűz menybevitelét ábrázoló munkája, melyet 1854-ben 
készített, már létezik. Grigoletti ujabb műve, melyet ő emi-

nentiájának Scitovszky János herczeg-primásnak megbízá-
sából készített, a keresztre feszittetést állítja elénk. Grigo-
letti művészi ihletését az evangelium lapjairól és a szent-
atyáknak e tárgyról szóló irataiból meritvén : egészen más-
kép fogta fel tárgyát, semmint előtte Rembrandt, Tintoretto 
s mások tevék ; a történeti szabatosság mellett nemes, illő 
alakzásokat választott s az egésznek azon ünnepélyes és ko-
moly jelleget adá, mely ily szivrenditő tárgyat leginkább 
megillet. Nagyszerűen és meghatólag tűnik föl a kálvária 
fájdalmas eseménye. A kemény fán, két lator között halva 
függ a legszelídebb Üdvözítő Jézus Krisztus; szelíden haj t ja 
meg imádandó fejét, hogy az emberinem iránti véghetetlen 
szeretetében a fájdalmas és dísztelen halált önként elvál-
lalja. A setétség oszolni kezd, s a fogyatkozásán véres szinü 
nap egyik sugarát lövelli ki, hogy a szomorú jelenetre fényt 
áraszszon. A kereszt lábánál a szűz Anya, Mária Kleofe és 
Salome, meg a kedves tanitvány János állanak a nagyszerű 
titok iránti áhitatban, mig Magdolna térdreborulva öleli s 
könyeivel öntözi a megváltás fáját. A távolban katona — s 
egyéb népcsoport], meg Jeruzsálem városa látszanak. A kö-
zelebbi előtérben, balra, a keresztre-feszittetés s egyéb kö-
rülményeinek látványán meghatott százados ; mások arczán 
a rémület ül, melyet a föld iszonyú rengése, a kősziklák re-
pedése, a sírok megnyílása okozott, honnan legelőször is 
Adám és Eva kelnek föl, minthogy a hagyomány szerint a kál-
várián lőnek eltemetve A keresztre feszitett nemes alak, mint 
azirásbólistudjuk, emberilegszebb alak, tiszta szent szépségű. 
Az imádandó arczon a halál nem ugy tűnik föl, mint ura a 
kihamvadt hideg életnek, hanem inkább alázatosnak ecseteié 
a festő és olyannak, mely Isten parancsa iránti engedelmes-
ségből jött, s melynek ugyanazon isteni parancs következ-
tében nemsokára távoznia kell a sz. arczról. A jellem szent-
sége egyesülve az alak tökélyével a fönséges mű költőiségét 
teszik, úgyhogy a hivőnek nemcsak szemét bájolja el, ha-
nem szivében is a szeretet lángját gyulasztja meg. A sz. 
Szűz benső fájdalmait semmi rendkivüli külsőség nem jelezi. 
Ott áll a kereszt jobbján, szeretett magzatán függő tekintettel, 
karjait az isteni végzésbeni megnyugvás jeléül leereszti, ki-
rn agy arázhatlan fájdalmát méltósággal s állhatatosan viseli. 
A sz. Szűz körül a siránkozó két Mária és János, a szeretett 
tanitvány, ki isteni mesterét soha el nem hagyá, láthatók. 
János fejét lehajtja, mig élénk elméje fönséges titkokkal 
foglalkozik, s szive, ugy látszik, fájdalommal csordultig tele 
van. A térdreborult s mindkét karjával a kereszt tövét ölelő 
Magdolnán a fájdalom és erős szeretet valóban meghatók. A 
századosnak a rendkivüli természettünemények fölötti bá-
mulata s a többi katonák rémülete jelesen kifejezvék. Végre 
tanárunk remekül, mély keresztényi jelentőséggel ecseteli 
a megrettent Ádámnak érzelmeit, ki, meglátva a kereszten 
függő isteni áldozatot, az elcsábitott Évához kiáltani látszik : 
Io per te diedi. al mio Signor la morte ! — Miattad okozám 
Uramnak halálát ! Ezen alakzatok jellemzése szépen föltün-
teti a festő nagyszerű gondolatmenetét s művészi ügyes-
ségét, ki annyi érzelmet és életet lehelt a csudálandó esz-
mény képbe. Saját'szemeivel kellene látnia, t. lovag, Grigo-
lettinak ezen remekét, hogy élvezhesse az alakok szabatos-
ságát, a rajz tisztaságát, minden vonásban a művészet nagy-
szerűségét s könnyedségét, a csudálandó térrajzt, az ecsete-
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lésre nehéz félhomályt, a remek színezetet s egyéb fény-
pontokat, melyek festőnkben a velenczei iskola növendékét 
és diszét kitüntetik. Végzem egyszerű ismertetésemet, meg-
jegyezve, miszerint ezen remek mű annyira elbájolt, hogy 
nehezére esett szemeimnek megválni tőle, s az első kedves 
benyomás, mit reám tőn, mindig eleven maradt. 

Közli — k. (E. U.y 
MISKOLCZ, sept. 22-én. Első levelemet alig kezdhet-

ném el kedvesebb tudósítással, mint érsekünk B a r t a k o v i c s 
Béla ő kegyelmessége körútjával, ki nem tekintve éle-
medett korát , s az ut fáradalmait, eljőve hozzánk , hogy a 
megerősítő szentség által a Szentlélek ajándékait oszsza szét 
bérmálandó hiveire. Sept. 17-én d. u. hat órakor, taraczkok 
üdvlövései s a harangok zúgása hirdeték, hogy érsekünk a 
város határához közeleg, s csakhamar az egyház melletti té-
ren a nagy számmal összegyűlt papságtól a hivek lelkesült 
éljenzései között fogadtatva, a templomba ment, innét pedig 
a szokott ima s az Oltáriszentséggel adott áldás után a pa-
rochialis lakba tért, s a tiszteletére jöt t vendégeket atyai 
kegyességgel fogadta. Másnap 9. órakor a cs. ap. k. Fölség 
mint kegyúr , ő nagyméltósága, több kegyes adakozó s 
egyes hivek áldozatkészségéből kiépült diszes alsó-mis-
kolczi ikertornyokat megáldván, a vérnélküli áldozat bemu-
tcitáss) után , a templomban s annak kerítésében felállított, 
1200-ra menő alsó s felsőmiskolczi, felső-zsolczai, göröm-
bölyi és mályi bérmálandó hiveket a hit bajnokivá fel-
avatott. Délután B. A. kisasszony nyilvános nőneveldéjét 
meglátogatta, hol egy növendék alkalomszerű beszéddel üd-
vözölte. I t t a növendékeket egyik-másik tantárgyból kikér-
dezvén, megelégedése jelei közt hagyta el az intézetet, a nö-
vendékek s az egybegyűlt vendégek kitörő öröinnyilvánitá-
saitól kisérve. A növendékek ez alkalommal gyönyörű dísz-
albumot nyújtottak át ő exclljának, melynek fehér selyem 
tábláján főpásztoruk jelvényei és családi czimere vannak 
kihimezve, ő excája viszonyt az intézet czéljaira 100. o. é. 
fr tot . adományozott. Meglévén győződve, hogy csak akkor 
lesz boldog hazánk, akkor virágzik az erkölcs, ha vallásosan 
kiművelt növendékek, egykori családanyák lépnek ki az in-
tézetből. 19-én Szirmabessenyőre rándult át ott szintén a 
bérmálás szentségét kiszolgáltatandó. Minekelőtte megkez-
dené apostoli ténykedését, először is F ű z y Ferencz szirma-
bessenyői helyetteslelkészt igtatta be lelkészi javadalmába. 
Mint beigtatási beszédjében maga magát kifejezé, miszerint 
ritka esemény, hogy a főpásztor valamely papját bevezesse 
plebániajába : ugy mi is mondjuk, hogy e ritka tény, atyai 
jósága s leereszkedésének elvitázhatlan tanúbizonysága. 
A beigtatás és sz. mise után mintegy 500 szirmabesse-
nyői és sajó-szentpéteri hívőt részesített a Szentlélek megerő-
sítő malasztjában. 20-án Diósgyőrbe ment hasonló apostoli 
szent czéllal. I t t is 675 diósgyőri, hámozi és ujhuttait bér-
mált meg. 21-én végre tulajdonképi körútjára Szabolcs me-
gyébe ment. Benedictus, qui venit in nomime Domini! —s . 

ROMA, sept. 9-án. Canisius Péter, és Alacoque Ma-
ria Margita boldogokká avattatása a jövő hónap 18 és 25 
napjaira van kitűzve. Az Istennek két szolgáját csak akkor 
szokták ugyanazon egy napon boldoggá avatni, ha egy con-
gregationak tagjai. A két vasárnap között a pápa titkos con-
sistoriumot fog tartani több érsek és püspök megerősítése 

végett, és egy nyilvános consistoriumot, melyben a velen-
czei patriarcha, és a roueni érsek a bíbornoki kalapot veen-
dik át. — Sept. 5-én a szentatya Borghese herczegnél ebédelt. 
—• Sept. 2-án váratlanul Galloróba sétált, a jezsuiták kápol-
nájába ment, a nyaraló atyák ugy meglepettek, hogy a szent-
atyának hirtelen egy vánkossal se szolgálhattak térdei alá, 
midőn az Oltáriszentség előtt letérdelt. A kertben Curci atyá-
val, a Civiltà szerkesztőjével sokat beszélgetett a . . . . fü-
vészetről, melyet a szentatya fiatal korában kedvesen ta-
nulmányozott. — Ma a szentatya Veletribe fog kirándulni. 
— A pápai diplomatiában változásokat vártunk. Meglia a 
párisi követség oldaláról Mexicoba küldetik internuncius 
méltósággal. Berardiről sokat beszéltek e követségre, hanem 
reá szükség van, ő Antonellinek, mint mondani szokták, jobb-
keze.— Bibornokok jelenleg nem fognak kineveztetni, hanem 
decemberben. — Sartiges követ igen kívánta, hogy a szent-
atya Coen fiút a mai társadalom követeléseire szüleinek 
visszaadja, és csak igy, ha a fiu megmarad szándékánál, 
kereszteltessék meg. A szentatya kérdezte : mi a mai társa-
dalom ? Sartiges hallgatott. A szentatya: „megelőzöm önt a 
válaszban, a mai társadalom nem más mint kőmivesség, a 
mely előtt nem szabad kath. hitet vallani. A szülék rosz ta-
nácsainak tegyem ki a jó fiút ? Nem mondta-e a fiu, nem 
mondja-e naponta, hogy keresztény akar lenni? A fiúnak 
szabadságát tisztelni kell." Sartiges nem tudott válaszolni 
semmit. Szó van arról, hogy Algierban, hol eddig csak egy 
püspöki szék volt, érsekség fog alapittatni, és két u j püs-
pökség, melyek egyikének székhelye Bonéban a régi Hip-
poban lenne ; de a tárgyalások e körül még be nem fejez-
tettek. Trevisanato, és Bonnechose bibornokokon kivül a 
septemberi ünnepélyekre meg több püspököt is várnak Ro-
mába. A boldoggá avattatás kevésbé fényes ugyan mint a 
szentté avattatás, de Canisius és Alacoque boldoggá avat-
tatására mégis sokan fognak gyülekezni. Az autuni megye 
főpapja hol Paray-le-Monialban az utóbbi sírja v a n , a 
német és svajczi püspökök , kiknek megyéikben a tudós 
jezsuita egykoron működött, Romába jönnek több papok és 
hivek késéretében. Belgium, mint mindig, ezúttal sem raa-
radand képviselet nélkül. — Váljon a pápa az ünnepélyek 
után Castel — Gandolphoba visszatérend-e ? arról többféle 
hirek keringnek. Valószínű, hogy e tekintetben még nincs 
határozat. A pápa életmódja mindig ugyanaz : sok kihallga-
tás, gyakori séták, kevés nyugalom. A szomszéd községek 
egymásután küldik a követségeket meghívandók a pápát lá-
togatásukra ; csakhogy nehéz ások kívánatnak eleget tenni. 
A curia nem azért hagyta el Romát, hogy utazzék, hanem 
hogy kinyugodja magát. 0 szentsége tegnap Genezzano felé 
sétált, a nép, mint mindig főpapját, királyát, ajyját élénk 
kiáltásokkal üdvözölte. — Romában „la Vergine" czim 
alatt a Sziizanya tiszteletére egy heti közlöny jelenik meg 
az Ara coeli — beli szent ferenczrendiiek szerkesztése alatt,, 
most egy másik hetiközlönyt készülnek kiadni ,11 divin Sal-
vatore' czimmel, Jézus Krisztus istenségének védelmére a 
renanféle káromlások ellen. Az utóbbinak szerkesztője világi 
leend, kinek tudománya a vállalatnak meg fog felelni. — A 
franczia hatóságok a pápai kormányt zaklatják legújabban, 
mivel a rendőrségnek eddig nem sikerült Allard franczia 
festész gyilkosait felfedezni ; de hogyan van az, hogy az an-



nyira kikiáltott franczia rendőrségnek se sikerült eddig még 
csak a nyomot sem jelezni ? A gyilkosság után tüstént eré-
lyes rendelkezések tétettek annak megakadályozására, hogy 
a bűnös a pápai területről ne szabadulhasson, és a kutatá-
sok azóta mindig folytak, habár eredménytelenül. 

LOYOLA, sept. 3-án. (Spanyolországi uti emlékek.) 
A toledoi főtemplombam van egy kápolna, itt végeztetik na-
ponkint a mozarab ritus szerint a szentmise és a breviárium. 
Lényegben semmi különbség nincs. A dolog ebben áll. Van 
két mozarab parochia : sz. Márk, ennek van egy plébánosa 
és káplánja, a másik sz. Jus ta és Rufina parochiája, itt van 
plébános és két káplán, ezen öt emberhez járul még két káp-
lán, kik a főtemplomi mozarab kápolnához tartoznak, és ez 
a tizenkét pap teszi a mozarab chorust. Egybe jönnek na-
ponkint reggel, délután épen akkor mikor a főkáptalan vég-
zi a romai szertartás szerint, akkor ezek az ő módjuk sze-
rint a zsolosmát. A szentmiséjükhöz valamivel több imádság 
járul, de a matutinumjok rövidebb. A ritusnak részleteit 
láthatni az illető könyvekben : Missale gothicum secundum 
regulám B. Isidori episcopi hispalensis, iu3su Cardinalis F r . 
Ximenes. Romae 1804. Föltűnő, hogy augustus 18-án, noha 
az Assumtának octavája folyt, az ő directoriumukban de Aga-
pito volt simplex officium. Saját directoriumuk van. Csak 
némely családok, ősi ház-népek, nem pedig városrészletek 
tartoznak ezen ritushoz, s csak is itt Toledoban vannak. De 
se fel nem tűnnek, se nem kötik magokat az ő rítusukhoz. 
Sz. Jus ta és Ruíina templomában 18-án reggel két sz. mise 
állott, egyik mozarab, másik romai ritus szerint. Inkább 
mondva mindakettő romai, mert a ritus formájára nem fektet 
a katholikus annyit, mint az auctoritásra, mely azt elrendeli. 
Különben a mozarab ritus latin szövegben imádkoztatik, és 
egyes részleteiben oly teli szent gondolatokkal, mint a romai. 

Aug. 18. Amint az ember Toledoból Aranjuez felé ér, 
közel találja Ocannában a domonkosok klastromát. Ezen 
ház el van ismerve a kormánytól is, minthogy a szerzetesek 
innét munkásokat szolgáltatnak a spanyol uralom alatt levő 
philippini szigetek lakosainak számára. I t t tehát novitiatus 
van, és a grammaticától föl a theologiáig mindenféle tanul-
mány. Aranjuez pedig a királyi háznak egyik nyári lakása, 
van ott szép palota, és ékes nagy kert. — Madrid mégis 
megérdemli, hogy a katholikus pap körül nézzen benne. 
Vannak több jeles intézetei. A jezsuita atyáknak, három 
residentiájok van. A lazaristáknak is a főháza Spanyolországra 
nézve. Van nekik sok, életre való novitiusok és scholastikusok, 
ezeknek itt van neveldéjök, és innét mennek a Philippinákba, 
és a hova őket a tartományi főnök küldi. A piarista atyáknak 
szinte itt van az anyaházuk, ők spanyol földön sok jót tesz-
nek, több helyen a kezdő iskolák vezetésük alatt állnak, a tem-
plomokban tavai missio tartatott . A királyi lakás drága szép 
épület, közepén egy kúp emelkedik, ékes világos templom 
áll a kúp alatt. Ennek a templomnak a védszentje sz. Mi-
hály arkangyal. A toledoi érsek háza elég nagy épület, a 82 
éves ur tevékeny és régi bevett mód szerint az év legna-
gyobb részét Madridban hivatalos teendők közt tölti. Van 
neki egy segédpüspöke, ki itt Madridban elég csinos lakással 
bir, azonfelöl van neki Toledoban és Complutban teljes ha-
talmú, s egy kisebb hatalmú helyettese, mert a megye igen 
nagy. Ami a női szerzeteket illeti, többféle zárda van. A 

salesi sz. Ferencz rendéből két ház van itt a városban, az 
országban is vannak több helyen, mint Barcellona, Calatayud 
Origuel, Valadolidban. Leánykák tanításával foglalkoznak 
mint másutt, Salesi sz. Ferencz szelleme látható rajtok: a sze-
lídség, vidorság és alázatosság lelke. A sz. Klára féle rend 
máskép recollecták rendje contemplativ életnek é l , másutt 
is. Az Incarnatioról (Urunk megtestesüléséről) nevezett szü-
zek egyéb foglalkozások közt az Oltáriszentség imádásával 
foglalkoznak. A domonkosiak jó szellemű rendjében nyíltság 
és szerény vidorság uralkodik. A többi jeles apácza intézeten 
kívül feledni nem szabad az irgalmas nénikék működését. 
Ezen áldott lelkek betöltik a földet az Urnák áldásaival. 
Spanyolország minden városaiban dolgoznak, betegeket ápol-
nak, vagy a testi s lelki könyörület egyéb javait osztogatják. 
Az ország számára itt van Madridban az anyaház, szép ékes 
kápolna, hol jó rend, tisztaság, pontosság található. A fő-
dolog pedig a szellem. Ezek a jó leányok másutt is, de itt is 
tiszteletre méltók. A szegény gyermekek, beteg iránt lee-
reszkedő nyájasság, müveit szelidség, önzéstelen barátság 
több mint emberi erény. Istentől kapják ezt. Nyolczvan no-
vitia van. Mindössze 2100 tagot birnak az országban. A la-
zaristák vezetése alatt állnak, Párisban van a páter genera-
lis. Van ezeknek a kezök alatt : misericordia, inclusa, hospi-
tium, hospitale s Isten tudja hányféle intézet, mind életre-
való, a kor igényeihez, szükségéhez mérve, s maga a kor-
mány is tudja, hogy jól lehet őket használni. Eszembe ju-
tott két város, hol néhány évvel előbb a szeretetnek ezen mun-
kásait tova utasítani jónak találtatott valahol, de nem Spa-
nyolországban. A spanyol királynénak a többi közt egy jó 
gondolatja volt, midőn első leánykája született , Madrid 
egyik oldalán nagy ispotályt emeltetett, ebben most közel 
300 beteg ápoltatik az irgalmas nénék által. Egy más ház-
ban iskolát tartanak és árvákat ápolnak, minden a legjobb 
rendben. Az egyetem jó épület, van benne : bölcsészeti, phi-
losophia, orvosi, jogtanulmányi, s hittani kar, mely 7 évig 
tart, a tanárok különbféle megyéből ide nevezett papok. A hit-
tanhallgatók nem kispapok, nevelde sincs helyben. (Folyt.) 

Szentszéki határozat. 
Judicio supremae hujus Congregationis Sanctae Ro-

manae et Universalis Inquisitionis anno superiore subjecta 
fiierunt folia seu summaria italica, gallica, aliisque Unguis 
exarata ac typis édita super conditionibus, regulis et indul-
gentiis piae societatis, quae ad sufFragia animabus fidelium 
defunctorum ferenda in ecclesia beatae Mariae Virginis de 
Senanque, monachorum ordinis Cisterciensis, dioecesis Ave-
nionensis, erecta erat. Instituta collatione inter haec folia et 
rescripta ac brevia, quibus SSmus dominus Pius PP. IX. 
eamdem societatem indulgentiis ditaverat, deprehensum fuit, 
nonnulla contineri dissona prorsus ac contraria apostolicis 
praescriptionibus. In illis enim foliis minus accurate enuncia-
bantur opera a Summo Pontifice ad indulgentias lucrandum 
imposita, determinata quaedam pecuniae oblatio pro cujus-
que socii adscriptione exigebatur, et adscriptiones ipsae 
nulla servata forma aut solemnitate omnibus indiscriminatim 
fidelibus patebant, ita ut defunctorum quoque nomina so-
cietati inscriberentur, dummodo et pro iis praestituta pe-
cunia solveretur ; quin tamen in brevibus atque rescriptis 
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seu de mortuorum adscriptione seu de pecuniae oblatione 
ulla omnino mentio fiat. Haec omnia, prout moris est, per 
ecclesiasticam curiam Avenionensem Priori et monachis il-
lius monasterii significata fuerunt ; et ipsi ea qua par erat 
animi demissione paratos se ad omnia exhibuerunt, quae hoc 
super negotio ab apostolica Sede praeciperentur. Qua de-
claratione accepta, omnibusque mature consideratis, con-
gruum et aequum visum fuit a publicanda foliorum seu sum-
mariorum prolnbitione supersedere, piae societatis conditio-
nes et régulas emendare, et novam summarii seu adscri-
ptionis formulám redigere, quae apostolicÍ3 brevibus et re-
scr ip ts adamussim respondens, clare et exacte titulum ac 
finem societatis indicaret, et indulgentias atque opera ad 
eas acquirendas injuncta explicatius enunciaret. Ad hunc 
igitur effectum, superiore mense decembri, impetratis a 
SSmmo Pâtre facultatibus necessariis, necnon et sanatione 
tum defectus canonicae erectionis, si haec umquam defuit, 
tum vitiorum, quibus jam collectae sociorum adscriptiones 
laborabant, emmi patres Cardinales, qui una mecum inqui-
sitorum generalium munere funguntur, novam adscriptionis 
formulám gallico scriptam idiomate adprobarunt, cujus exem-
plar hisce litteris adjicitur. Monachis praeterea mandarunt, 
ut nihil umquam emolumenti vel oblationis pro sociorum 
adscriptionibus quocumque titulo vel praetextu perciperent, 
et ut antiquas abjicerent formulas, imrao data opportunitate 
earum exemplaria jam ante distributa ad se retraherent. 
Jam vero quum post acleo sirjgularem benignitatem res jure 
composita videretur, ad sacram Congregationem nova ad-
probatae formulae exemplaria pervenerunt, quae immutato 
etiam titulo societatis, importunis additionibus et explica-
tionibus in Italia, in Galliis et Germania passim evulgari 
compertum est. Quapropter sacer hie Ordo necessarium 
existimavit sacris istarum regionum antistitibus encyclicam 
hanc dare epistolam, eosque monere, u t permissa quidem, 
si lubet, hac summarii seu adscriptionis formula, cujus hic 
datur exemplar e tquaeunice pro pia societate praedicta fuit 
adprobata, districte prohibeant, quominus commentario quo-
libet, nempe expositionibus vel interpretationibus vel addi-
tionibus quibuscumque eadem formula distribuatur et evul-
getur. Quod si in posterum contigerit, ut sociorum adscri-
ptiones fiant, vel summarium cum additionibus distribuatur 
contra aut aliter ac permissum fuit, emmi Cardinales Inqui-
sitores Generates haud poterunt, quin easdem adscriptiones 
nullas declarent, et additiones illas publice reprobent, quin 
immo eo vel aegre adducentur, ut Pontifici Maximo dent 
consilium de societate ilia penitus abolenda. Ceterum Sacra 
Congregatio in pastorali Eminentiae Tuae zelo ac sollicitu-
dine plurium confidit fore, ut sedulo in ista dioecesi caveatur, 
ne hac in re ullus umquam abusus irrepat." 1864 maj. 25-én. 

VEGYESEK. 
A belga egyesület, melynek czélja a szegény templomok 

felsegitése, fölhivást tesz a katholikusok kifogyhatatlan sze-
retetéhez, miután annyi szegény templom fölszerelésére ke-
vés pénze van. Fölhivást tesz a montagnes — rocheuses-i 

missio érdekében is, hol Desmet atya tiz év óta fáradozik. 
A syriai templomok is segély után kiáltanak. A szegénység 
oly nagy, hogy a püspökök engedélyt adtak a pamutból ké-
szitett teniplomi ruhákra, és az ónkelyhekre aranyozás nélkül. 
A Megváltó Jézus Krisztus Urunknak szeretete kiált szi-
veinkhez, ne engedjük, hogy a szent titkok nem nemes 
érezben végeztessenek. Esurivi et dedistis mihi manducare, 
nudus eram, et cooperuistis me : venite benedicti patris mei ! 

Bádenben az egyháztanács az orthodox prot. lelké-
szeknek irja : ,,A szabad nyomozás legkevésbé se veszélyez-
teti Urunkban, Megváltónkban való hitet, sőt épen ez által 
fog Krisztus dicsősége teljes fényben előállitatni. A szabad 
vizsgálódás a protestantismus sine qua nonja, azért ez nem-
csak nem tiltható, hanem minden müveit protestánsnak leg-
szentebb kötelessége." Renan dicsőségeseket irt Jézusról, 
úgyhogy ha a bádeniprot. egyházi tanács elnökéről azt irta 
volna , ezen elnök Renant perbe idézi ad vidicandam 
contumeliam. 

A szentatya Rianceyhez, ki ,Histoire du Monde' egy 
példányával hódolt, april 23-án igy irt : „Az álnokság és a 
tévedés jelen összeesküvésében, mely Európát három száza-
don át szenyezi, és megrontja, nem engedi az elméket a dol-
gok helyes megítélésére j u tn i , s oda viszi az embereket, 
hogy tökéletlen, hamis, hazug színben lássanak mindent, kü-
lönösen szükséges, hogy a tények az emlékezetbe visszaho-
zassanak." Nem kell-e ezen legfelsőbb, és annyira szent jel-
lemezésnél a hazug napisajtóra gondolni? A hamisitások, 
vagy hamis tudósítások vég nélkül vannak. A ,Pesther Lloyd' 
utána a Pesti Napló a mechelni gyűlésről azt irták, hogy a 
gyűlés ,éljenek a jezsuiták' kiáltással bezáratott Ha a je-
zsuita név alatt valami roszat kell érteni, akkor azon gyűlési 
tagok a Pesther Lloydot, és méltó társát éltették volna; ami 
fel nem tehető. Ha jót kell érteni, akkor csak azokat érthet-
ték a felkiáltok, kik némely újságok ellenében Jézust igaz Is-
tennek vallják. Azonban a két lap tudósítása koholmány, mint 
más ilynemű napi hirei, mert a gyűlés actáit kézben tartva 
azt látjuk, hogy agyü lé s ,éljen Pius! éljen a haza ! éljen 
a király! éljen a szabadság; ' eloszlott. Igaz, hogy aki a 
szabadság alatt csak az istentelenség, jellemtelenség stb sza-
bad gyakorlatát érti, azon szabadságról, melyet azon tagok 
megéljeneztek, fogalma se lehet , mint a féregnek nincs 
fogalma az arabs ló futásairól. 

Geissel kölni érsek és bibornok meghalálozott. Szüle-
te t t 1796 febr. 4-én, 1859 sept. 30-án bibornok lett. Magas 
lelkét, őszinte jámborságát, vallásosságát, kifogyhatlan sze-
retetét a porosz protestánsok is bevallották. Romából Sa-
velli Domonkos bibornok aug. 31-én, Viterbóból pedig Be-
dini Gaetán érsek és bibornok haláláról tudósítanak. Az 
érsek született 1806 máj. 15-én; bibornok lett 1861 sept. 
27-én, meghalt sept. 6-án. 

Nt. Andrássy Kálmán egri főmegyei áldozár ur Bal-
mes Jakabnak jeles müvét ,Levelek egy kétkedőhöz' adja 
sajtó alá. A műnek jelessége az egész tudós világ előtt el van 
ismerve, a fordítás jelességéről pedig kezeskedik a forditó 
urnák n. t. olvasóink által is ismert írói készültsége. Ugyan 
ezen munkát magyarra fordította t. Szentklárai Jenőcsanád-
megyei növendék pap. Ne ijedjen meg a zsenge iró, szeren-
csés választást tett , elkel ez is. Nt. Szegedi Kilit sz. fe-
renezrendü szerzetes atya is előfizetést nyit utólagos fize-
téssel „Jézus Kristus az embernek Megváltója valóságos 
Isten-ember" czimű munkára. 

Kegyes adomány. 
A szentatyának B. Kornél 1 a ranyat 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sa rkán , 9. sz. a. 
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TARTALOM : Sarkalatos dogmáink nyomai az ősrégi 
hagyományokban. — A szentatya levele a lengyel kath. püs-
pökséghez. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Sarkalatos dogmáink nyomai 
az osregi 

Ki az igazság lelkének paizsával vértezett, s a 
pokol kapuin 19 század óta fényes sikerrel diadal-
maskodó egyház ajkaival tolmácsolt szentírás csor-
bithatlan tekintélye előtt meghajol, s benne hite-
lesen letéteményezett elbeszéléseket, lelkünk legdrá-
gább gyöngyeit kegyelettel üdvözli ; nem fog meg-
ütközni az egész emberinemet érdeklő őseredeti hit-
hagyományoknak századokon át ép fenmaradhatá-
sán, a világ majd minden népei között. Sőt édes 
örömmel tűnik fel az egyenes lelkű elmélkedő előtt 
azon jelentékteljes körülmény is, hogy ezen hagyo-
mányok egyszersmind legfényesebb bizonyságul 
szolgálnak az élet könyveinek félreismerlietlen igaz-
ságaira nézve már az által is, miszerint azon ős esé-
lyekről tanúskodnak, melyeknek tudatával birt az 
összes emberiség már akkor, mielőtt a szent okmá-
nyok szerint egyes néptörzsekre szakadt volna. A 
hit- s erkölcsi eszméknek, Ábrahám ivadékának ki-
választása előtt, ősatyáink által keleten foganatba 
vett, s onnét egyéb tájakra is kihatolt elterjesztése 
nem szállítható le meddő nézetek értékére. Mi mái-
magában nagyon is valószínű, a pártatlan kutatás 
eredménye pedig minden kétségen túl helyezett. 

De váljon azon állítás, hogy a keresztény hit-
épület sarkalatos dogmáira; a háromegy Isten és 
ember közti isteni közbenjáróra nézve igen sok vilá-
gos s élénk nyomokra akadunk a pogány népeknél, 
nem fog-e merész agyrémek hiu szüleményeinek tet-
szeni? nem fog-e a vakoskodó hitetlenség gúnyos 
észrevételeivel találkozni ? 

Az első emberpár boldogsága bukásáról, Noe 
és fiairól, avizözönről stb. szóló őshagyományoknak 
átszállása a föld minden részeibe, minden népeire 
elvitázhatlan vallástörténeti igazság. 

A régi synagoga, mely nem egyéb, mint a ka-
tholikus egyház Jézus Krisztus előtt, szentiráson ki-
vül tanitá ezt Talmud, Medrasch s Menalféle köny-
veiben. Az indusok kigyónak tulajdonítják az ere-
deti biint, mit a chinaiak emberfejíi s kigyódereku 
alakban jelképeztek. A scythák kigyóasszonytól ve-
zeték le azt. .Persák szerint a kigyóalakba öltözött 
Ahriman lázitá föl Ormuzd-isten ellen az első em-
berpárt. Amerika az ősanya mellé kigyót szokott 
ábrázolni. Afrikába, a chamitok tanyájába is át kel-
lett ezen s egyéb hagyományoknak szivárogni. Vir-
gil s Ovid nyugot koszorús költői aranykor név 
alatt örökiték meg remek verseikben ősszüleink bol-
dogságát. 

Ante Jovem nulli subigebant arva eoloni, 
Ne signare quidem aut partiri limite campum 
Fas erat ; in medium quaerebant ; ipsaque tellus 
Omnia liberius, nullo poscente, ferebat. 
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo 
Sponte sua sine lege fidem, rectumque colebat. 

Majd az elveszett éden fölött keserves panaszokba tör 
ki Virgil: 

Pater ipse colendi 
Haud facilem esse viam voluit ; primusque per artem 
Movit agros, curis acuens mortalia corda. 

Hesiódnak theogoniájából ismeretes Promotheus, a 
csinen kapott ttiztolvaj, s a kiváncsi Pandora sze-
lenczéje. 

De legyenek ezen s a többi hagyományok csak 
röviden érintve szembeszökő világosságuk átalános-
sága miatt, amilyen China ama ősrégi véleménye is, 
miszerint műveltsége zsengéit Noéban szereti tisz-
telni, India pedig némely elméleti s gyakorlati igaz-
ságok átszállását Semnek köszönni, nevével örökít-
vén meg az indiai bölcseség székhelyét Siamot is. 

Nem oly csapások ezek, melyeket az első szél 
nek fuvalma eltemet, hanem edzett erővel daczolnak 
az ezredek viharaival, mert isteni ujakkal vésettek a 
halhatatlan lélek emléktáblájára. 

A legfőbb alapok, melyet a keresztények a fen-
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dicsért titkok áthagyományozása ellen emelnek, azon 
hibás felfogásban rejlik, miszerint még a kiválasztott 
népnél is mély homály köde boritá a Messiásról, 
mint Isten fiáról szóló eszmét, a liáromegy Istené 
pedig egészen ismeretlen volt. Ámde az igazság fé-
nye fölött szembehunyva oly könnyen átsurranni 
nem lehet, nem szabad. Mert ha azt megengednők is, 
bár mindenesetre az ellenkező fog bebizonyulni, ki 
volna-e már mutatva, hogy Ábrahám elö'tti ősatyák-
nak mitsem nyilatkoztatott volna ki az Isten? Ábra-
hám előre látá Jézus Krisztus napját, látá őt s 
örüle, kétségkivül mélyebb pillantást vethetett Isten 
titkainak szentélyébe, mint sok mester Israelben ő 
utána. Nem különben az isteni dicsfény látására s 
közvetlen szócserére érdemesült Mózes is, Istennek 
nagy embere. — Apáink apái, Adám, Seth, Henoch, 
Noe, Sem, Melchisedech nem méltathattak-e ha-
sonló kegyelemre? Nem tartozhatott-e titkos ter-
veibe a véghetetlen bölcseségü Istennek, ki egy né-
pet szemelt ki az igazságnak időszakonkint mindin-
kább fejlődő s tüzetesb megismerésére, más népek-
nek bizonyos alapeszméket, bár csak derengő ho-
mályban, kölcsönözni, hogy egykor annál készül-
tebb- s hajlandóbbak legyenek a világosságnak tel-
jes fényébeni elfogadására, ha majd „az igazság di-
cső napjának fel kellene tűnnie?" 

Mielőtt sz. hitünk sarkalatos dogmáira vonat-
kozó homályosb nyomokat földeritnénk a nemzetek-
nél, vegyük szemügyre a tisztábbakat az israeliták-
nál, ne válaszszuk el a két titkot egymástól, melyek 
annyira viszonlagosak! s szent félelemmel, legmé-
lyebb alázattal közeledjünk liozzájok ! 

Nincs szükség bizonyitó érvekre annak meg-
mutatása végett, hogy a szentirás alaptanitása : Isten 
egysége. Mózes szavai: „Halljad Israel! az Ur, ami 
Istenünk, az egyetlen egy Isten," 1) ama nagy igaz-
ságot tartalmazzák, melynek megvallása a kiválasz-
tott népet minden más nemzetektől megkiilönbözteté, 
valamint a közvetlen következő szavak : „Szeressed 
az Urat a te Istenedet teljes szivedből, teljes lelked-
ből és teljes erődből," ezen hitre az isteni szeretet 
pecsétjét nyomák, mely a hivő izraelitának, Ábra-
hám igaz sarjadékának oly méltóságot kölcsönze, 
mely őt mindenki, még a legélesebb eszű theista fölé 
is emelé. Istennek minden rendelkezése a törzsatyák 
s kiválasztott népe fölött, minden nyilatkozatai ezen 
alapigazságon fekszenek, s rá vonatkoznak ; ez leg-
közelebbi czélja, tengelye minden isteni intézkedé-

>) Móz. Y. k. 6, 4. 

seknek, sarkköve a templomnak, központja a nem-
zetegységnek, mely épen végette egyéb népektől el-
választatott. A hit Abban, ki itt van, kirekeszti a 
hitet minden más istenségbe. „A pogányoknak min-
den isteneik csak költemények, Jehova pedig az ege-
ket teremté :"*) megkülönböztető jellege vala az 
izraeliták hitrendszerének ; nem is lehet arczpirulás 
nélkül őket vádolni, mintha Jehova alatt csak saját 
nemzeti Istenüket imádták, de mellette más nemze-
tek isteneinek létét is hitték és vallották volna. 

De az ó-szövetségben egyszersmind igen szá-
mos s megdönthetlen védvek, erőteljes fénypontok is 
tűnnek szemeinkbe, amelyek valóban ellenállhatlan 
világgal ragyogják körül a Szentháromság s Isten-
fia imádandó sz. titkait; ilyenek: „Teremtsünk em-
bert ami képünkre s hasonlatosságunkra." „íme 
Ádá m olyanná lőn, mint egyik közülünk." „Jöjje-
tek, szálljunk alá, zavarjuk össze az ő nyelvöket." 2) 

Mindezen s más hasonló idézetekben a többes 
számú igéknek több isteni személyt kell feltéte-
le zniök. 

Jehova nevét nem merték az izraeliták kiejteni, 
tiszteletből s helyette „Adonai" (uraim) szóval éltek, 
holott elég lett volna „Adoni"-t (uram) mondani. 
„Adonai" használata világot látszik árasztani Elo-
liim, és Jehova Elohim szavakra is: „Mondá pedig 
Josue a népnek, nem szolgálhattok az Urnák : mert 
szent Isten ő." 3) 

Hogy kelet fejedelmei, korunknak irálya sze-
rint többes számban szóltak volna magukról, alap-
nélküli. Nabukodonozor nyilt levelében népeihez, s 
Darius parancsaiban egészen ellenkezőről győződ-
hetünk meg. „Én Nabukodonozor stb." „Én Dárius 
rendelem" 4) stb. 

Ábrahám vendégei közül egyiknek Istennek 
kellett lenni, mert gyakran Jehovának neveztetik, s 
saját nevében mint világ birája beszél. 0 róla áll a 
következő fejezet 24-ik verse: „Ekkor bocsáta az 
Isten Sodomára és Gromorhára kénköves és tüzes 
esőt az Istentől, az égből." 5) Jehova angyala — kül-
döttje — többször fölcseréltetik az Írásban Jehová-
val, El- s Eloliimmal. A küldött s küldő egy személy 
nem lehet. 

„Megjelenék az Isten angyala Mózesnek tüz-
lánggal égő csipkebokorban, kit közeledni látván 

' ) Zsolt. 95, 5. 
Mózes 1, 26. Mózes 3, 22. Mózes I. k. 11, 7. 

3) Jos. 24, 19. 
Dan. 4. Ezdras I. 6. 

â ) Mózs. I. k. 19, 24. 
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Isten, a csipkebokorból szólitá őt meg" ' ) s nevezi magát 
Ábrahám Istenének, Izsák Istenének, Jakob Is tenének; 
majd ismét Jehovának. Nem látszik-e ebből, hogy az angyal 
vagy küldött is Isten, és a küldő is ? 

Az Ur mondja : „bizonyára népem ez, és nem hazug 
fiak , azért szabaditá meg őket , orczájának Angyala segité 
őket, szeretetéből, kegyelméből megváltá , fölemelé , s hor-
dozá őket minden időben, ők pedig engedetlenségükkel ha-
ragra ingerlék, megszomoriták az ő Szentlelkét." Ezen an-
gyal több helyen majd mint Isten tűnik elő, majd mint olyan 
kiben az „Isten neve van" , majd mint az Ur, „kit ti (izrae-
liták) kerestek, és a szövetségnek angyala — követje, kit ti 
ohajtotok. íme közelit, ugy mond a seregek Ura, Istene." 2) 
Kicsoda ezen U r , ezen Jehova , kiről mondatik , hogy az 
izraeliták keresik? Dávid feleli: „Monda az U r (Jehova) 
az én Uramnak : ülj az én jobbomra, mig ellenségeid lábaid 
lépcsőivé teszem." 3) „Ki ment fel az egekbe , és szállott le 
ismét onnan ? ki szoritá markába a szelet ? ki kötözé egybe 
a vizeket, mint valami ruházatba ? ki jeleié ki e földnek ha-
tárait ? mi neve Annak ? és mi neve Fiának ? tudod-e ?" 4) — 
Összefüggésben több oly helyekkel, hol a Fiúról és Szent-
lélekről van szó, ezen mondat is nyomatékos : „Az Urnák 
Igéje által alkottattak az egek, s ajkának lelkével azoknak 
minden ékességük." Ezen szó „Ige" titokteljes az ó-szövet-
ségben, s innét, nemPlatotól Gribbon meséjekint, kölcsönözve, 
ssz. Jánostól is használva. A bölcseség könyve is nagy súlyt 
fektet az „ Ige" szóra, mint személyre az elsőszülöttek meg-
gyilkolása fölemlitésénél Egyptomban : „Midőn minden csen-
des nyugalomba merüle , s az éj folyásának felébe szakada : 
a te mindenható Igéd menyből, e királyi székbőj, mint rette-
netes harczoló leszálla az öldöklés földére." ä) A Szentlélek-
ről pedig ugy szól, mint az uj szövetség : „A te végzéseidet 
ki t udná , hacsak bölcseséget nem adsz és Szentlelkedet, 
nem küldöd a magasból" ? Hogy a bölcseség alatt az „ Ige" 
Isten fia értetik, nagyon valószinü, párhuzamba téve más sz. 
irási idézetekkel, főkép pedig Salamon példabeszédéből, hol 
a bölcseség beszélőkint állíttatik elő: „öröktől fogva elrendel-
tettem , mielőtt a föld lenne, midőn az egeket készité vala. 
Elintéző, elrendelő gyanánt vele valék , gyönyörködém a 
föld alkotmányában, és az emberekkel társalogni fő örö-
mem." 7) 

A régi zsidó nyelvészeknél az „Ige és bölcseség" egy 
személyt jelent. A tudós Philo az „ Igé t " második Istennek 
nevezi, az Ige istenségéről tehát kelle fogalommal birnia. 
Bêchai Rabbi pedig a bölcseséget és Szentlelket Isten két 
kezének, 

Más rabbik Memranak , Igének és Schechinának di-
csőségnek tulajdonítják mindazon csudákat, melyek nemze-
tük fentartására történtek, és minden isteni megjelenéseket. 

Az Ige-Memra parancsokat oszt , törvényeket hoz, fe-
leletet ad , imákat hallgat meg , tények , melyek önálló sze-
mélyiséget tételeznek fel. 

' ) Mőz. II. k. 3 , 2. 
2) Malacli. III . 1. 
' ) Zsolt . 109, 1. 
4) Példabesz. 30. 4. 
s ) Bölcs. 18, 14—15. 
•) Bölcs. 9 , 17. 
' ) Példabeszéd. 8, 23, 27, 30, 31. 

' Ezen szavakat: „Mózes kivezeté a népet a táborból Is-
ten elébe." Üdvözitőnk előtt élt Onkelos Rabbi Targumjá-
ban igy fogja fel : „Mózes elébe ment az Isten Igéjének." — 
Jonathan Rabbi , kinek Targumja szinte nagy tekintélylyel 
birt, „Az U r s köztetek álltam" szavakat igy magyarázza: 
„Mózes köztük állva és az Urnák Igéje között." Ugyanezen 
fejezet 24-ik versét pedig : „íme megmutatá nekünk az Ur , 
a mi Istenünk az ő fölségét, hallottuk szavait a tüz közepé-
ről". íme az Urnák , Istenünknek Igéje megmutatá nekünk 
az ő dicsősége isteni fölségét, és hallottuk Igéjének szavait 
a tüz közepéről." (Folyt .) 

Venerabilibus fratribus archiepiscopis et epi-
scopis, aliisque locorum Ordinariis in Poloniae regno, 
et russici imperii regionibus morantibus gratiam 
et communionem cum Apostolica sede habentibus. 

P I U S P P . IX. 
Venerabiles fratres , salutem et apostolicam benedi-

ctionem. Ubi Urbaniano in collegio christianae fidei propa-
gandae hujus almae Nostrae urbis 24 proximi mensis április 
invicto Christi martyri s. Fideli a Sigmaringa sacro vehe-
menter lamentati sumus, Venerabiles Fatres , miseram, et 
numquam satis deplorandam Poloniae regni conditionem, et 
male consultum motum ibi contra potentissimum principem 
excitatum significavimus etiam, Nos in publicis ephemeridi-
hus legisse severissima sane consilia a russico gubernio su-
scepta non solum ad eumdem motum comprimendum, verum 
etiam ad catholicam religionem eodem in regno sensim ex-
tirpandam. Atque eodem tempore manifestavimus, oportere, 
hujusmodi tristissimos nuncios indubitato modo, ac majore 
auctoritate comprobari, quando quidem publicis ephemeri-
dibus plena fides adhiberi semper nequit Nunc vero ex 
pluribus variisque fide dignis testimoniis ad Nos perlatis 
cum incredibili animi Nostri dolore agnovimus, Venerabiles 
Fratres, verissimas esse acerbitates, quibus a russieo guber-
nio catholica Ecclesia, ejusque ministri, et cultores magis in 
dies divexantur ac lacerantur. Etenim certo scivimus, idem 
gubernium jamdiu catholicae Ecclesiae summopere infensum, 
omnesque ad funestissimum schisma pertrahere exoptans, 
excitatae perturbationis praetextu sanctissimam nostram re-
ligionem, omnesque catholicos quibusque modis acriter in-
sectari. Hinc, conventione cum Nobis, et hac S. Sede inita 
numquam plenae executioni mandata, ac publicis pactis de 
catholica religione in Poloniae regno tuenda plane despe-
ctis, plurimisque editis legibus et decretis rei catholicae ma-
xime adversis, gubernium idem numquam intermisit catho-
lica scripta interdicere, et libros, ephemeridesque catholi-
cae doctrinae omnino repugnantes, et in Christi hic in ter-
ris Vicarium, et Apostolicam hanc Sedem summopere inju-
riosas, atque ad Polonum praesertim populum depravandum 
accomodatas disseminare, et communicationem cum Nobis, 
et hac Apostolica Sede praepedire, et juramentum divinis 
legibus contrarium praescribere, et populum contra catho-
licos sacerdotes excitare, et prohibere, ne praedicari ac do-
ceri queat discrimen, quod inter catholicam veritatem et 
schisma intercedit , et gravissimis constitutis poenis impe-

2 9 * 
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dire, quotninus aliquis ex infeliei schismate emergere, et ad 
catholicae Ecclesiae sinum redire possit. Hinc religiosi 
viri ex suis coenobiis deturbati, eoruraque monasteria mili-
taribus statioriibus destinata , et catholici episcopi a sua di-
oecesi abrepti et exsilio multati, et innumeri feri catholici 
graeci ritus subdolis quibusque machinationibus jamdiu in 
schisma violenter tracti, et impediti ad redeundum in catho-
licae Ecclesiae grémium, veluti exoptarent, ac innuraerabi-
les etiam latini ritus catholici per mixta praesertim matri-
monia catholicae Ecclesiae erepti, et pueri catholicis paren-
tibus orbati, sub tutelae praetexto, in longinquas regiones 
amandati, a catholico cultu avulsi, et in schismatÍ3 discrimen 
adducti. Hinc innumeri cujusque generis, aetatis, sexus et 
conditionis catholici summopere afflicti, et in remotissimas 
terras transducti, et catholicorum templa direpta, polluta, 
ac in cultum acatholicum, vel in militares stationes con-
versa, et catholici sacerdotes miserandum in modum vexati, 
suisque bonis spoliati ad tristem paupertatem redact i , ac 
vel in exsilium pulsi, vel in carcerem detrusi vel etiam ne-
cati, propterea quod in acie vulneratis, morientibusque sa-
cri ministerii opem, auxiliumque ferre haud omiserunt. Ac-
cedit etiam, ut cum presbyteri, tum laici in exsilium missi 
omni sanctissimae nostrae religionis solatio, praesidioque 
carere debeant, utque Lithuaniae catholicis optio data fu-
erit vel exsuies abeundi in disjunctissimas regiones, vel de-
ficiendi a catholica religione. Haec et alia sane lugenda a 
russico gubernio contra catholicam Ecclesiam indesinenter 
patrantur. Equidem Nos immenso moerore confecti lacrimas 
continere non possumus, cum videamus, vos, Venerabiles 
Frat res , ac dilectos filios fîdeles catholicos omnibus illis 
gravissimis insectationibus obnoxios, quibus commémora-
tum gubernium catholicam fidem et religionem tum in Po-
loniae regno, tum in aliis praesertim illius imperii regioni-
bus ad ultimum discrimen adducere conatur. 

At etiam in hoc acerrimo bello a russico gubernio ca-
tholicae Ecclesiae, ejusque sacris juribus, ministris, rebus-
que illato, alium novum prorsus in Ecclesiae fastis, et ante 
hunc diem inauditum ausum lamentari, et exprobrare cogi-
mur, Venerabiles Fatres. Siquidem gubernium idem non so-
lum venerabilem fatrem Sigismundum egregium, omnique 
laude dignum Varsaviensem archiepiscopum a suo grege 
divulsum in longinquas regiones amandavit, verum etiam 
non dubitavit decernere, eumdem venerabilem fratrem epi-
scopal! in Varsaviensem dioecesim auctoritate et jurisdi-
c t i o n esse privatum et neminem e sua dioecesi cum ipso 
posse communicare, et in ejus locum sufficere, veluti dioece-
sis administratorem dilectum filium Paulum Rzewuski ejus 
Vicarium Generalem, et episcopum Prusensem in partibus 
infidelium jam a nobis electum ac sufFraganeum ejusdem Var-
saviensis antistitis designatum. Verba quidem, desunt, Ve-
nerabiles Fratres, ad hujusmodi factum reprobandum ac de-
testandum. Ecquis enim non vehementissime mirabitur, cum 
sciat eo devenisse russicum gubernium, ut perperam au tu-
rnet et audeat, episcopos, quos Spiritus Sanctus posuit re-
gere Ecclesiam Dei, sacra eorum auctoritate ipsis a Deo tra-
dita, et nullo prorsus modo laicae potestati umquam ôbno-
xia privare, eosque a propriae dioecesis regimine et procu-
ratione amovere ? Dum autem haec reprobamus et damna-

mus, eodem tempore clare aperteque declaramus, neminem 
memoratae ordinationi posse obedire , omnesque Varsavi-
ensis dioeceseos fideles debere eidem venerabili fratri Si-
gismundo sedulo obtemperare, qui verus, legitimusque est 
Varsaviensis antistes. 

Nihil vero dubitamus, quin idem dilectus, filius Pau-
lus Rzewuski sui officii probe memor hujusmodi russici gu-
bernii mandato minime obsequens pergat Vicarii Generalis 
munere fungi sibi commisso a Venerabili Fratre Sigismundo 
archiepiscopo Varsaviensi suo legitimo antistite , eique in 
omnibus diligentissime obedire, 

Jam vero, Venerabiles Fratres, dum coelum ac terram 
testes invocando, de omnibus quae in Poloniae regno, ali-
isque russici imperii regionibus contra catholicam Eccle-
siam, ejusque sacrorum antistites, ministros, jura Patrimo-
nium ac dilectos ipsius Ecclesiae filios gesta sunt et ge-
run tu r , vehementer expostulamus, et etiam atque etiam 
querimur persecutionem quam russicum gubernium con-
tra Ecclesiam gerere non desinit, absit, ut ullo modo pro-
bare velimus male consultos motus in Polonia misere exci-
tatos. Omnes enim norunt quanto studio catholica Ecclesia 
semper inculcaverit, ac docuerit, omuem aniniam subditam 
esse potestatibus sublimioribus, omnesque civili auctoritate 
subjectos esse, debitamque obedientiam praestare omnino 
debere in iis omnibus, quae Dei, ejusque Ecclesiae legibus 
non adversantur. Equidem summopere dolendum, hujusce-
modi motus russico gubernio ansam dedisse ad catholicam 
quotidie magis divexandam, et opprimendam Ecclesiam. 

Dum autem ejusmodi christianae, civilique reipublicae 
funestissimofi motus reprobamus ac damnamus, diaud pos-
sumus, quin omnibus summis populorum principibus vehe-
menter inculcemus, ut quantum in ipsis est, omnia conentur, 
ne in eos gravissima ilia cadant divinae sapientiae ad reges 
verba ,,Quoniam data est a domino potestas vobis , et vir-
tus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitati-
ones scrutabitur, quoniam cum essetis ministri regni illius, 
non recte judicastis, nec custodistis legem justitiae, neque 
secundum voluntatem Dei ambulastis ; horrende et cito ap-
parebit vobis, quoniam judicium durissimum his, qui prae-
sunt , fiet, exiguo enim conceditur misericordia, potentes 
autem potenter tormenta patientur." Atque etiam omnes 
summos principes majore, qua possumus, animi Nostri con-
tentione hortamur et rogamus, ut aliquando intelligere, anim-
advertere , ac noscere velint, quod populi, cum a sanctis-
sima nostra religione, ejusque salutari doctrina, atque a dé-
bita erga Deum ejusque Ecclesiam, et leges obedientia, et 
a libera cum hac S. Sede communicatione amoti fuerint, tum 
perniciosissimis quibusque erroribus, vitiisque depravantur, 
et iccirco evenit , ut iidem populi timore et pietate erga 
Deum sublata, suavique religionis jugo exuto, et plane ab-
jecta obedientia, quae D e o , ejusque Ecclesiae et legibus 
omnino debetur, in effrenatam vivendi, agendique licentiam 
misere prolabantur, et ambulantes secundum sua desideria 
in impietatibus dominationem spernant , majestatem blas-
phement , et contra principes insurgant, eisque obedire 
recusent. 

*) Sap. 6, v. 4, 5, 6, 7. 
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In summa vero animi Nostri moestitia ob tantam ma-
lorum congeriem, quae vos, Venerabiles Fratres, et fideles 
eurae vestrae commissos premit, non parum certe Nos re-
fieit et consolatur egregia vestra in Ecclesia tuenda, tantis-
que in laboribus, aerumnisque propter catholicam fidem per-
ferendis virtus et constantia. Etquoniam optime nostis bea-
tos esse, qui persecutionem patiuntur propter justitiam, ac 
pulcherrimum et gloriosissimum esse pro nomine Jesu con-
tumeliam pati, eumque salvum fieri, qui perseveravit usque in 
finem, iccirco nihil dubitamus, quin vos, Venerabiles Fra-
tres, confortati in Domino, et in potentia virtutis ejus per-
gatis animo invicto pro Dei, ejusque sanctae Ecclesiae de-
fensione, animarumque salute fortiter dimicare, memoria re-
petentes „quod non sunt condignae passiones hujus tempo-
ris ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis." ' ) Atque 
iccirco has vobis scribimus litteras, quibus episcopalem ve-
stram in tantis tolerandis angustiis fortitudinem, et in grege 
vestrae curae concredito vigilantiam magis magisque in Do-
mino excitamus, ut nullis curis, nullis consiliis, nullisque labo-
ribus parcere umquam velitis, quo fideles vobis commissi abs-
tinentes se ab omni specie mali, nullisque deterriti periculis 
in catholicae fidei et religionis professione quotidie magis 
stabiles et immoti permaneant, et numquam ab ejusdem fi-
dei, religionis hostibus se decipi, et in errorem induci pati-
antur. Ac ipsos fideles vobis concreditos, Nobisque carissi-
mos omni paterni animi Nostri affectu et studio monemus, 
exhortamur, et obtestamur, ut catholicam fidem, religionem 
ac dcctrinam, quam singulari Dei beneficio aceeperunt, con-
stantissime profitentes, et cetera omnia posteriora existi-
mantes per semitas mandatorum Dei sedulo ambulent; iis-
que omnibus instent operibus, quae caritatem vel in Deum, 
vel in proximum praeseferunt, quaeque catholicae Ecclesiae 
filios omnino decent. 

Persuasissimum autem vobis sit, Nos in humilitate cor-
dis nostri ferventissimas diu noctuque sine intermissione 
clementissimo misericordiarum patri, et Deo totius consolati-
onis offerre preces, ut vos induat virtute ex alto, ac divina 
sua dextera protegat, custodiat, defendat, et exurgens judi-
cet causam suam, et Ecclesiam suam sanctam a tantis, quibus 
istic divexatur, calamitatibus eripiat, et inimicorum suorum 
superbiam elidat, eorumque contumaciam omnipotenti sua 
virtute prosternât, et uberrima quaeque suae bonitatis dona 
super vos et fideles vobis traditos propitius semper effundat. 
Atque horum auspicem, et certissimum peculiaris, qua vos 
in Domino complectimur, benevolentiae pignus Apostolicam 
benedictionem ex intimo corde depromptam vobis ipsis, Ve-
nerabiles Fratres, cunctisque clericis laicisque fidelibus ve-
strae vigilantiae concreditis peramanter impertimus. Datum 
ex arce G-andulphi die 30 julii anno 1864. Pontificatus No-
stri anno decimonono. P I U S P P . IX. 

m 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 6-án. Mindinkább tapasztaljuk, hogy kath. 

magyar királyi egyetemünk napról napra éberebb figyel-
met, s tettleges gondokat igényel. A hittani kar tekintély* 

») Rom. c. 8 , v. 18. 

fosztott erejével mindent megtesz, amit tehet ; a többi gon-
dok és teendők a nm. püspöki karnak, különösen a főm. her-
czeg-primás és bibornok ur, sőt magasabban ő cs. ap. kir. 
Fölségének legkegyelmesebb intézkedéseihez tartoznak. Ily 
intézet, a tudományok magas iskolája, a hazai tudományos-
ságnak gyülpontja, melyhez siet a hazának ifjú nemzedéke, 
melyből távozva az életbe, és ennek legtevékenyebb köreibe 
jut. Egyetemünk dicső alapitójának szent szándéka és esz-
méje szerint, az annyi kath. középiskoláknak koronája, a 
kath. egyháznak egyik és hatalmas segédeszköze, a kath. 
hitnek tudományos müvelése. Mit Pázmán Péter és jeles 
utódjai az érseki és primási széken akartak, Mária Terézia 
királyunk egészen magáévá tett. Egyházi javadalmának jö-
vedelméből alapította ezt Pázmán P é t e r , az alapitványt 
egyházi javadalmak jövedelmeivel gyarapították az utódok ; 
Mária Terézia gyarapítani akarván az alapitványt, nem a 
közadóhoz fordult, hanem mint apostoli király, az egyházi 
javadalmaknak nem tulajdonosa ugyan, de hű védura, egyet-
értve a magyar egyháznagyokkal, és ami fő, a szentszékkel, 
egyházi javadalmakat adományozott az egyetemnek. Vannak 
az egyetemnek szükségei, lesznek is mindig, a lelépő ngys. 
rector ur is emiitett néhányat, mikint a mult évek ngys re-
ctorai ; de hogy mindazon szükségek adóalapból fedeztesse-
nek, erre az egyetemnek joga nincs, s kath. jellege miatt az 
adóból vett segély veszélyes is reá. Nem tudjuk mennyit 
szolgáltat a fundus studiorum, de ha a könyvtári épületet, 
az országos kórodát leszámítjuk , melyek országos alapból 
építtethetnek, a többi szükségek a mai forrásokból is fedez-
hetők. Az adót igénybe venni soha nem akarnánk, mert ve-
szélyesnek látjuk, a kath. intézet ily módon országos közös 
intézetté válhatnék, sőt mondjuk, elfajulhatna. Országos inté-
zetnek szokott az egyetem neveztetni, de csak ugy, mert az 
egész országra árasztja boldogító áldásait. Más értelemben, 
sőt a szokásossávált .országos' szónak szigorú éltelmében a 
kath. magyar királyi egyetem nem országos intézet. A szo-
ros értelemben vett ,országos' elnevezés ellen az alapítás, az 
alapítók, a történet, s minden kath. lélek tiltakozik, s tilta-
kozni fog. Ha a magyar nemzet egy religioban maradt volna, 
teljes értelemben országosnak nevezhetnők az egyetemet : 
de az egyetem akkor alapittatott, mikor az ország vallásilag 
már megszakadott, azért nyiltan, különösen a kath. hitnek, 
egyháznak védelmére, a kath. élet fényére, szóval egyetlen 
kath. religio érdekeinek, vagyis vallásilag részletes czélra 
alapittatott. Az egyetem tehát e tekintetben születésére, s 
czéljára nézve a magyar hazában, hol más jogosult vallás-
felekezetek vannak, részletes rendeltetésű, kizáró jellegű in-
tézet. Vigyázva nevezzük tehát az egyetemet országos inté-
zetnek, mert születését kitagadjuk, lételét alapjából kiemel-
jük, rendeltetési czélját elferdítjük, jogaiból kivetkőztetjük, 
saját birtokunkat eldobjuk, elprédáljuk, s hol mint birtoko-
sok vagyunk, nem sokára zsellérek se lehetünk. Fiainknak 
szent kötelességgel tartozunk, hogy őket zsellérségre ne jut-
tassuk. Kath. jellegét a történet, az élet még el nem ron-
totta. Történt a jellegen csorba , részünkről csupa gondat-
lan szeretetből ; ujabb időben, e század közepe felé bevétet-
tek prot. tudósok is, kivétellel ugyan, de mindig azon tu-
dattal, hogy ez kivétel; s ezen esetek nem voltak még oly 
számmal, hogy a történeti jognak érvényét megtörjék. És ha 
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számosak is lennének, a kivétel soha se töri meg, sőt erősiti 
a szabályt. Országos törvény nincs, mely ezen egyetemet 
országossá vagyis vallásos szempontból közössé nyilatkoz-
tat ta volna, s ha lenne is ily törvény, a legigazságtalanabb 
törvény lenne ; igazságtalan törvény nem törvény, hanem 
törvénytelenség. Ily törvény még azon korból sincs, mikor 
talán meg is hozattathatott volna. A magyar protestánsok 
előtt oly tisztán, oly erősen, oly elérhetlenül állott ezen egye-
tem kath. jellege, daczára némely erős követeléseiknek, hogy 
a pacificatioknál eszökbe se jutott az egyetem közösségét 
követelni, habár több kisebbszerii tárgyakra is kiterjesztet-
ték fígyelmöket. Sensim sine sensu kezdett az egyetem kö-
zösnek tekintetni, sőt ez se, csak kívánták némelyek s ezt 
is csak magokban , és tettleg oda igyekeztek, hogy közös 
legyen. 

E nézet eddig csak embryo alakra fejlődhetett. De 
ezen embryot, ezen lábra kapni akaró nézetet megsemmisí-
tette es. ap. királyunknak ünnepélyes nyilatkozatja, a szent-
székkel kötött szerződése, hogy az egyetem katholikus, ka-
tholikus lesz, s hogy ő Fölsége többé protestáns férfiakat a 
tanári székre nevezni nem fog. Ünnepélyesebb, nyíltabb, 
magasabb, illetékesebb nyilatkozat nem lehetséges. Az apos-
toli király , aki a protestánsok jogait is föntartani akarja, 
mint az egyházi kath. javaknak őre, védője az ország, az 
egész világ előtt kimondja: a pesti egyetem katholikus egye-
tem, hová csak kath. tudósok fognak meghivatni, vagy ki-
neveztetni, hol csak kath. férfiak fognak tanórákat adni. Az 
őr legilletékesebben megmondhatja, mi az, amit őriz, mily 
czélra őriz ? 

Vannak tehát alapító okleveleink, vannak az egyetem 
költségeinek fedezésére alapitványozott egyházi javadal-
maink, vannak Mária Terézia nyilatkozatjai, van a dicsőén 
uralkodó cs. ap. királyunk lekötött szava, és nemzetközi szer-
ződése. Több birtokczim nem képzelhető, s a tettleges bir-
tokolást hozzá véve, több czimre szükség sincs. Egy maradt 
el, ami talán kivihető volt volna, hogy mikor az egyetem 
kath. jellege beismertetett, ennek képviselete az egyetemi 
korlátnokság, s minden tanári székhez kötött professio fidei 
catholicae azonnal foganatba nem vétetett. Ami könnyű volt 
most már nehezebb. De a kath. püspökség apostoli királyába 
határtalan bizodalmat helyez, mikor szavát hallja, követelé-
sekkel az apostoli királyt nem zaklatja. Azonban a korlátnok-
ság, melyet egy püspök viseljen, a kath. egyetemeknél min-
dig történeti szükség, elengedhetlen kellék, a jognak nem-
csak birtoka, hanem gyakorlata. 

Lehet az egyetem igy amint van, a korlátnokság a ta-
nárokat nem terheli, jogaikban nem gátolja. Katholikusok a 
tanárok, kath. hitüket bevallják, a korlátnok kezébe leteszik, 
ez az egész, s tanitanak, mikint ma. Határ lesz eme hitval-
lás, de csak annyira, hogy a kath. egyház dogmái ellen mit 
se fognak tanítani, a kath. intézményeket gyűlöletes insi-
nuatiokkal meg nem támadni. Ez ma is a kötelesség, mely-
ről ha valamely tanár megfelejtkeznék, kétségkívül megro-
vást hozna magára. Mily nehézség is volna a kath. férfiú-
nak, mikor tanári székére először lép, bevallani : én katholi-
kus vagyok, hitem ellen semmit nem fogok tanitani, egyhá-
zam fegyelmét nem fogom tiporni, gúnyolni ? A szabadsá-
gok országában ily szabad szó, ily szabad nyilt vallomás min-

dig nemes lélekre mutat, s lelket nemesit. Föltűnő, hogy a 
nemkatholikusok, sőt héberek is igyekeznek az egyetemi ta-
nártestületbe belépni, s a kísérletek évről évre szaporodnak. 
Ez ő es. ap. kir. Fölsége legmagasabb szándékának öntuda-
tos, vagy öntudatlan ostromlása. Ő Fölsége kijelentette, 
hogy az eddig kinevezett prot. tanár urak meghagyatnak, 
de ezután prot. tanárok neveztetni nem fognak. A megha-
gyatás mutatja, hogy azoknak kineveztetése az egyetem czél-
jával, jellegével ellenkezett. Mégis a jelentkezések sürüek, 
s ami soha nem történt, amiről, mint lehetségesről is senki 
nem álmodott, két éve már a héberek is jelentkeztek. Tiz 
éve már, hogy az egyetemnél működünk, hivatalait viseltük, 
tanácsaiban két évig ültünk, szóltunk, vitáztunk kevés öröm-
ben, több fájdalomban. Amit másutt is, ugy az egyetemnél 
tapasztalhatunk, hogy a tanári testület az egyetem kath. 
jellegének bevallásában, megvédésében legtartozkodóbb. 
Vannak nemes, bátor lelkek, akik ezt mindenkor bevallják ; 
mondhatni, hogy alig van egy az egész egyetemnél, aki 
szivében ne kívánná ezen kath. jelleget; de ha érvényesíteni 
kell, például ha prot. tudós pályáz, vagy épen ha héber fo-
lyamodik, akkor szólni tartózkodnak. Az orvosi kar mult 
évben egy hébernek folyamodását elfogadta, magasabb hely-
re terjesztette, mikor egyszerűen visszautasítani kötelessége 
lett volna. ,Propter metum judaeorum.' (Joan. 19, 38.) A 
tanárok fiai, unokái kiáltanak a jelenlegi tanárokhoz:,atyáim! 
ne zárjátok be előttünk az ajtót az egyetemnél, tartsátok 
nyitva a mi számunkra ; a szabadságok korszakában minden 
más hivataloktól elüttettünk, a megyénél, a városoknál, sőt 
falukban kisbíró, vagy jegyzők is alig lehettünk, hogyan 
lesz ezután, nem tudjuk, de kedvező jövőt várni nem bátor-
kodunk ; nem tudjuk hogyan van, hogy tik minket oly jól 
kineveltek, minden hivatalra képessé tesztek, mégis ha pro-
testáns honfiaink pályáznak velünk, mi rendesen kimaradunk. 
Nem tudjuk miért, miképen van ez, sejthetünk sokat, de 
az állapot mutatja, hogy mi legnagyobb részt mindig kima-
radunk. Apák! emlékezzetek 1861-re, Pest megyére, pesti 
városházi hivatalokra, sőt a megyei, a városi hajdúkra, da-
rabantokra. Egyetlen hivatal van, hol kath. hitünk miatt hát-
térbe nem szoríttatunk, az egyetemi tanárság, őrizzétek meg 
ezt számunkra, szabadelvüsdiségtekben ne felejtkezzetek el 
fiaitokról, gyávaságból, vagy helytelen nagylelkűségből, 
melyet mi kislelkiiségnek fogunk nevezni, ne áldozzátok fel 
fiaitoknak, és ezek fiainak, unokáinak sorsát. Kislelkűség, 
nem bírni megtartani a sajátját . Atyák ! az unokák reátok 
néznek, szavaitokra hallgatnak, hogy ezeket hálával, vagy a 
háttérbe szorittatás örömtelen fájdalmaiban kárhoztatással 
fogadják. Apák ! mi gyermekeitek vagyunk, caro de carne, 
sanguis de sanguine, nektek irántunk halálos bün alatti kö-
telességtek vagyon !' Az egyetem kath. jellegét a hittani 
kar képviseli, védi, s foganositani akarja, fogja. Soha prot. 
tudós nem fogja a hittani kar tagjának szavazatját meg-
nyerni ; a tanács mindig fogja a tiltakozást, mint votum se-
paratum, jegyzőkönyvébe iktatni. Pedig azon indokon ki-
vül, mely a hittani kar tagjainál érvényes, a világi kath. 
tanároknál még más hatalmasabb indok is van, saját fiaiknak, 
unokáiknak az érdeke, jóléte, polgári méltósága. Ez nem 
sértés a más vallásfelekezetekre, ez csak a jognak, a bir-
toknak élvezete, mikint a katholikusok se sértetnek, ha a 
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prol;. tanintézethez, vagya rabbi iskolákhoz tanárokul el nem 
fogadtatnak. Nem tudjuk, hanem sejtjük, hogy az egyetem 
kath. jellege azért nem találatanári testületnél erős pártolásra, 
mert itt van az akadémia. Pedig be jó a kath. alapitvány ! az 
egyetemi tanárokból is érzik ezt. Nem állítunk, de csak sej-
tünk, a sejtés csalatkozhatik. Szabadon szólunk, senkit nem 
sértünk, dolog, nem pedig személy van előttünk. A tanárok 
majd mind akadémikus tagok. Vagy tagok már, mikor az 
egyetemhez jönnek, vagy pedig mint egyetemi tanárok aka-
démikus tagok akarnak lenni. A magyar akadémia országos, 
közös, nem vallásos intézet. Vannak vallásos tagjai , de az 
intézet nem vallásos. Ez jól van, nem is kívánunk mást. De 
e helyzet, hogy a tagság közös az egyetemmel, a közös szel-
lem is átszivárog. Nem tudjuk, honnan van, de mit Soult tá-
bornok a kanonokokról mondott, hogy mikor még kanonokok, 
csókolni való emberek, mindenre hajlanak ; de mihelyt a 
Szentlélek megszállja őket és püspökök lesznek , már nem 
lehet tőlök semmit se kicsikarni ; az egyetemi tanárokról is 
( tudjuk hogy kivétel van) lehet mondani, hogy mihelyt va-
laki akadémikus, vagy az akar lenni, már akkor a kath. ér-
dekeknek védelmét, vagy az egyetem kath. jellegét ne várd 
ajkairól. Talán a szentirás szava itt is bizonyul: propter 
metum judaeorum.' vagyis : p rop te r : qu idd icen thomines? 

Az egyetem tanácsa oct. 1-én változott. Az ily ünne-
pélynél mondatni szokott beszédek ki fognak nyomattatni, 
m. t. olvasóink közül sokan fogják ezen nyomtatványt meg-
kapni. Előlegesen tekintetes Ruzsicska János sz. Benedek-
rendi szerzetes, mint lelépő dékán urnák szónoklatából aka-
runk rövid töredéket közleni, mely az egyetem kath. jelle-
gére, az egyetemi i f júság vallásosságára vonatkozik, s az itt 
közlött nézeteinkkel oly tökéletesen összhangzik. Igy szól a 
lelépő dékán : „Különös emlités nélkül nem hagyhatom a 
fegyelem föntartását , és a vallásosság előmozditását, mert 
ezt a rector főkötelességéhez számitom. A polgári társadal-
mak, az emberi intézetek a hittel és erényességgel emel-
kednek, hit és erény nélkül hanyat lanak; ugyanis a földi 
haszon, a polgári jólét lehet a tudománynak kísérete, de 
nem lehet czélja, a czél mindig az ember magasabb rendel-
tetése közeledni az örök igazsághoz. Nagyságos rectorunk 
gondosan őrködött, hogy tudományos intézetünkön a rend, 
csend, s az illem föntartassanak. Nem különben igyekezett 
az egyetemi if júságban a vallásosság szellemét ébreszteni, 
az egyetemi isteniszolgálatokon példás megjelenése által. 
De evvel buzgósága meg nem elégedett, hanem a vallásos 
közöny fölött, mely bizonyos tekintetben az if júság krónikus 
be tegségévé lőn, velünk tanácskozván és a lelkes egyetemi 
szónoknak lelki fájdalmát hőn ecsetelvén, fölszólított, kért 
mindnyájunkat, hogy az i f júságot a vallási külső gyakorla-
tokra oportune, inportune intsük, serkentsük. Fájdalom, a 
buzgó törekvések nem termették meg az ohajtott gyümöl-
csöket. Crédita non semper sulci cum fenore reddunt. — 
Végre, tessék, nem tessék, ki kell még emelnem azt is, hogy 
rectorunk ezen Alma Mater nagylelkű alapitóinak a hálás 
utódok előtt szentnek tartandó szándéka, az alapitó okle-
vélben kimondott rendeltetése, s javadalmainak természete 
iránt fiúi kegyelettel és dicséretes féltékenységgel viseltet-
vén, atyáink egyházi örökségét azok részére, kiknek javára 
egyedül alapíttatott, fentartani, kath. jellemét lehetőleg leg-

jobban megőrizni igyekezett. Nem is hiányoztak ellenünk 
itthon és kint intézett gyanusitások, némi hírlapi gunyoros 
czikkezések ; J) és mi mivel felelünk mindezekre ? Szeretet tel 
és béketűréssel , örökségünk szent j o g a i , s igazságos kö-
vetelményeinek védésében szilárd állhatatossággal. Igen is 
a rendületlen kitartás, a dicső alapitók szellemétől áthatott s 
ihletett jobblelküek összetartása és egyetértése győzni fog, 
és e győzelem Isten áldásával az utókor hálájával fog 
találkozni." 

Fog e lelkes szózat találkozni a mi hálánkkal, üdvöz-
letünkkel, csatlakozásunkkal. Szerzett nekünk örömet, adott 
példát, „adolescentibus exemplum forte re l inquam." 

LOYOLA. (Folyt.) Augustus 20-án a magyar em-
ber hazájáért imádkozik, és megszenteli a napot, melyen sz. 
Istvánt tiszteli. 21 én El-escurial került vizsgálat alá. Erről 
az El- escurialról sokat lehet olvasni. Azt gondolja az em-
ber, ha csak fele is igaz annak amit irnak róla, elég nagy 
a dolog. A dolog ebben áll. Második Fülöp spanyol király 
sz. Lőrincz napján, sz. Quintin városnál győzelmet aratot t , 
hálából egy zárdát emelt sz. Lőrincz tiszteletére , ebbe a 
zárdába ő a Hieronymus féle barátokat helyezte, ezek itt 
nemcsak imádkoztak, nemcsak a királyi alapitványos miséket 
végezték, hanem ifjakat is neveltek, mint aféle seminarium 
módjára ; és pompás festvényeik, remek kéziratjaik hirdetik, 
hogy mindenfélekép müveit emberek voltak, de utóbb el-
kerültek innét. Je lenleg tehát hogy állnak a dolgok? Ez a 
ház és alapitvány az 1834-iki zárda-boldogitók keze alól men-
ten maradt, mert királyi örökség. Tehát áll a ház, áll az ala-
pitvány is. Amint az ember leszált a gőzkocsiról s felfelé tart 
a dombnak, lát egy szürke-oldalu nagy házat, közepén emel-
kedő óriás kúpot, oldalt fekszik a falu, melynek van plébá-
niája is. A szürke házrakás felé közeledve mindinkább ki-
tűnik, hogy az épület nagy és ha jobban megtekinti az em-
ber, még nagyobbnak találja. A ház alatt csinos kertek zöl-
delnek, ugrókutak szökelnek, a háztól pedig távolabb hegyek 
emelkednek és szép kilátás kínálkozik. Mi van hát a házban? 
A kellő közepén egy nagy templom arra a stilusra, melyen 
a sz. Péter temploma. A templomban mi a nevezetes-? A 
chorus, hol egykor a 200 jeromosbarát imádkozott, most egy 
sereg kispap térdepel ; — a sok szép ékes oltár : a templom 
alatt van a királyok sírboltja, egy oldalon a királyok, más 
oldalon a királynék koporsói láthatók, a templom más földa-
latti részében készül a királyi herczegek (infánsok) számára. 
Ami a katholikus embert leginkább érdekli, az a sekrestye 
oltárában tartatni szokott sz. ostya, Ezen sz. ostya egykor a 
hitetlenek által bántalmaztatott , de tisztelet véget t Mech-
linbe, Prágába vi tetet t , végre ide hozatott. 2-ik Fülöp ko-
rában és azóta tökéletesen ép. Evenkint kitétetik September 
és october egyik napján, s körmenet tartatik. Ez is digitus 
Dei, qui pro reali praesentia clamat. De hát mi lakik a házban? 
A háznak több szárnya van. Egyik királyi lak, a másik a ki-
rálynéé, a harmadik a királyi herczegeké, a negyedik colle-
gium, az ötödik papnevelde, a hatodik a tanárok laka. A ki-
rályi lak lakatlan, csak az ide érkező utasoknak nyitják föl 

' ) I)r. Wi t t e l shö f fe r , héber vallású, a kath. intézményeknek 
nyiltan bebizonyított e l lenese, Bécsben egy orvosi lapnak szerkesz tő je . 
Akik a W i e n e r Ki rcben-Zei tungot olvassák, Wi t t e l shöf fe r orvos tudor t 
begyestől véséstől együt t ismerik. 
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bizonyos órákban. A király dolgozó szobája mellett jól ve-
szi ki magát az imazsámoly, és a szép kereszt, mely elefánt-
csontból van metszve. A collegium igazgatója a házi vagyis 
seminariumi rectornak van alá vetve bizonyos dolgokban, 
különben a collegiumnak semmi köze sincs a házban levő, s 
a ház főjelentőségét tevő seminariummal. Ez a seininarium 
nm. Claret érseknek fölügyelése alatt áll. Nm. Claret érsek 
itt ritka és csudált személyiség. Előbb cubai érsek volt, most 
a királyné gyóntatóatyja. Igen igénytelen, egyszerű élet-
módja van, sokat dolgozik, ir, prédikál, gyóntat szegényt 
mint gazdagot. Ő a seminariumi élet igényeit igen ismeri. 
E dologról két könyvet is irt ,E1 collégial, ó Seminarista 
teorica, y practicamente instruido, escrita por el Exemo é 
Ilmo Sr. D. Antonio Maria Claret' — mely munka e téren 
tekintélyes marad. A seminarium ekkint van felosztva. Claret 
ő nmga a főigazgató, van egy házi igazgató, és annyi tanár, 
mennyi megkívántatik a humanistákra, philisophiára, és 
theologiára. A tanárok, papok, és az ország különféle me-
gyéiből vannak választva. A növendékek mind talárisban 
vannak. A philosophusok és theologusok egyes szobákban, 
a többiek közteremekben dolgoznak. A rend szigorú, de 
okos, vacatioja csak rendkivüliesen van a theologusnak. A 
napi rend jól van felosztva, együtt elmélkednek reggel, a 
rector mondja elő nekik, félóra mindössze ezután jő a szent-
mise. Szép látni a rendet, midőn az ifjak áldoznak. Szóval 
azt a szép rendet, melyet Claret ő exja a könyvében megirta, 
itt megtartják, a rector okos és szigorú ember. Ha Isten 
Claret ő exját megtartja, ebből a seminariumból sok okos és 
müveit pap fog az egész országra kikerülni. Az anyagiakban 
nincs hiány, a tanárok illendően ellátvák, de mindenben a 
szigorú közrendhez tartoznak magokat szabni. Jó válogatott, 
nagyrészben iûabb korú jámbor papok. A sz. Gergely féle 
ének pompásan énekeltetik orgona szó mellett. A házi könyv-
tár jeles 30,000 kötettel. Az olvasó teremben érdekes képek 
vannak. Ereklye igen sok van a templom melletti tárban. 
12 egész sz. test találtatik. Alapitványos szentmise szép 
számmal, ezeket a káplánok végzik, kik királyi káplánoknak 
hivatnak, a házban laknak, és a rector alatt állnak. Ez a 
rector meghitt embere Claret ő exjának, már Cubában vica-
riusa vol t , különben vagyonos szüléktől való adakozó ur, 
de határozott jellem, és bizalomra méltó. El-escurialban van 
egy jóravaló apácza-intézet is : conceptionisták életrevaló 
munkás asszonyok, s a királynénak pártfogása alatt állnak. 
I t t minden királyi. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A bádeni egyházi tanács igy tanitja a symbolikus lel-

készeket a renanista irányról : ,,A mai kor műveltségének 
niveauján álló keresztény feltétlenül nem fogadhatja el va-
lódi gyanánt azon képet, melyben a régi egyház a Megváltó 
személyét feltüntette ; ha mi Jézusnak igazán emberi, tehát 
történeti képét megnyerjük, istenisége nem fog csorbát szen-
vedni." Napról napra oda fejlődik a prot. szabad nyomozás, 
hogy aki szabad nyomozással magát az Istent, az eget, a 
lelket tagadja, még is a prot. vallás felekezeti hatóság által 
nem atheusnak, hanem protestánsnak fog nyilvánittatni. 

Boldog Canisius Péternek teste másodszor fölemel-
tetett Freiburgban Marilley püspök által. A cantonnak majd 
egész papsága jelen volt. Három orvos felesküdtetett a lát-
lelet lelkismeretes elkészítésére. A sírkő fölíratja mutatta a 
a csontok helyét. ,Ossa R. P Petri Canisii soc. Jesu Theo-
log. Obiit Friburg. Helvet. XXI. dec. anno 1597. aetatis 77 
Rel. 54. — Hue translata sunt ossa R. P. Petri Canisii, die 
XXXI. martii anno 1623.' A külső koporsó egészen elernye-
dett, a második koporsó három lakattal le volt zárva, mely 
még egy harmadik érczkoporsót fedezett. Felnyittatván a 
koporsó, a csontok épségben találtattak, mikint 1741-ben, 
mikor a beatiűcatio kezdetekor először felnyittatott. Sürü 
szakála teljesen ép. A csontok ünnepélyes menetben a ko-
lostor azon szobájába vitettek, hol Péter Istenben meghalt. 
Halotti ágyánál voltak Werro prépost, Reyff Kristóf, Mon-
tenach korlátnok, s két capucinus atya. Werro mondta Pé-
ter fölött a halotti beszédet. Berchtold kormányi korlátnok 
1848-ban kiadott történeti munkájában irja a boldog Pé-
terről: „Soha hasznosabban, munkásabban senki nem töltötte 
életét. A ker. önmegtagadás jelzi ezt mindvégig. Szónok, iró, 
fáradhatatlan ügyvivő ; apostoli buzgalmával párositotta a 
diplomatának ügyességét, a szentnek alázatosságát, a tu-
dósnak bölcseségét. Született 1520. fogadalmait sz. Ignácz 
kezébe tette 1549 sept. 4-én, Németországban szerzetes 
tartományi, a freiburgi sz. Mihály collegiumában házi főnök 
volt. 

E napokban hagyta el az egri Iyc. nyomdát a „Jézus 
valóságos Is ten" czimü munka. Fejtegeté és hirdeté az 18-
64-i nagyböjt alatt az egri főegyházban szakállosfalvi Len-
gyel Miklós cz. orodi prépost, egri kanonok s hittudor. A 
csinosan kiállított, 8 ivre terjedő kötet a következő 7 beszé-
det tartalmazza: 1) isteni intézkedés a Megváltó felöl; 2) 
Jézus születése ; 3) Jézus tanítása ; 4) Jézus csudái ; 5) Jé -
zus tanításának állandó fentartása ; 6) Jézus személye ; 7) 
Jézus halála. Függelékül van csatolva a t. szerző által 1858-
diki sz. István király napján a budai vártemplomban mon-
dott szentbeszéd. Ara 60. xr. (Eger) Eddig nem kaptuk. 

A turini kormány megvásárolta a Mémorial diploma-
tique újságot. Ezen folyóirat igen tiszta szinü levelezéseket 
hozott Nápolyból az olasz állapotokról. Ez kellemetlen volt 
a turini kormány előtt. Manabrea, Pepoli utazásai annyit 
eredményeztek, hogy Saldapenna lap tulajdonossal a szer-
ződés megköttetett. A turini kormány előre fizet 50,000 
frankot, s vásárol évenkint 1000 névtelen előfizetőt, azaz 
havonkint fizet 3000, évenkint 36,000 frankot. Alap nápolyi 
levelezőjét feladja, helyébe a turini kormány milanói leve-
lezőjét fogja elfogadni. Az olvasó világ igy teljesebben 
fog az igazságról tévútra vezettetni. 

G—i aug. 20-án Caprerából a conzoi lövészegylethez 
igy irt : „Gyakoroljátok magatokat a karabélyban, ez teszi 
végzetszerűen a mai műveltség igazságát." Ha néhány or-
szágra gondolunk, a bête-parlant igazat mondott. 

La Marmora mult évben védte a kispapok mentességét 
a katonaságtól. Ez évben nem tehetett ellenkezőt, habár a 
törvényhozó testület ki is mondta, hogy a kispapok is ujon-
ezozás alá esnek. Sőt többet tett , mert a püspököket, kápta-
lani helyetteseket felszólította, hogy a pályavégzetteket szen-
teljék fel, különben besoroztatja őket. — Gyászos helyzet, 
gyászosabb a fenyegetés. Hogyan szenteltessenek fel a pá-
lyavégzettek, mikor tizedik megyének sincs püspöke? S hol 
püspök van, mit csináljon a felszenteltekkel, mikor meg van 
tiltva őket királyi piacet nélkül a lelkipásztorságba elhe-
lyezni ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a rkán , 9. s z . a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-
dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunásor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 12-én. S O . II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Sarkalatos dogmáink nyomai az ősrégi 
hagyományokban. (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. • 

Sarkalatos dogmáink nyomai 
az ősrégi hagyományokban. 

( F o l y t a t á s . ) 

Jabbi Simeon rabbi, Zohar könyvnek néme-
lyek szerint talmudnál jóval régiebbnek szerzője a 
háromszor Szent-etlsaiásnál három isteni személyre, 
mint mi, alkalmazza, kiket más helyütt 3 napnak, vi-
lágosságnak , három kezdet s végnélküli fejedelem-
nek nevez. Ugyanezen rabbi az öregebb Ibba rab-
bit idézi, ki ezen szavakat : „Halld Israel ! az Ur, a 
mi Istenünk egyetlen egy Ur" , igy magyarázza : 
hogy először az Atya, azután a Fiu, ki minden is-
meret forrása, végre a Szentlélek, ki mindkettőtől 
származik, értendő, és hogy Isten egyetlenegy. De 
hozzáteszi: „ezen titkot nem kell napfényre hozni 
a Messias eljőveteleig." Origenes beszéli, hogy héber 
tanárja előadása szerint a zsidók Isaiástól felhozott 
két Seraphot Isten egyszülött Fiáról és a Szentlélek-
ről érteményezték. 

Dánielnél : „Trónok tétetének, és egy ősöreg le-
üle :" kérdezik talmud szerkesztői : miért trónok 
többes számban ? röviden vitatkozván, megjegyzik : 
ha valaki ezen nehézséget megfejtheti, fejtse meg, ha 
nem: tanácsosabb lesz minden kisérlettel felhagyni. 

Nem is idegenkedtek a zsidók Udvözitőnk meg-
jelenése és feltámadása után az evangelium hirdeté-
sekor, az Isten, Fia- és Szentlélekről szóló tanoktól; 
csak a külső hatalommal fellépő, s őket a romai iga 
alól felszabadító Messias fogalma akadályozta őket 
a megtérésben; Izrael mesterei pedig, mint félhomá-
lyosokat jónak találták rejtve tartani a nép előtt, és 
pedig két okból, részint hogy a pogányoktól környe-
zett s a bálványozásra hajlandó izraeliták a több-isten 
imádásától megóvassanak, részint hogy a pogányok-
nak, kik a háromegység titkát ferdén fogadandották 
volna fel, a botrányra alkalom ne nyujtassék ; ezen 
utolsó ürügy tekintetbe vétele látszik a 70 görög for-

ditót vagy birálót is tévútra vezetni, midőn több ezen 
titkokra vonatkozó szentirási helyeket hibásan tet-
tsk át, milyen a második zsoltár 10-ik verse is: „fo-
gadjátok el az intést birák" , holott szent Jeromos : 
,imádjátok a Fiút" , s mások : „csókoljátok a Fiút" 
forditják. 

Kétséget nem szenved, Istennek kifürkészhet-
len tanácsai szerint fokonkint kelle mindakét tan-
nak teljes fényre emelkedni; minden intézkedései, 
nyilatkozatai közelebb vagy távolabb a várva vártra, 
a nagy Fölkentre vonatkoznak, „ki uralkodni fogna 
egyik tengertől a másikig, s országának vége nem 
lenne, — ki által megáldatnának minden népek." 
Kit minden királyok imádnának, kinek minden nem-
zetek szolgálnának. Ezen magától az Istentől élesz-
tett s dajkált várakozás elkészité népét Fiáról szóló 
egész tanitmány elfogadására azon tannak, melyet, 

tr 
valamint a háromegy Istenét is leleplezni 0 neki 
magának tartatott fen. 

További folyamában ezen történelemnek több 
helyekre akadunk, melyek különféle módon emel-
nek szót a Messiásnak istensége mellett. Legyen 
elég jelenleg csak kettőre szorítkozni Isaiás és Je-
remiásnál. 

„Kisded született nekünk, és fiu adatott ne-
künk, kinek vállain vagyon fejedelmi méltósága, és 
neve leszen: csudálatos, tanácsadó, erős Isten, örök-
kévalóság atyja, békesség fejedelme." 1) 

„íme eljő az idő, úgymond az Ur , midőn Dá-
vidnak igaz csemetéjét feltámasztom, ki mint király 
szerencsésen országol, Ítéletet és igazságot cselekszik 
a földön. Az ő napjaiban megszabadul Juda, s Izrael 
bátorságban fog lakni, s ez a név, melylyel fog ne-
veztetni : az Ur (Jehova) ami igazságunk." 2) 

Jehova névvel a zsidók gyakran egybeköték a 
Messiás-Istenfia eszméjét ; azért Nathanael „az igaz 
izraelita, kiben csalárdság nem vala" 3) noha nem-

1) Is. 9, 6. 
2) Jerem. 23, 5-
3) Ján . 1, 47. 

- 6 . 
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zetének előítéleteit osztván, Messiásnak, mint nagy, 
dicső, győzelmes királynak megjelenését a szegény 
nazaraeusban fel nem ismerte, mégis, amint ez ma-
gát a szivek mindentudó vizsgálójának bemutatta, 
felkiálta: „rabbi, Te Istenfia vagy! Te vagy Izrael 
királya!« ») 

Szentlélek személyéről is igen világosan nyilat-
kozik Isaiás: „Az Ur Isten küld engem, és az ő 
lelke." 2) „A te végzéseidet pedig ki tudná, hacsak 
bölcseséget nem adsz és Szentlelkedet nem küldöd a 
magasból." „Az Isten lelke alkotott engem, és a min-
denható ihletése elevenitett meg engem" , a clialdai 
Targum igy adja ezt vissza : „Az Isten Lelke alkotott 
engem és a Mindenható Igéje tarta fön engem." 4) 
„Segitségül hivám Istent, az én Uramnak atyját, 
hogy el ne hagyjon nyomorúságom idején." 5) „En 
fiam vagy Te, én ma szültelek Téged" e) rokongondo-
lattal Isaiásnál: „Avagy én, ki másokat szülőkké te-
szek, magam ne szüljek-e? úgymond az Ur. Avagy 
ki másokat termékenyekké teszek, magtalan legyek-
e én? úgymond a te Urad Istened." ") 

Hagaon rabbi majd 700 év előtt mondá: „há-
rom világosság van az Istenben: a régi világosság, 
a tiszta világosság és a megtisztult világosság; ezek 
hárman ugy vannak egymáshoz, mint : egy, az egye-
sülő és egyesült ; ők kezdet, közép és vég, de azért 
egy pont, ez a világ Ura." Mit mondjunk Hakadosch 
rabbi szavaihoz ? „Isten az Atya, Isten a Fiu, Isten 
a Szentlélek, három egységben, egy háromságban ?" 
Majd mint hármas fényt állítják elő a rabbinusok 
az istenséget ; vagy inkább mint tiz Sephirothot tiz-
szerü fényt, melyekből a három elsők legfönséges-
bek. A három első a három egységre mutat, a hét a 
Szentléleknek hét ajándékira. Isaak rabbi a három 
fő Sephirothot legfönségesb számoknak nevezi, me-
lyek egy trónt birnak, melyen ült a szent, szent, 
szent seregek ura Istene. 

Akiba rabbi 2-ik századból a három Sephi-
rothra nézve Hagaon rabbival együtt mondja: „az 
élő istenségnek egy lelke van : hang, lehelet és ige, 
s ez a szentség lelke." Bár határozatlan s hamis ezen 
kifejezés, mindazonáltal mégis háromegység eszméje 
mellett bizonyit, s nevezetességét az is emeli, hogy 

>) Ján. 1, 49. 
Is. 48, 16. 

3) Bölcs. 9, 17. 
4) Job. 33, 4 . 
5) Bölcs Sirák. 51, 14. 
«) Zsolt- 2, 7. 
' ) Isaiás. 66, 9. 

Akiba rabbi oly keveset szitott a kereszténységhez, 
hogy a zsidó szöveg megcsonkításáról vádoltatnék, 
különösen a patriarchák életének tartama megrövi-
dítéséről, elhitetni akarván övéivel, kik közül sokan 
a világ teremtése után 6000 év múlva várták a Mes-
siás eljövetelét, az igért Megváltó kora-messze tá-
vollétét. 

A háromegység s igy az Üdvözítő istenségének 
titokszerü eszméje koránsem volt tehát terra inco-
gnita a zsidó theologusok előtt, kik Palaestinában a 
megfogliatlan isteni gondviseléstől a 2,500,000 • 
mértföldnyi (a vizekkel 9 V3 millió négyszegű mért-
föld) földtekénkből kihasított 450 • mf. részecské-
ben a kinyilatkoztatás legtermékenyebb színhelyén 
növekedvén, s annak kiapadhatlan örök élet-erős for-
rásából menthetvén, számos patriarchák, prophéták 
s más istenfélők által századokon át tapodott, jámbor 
példájok által ápolt, verejtékük sőt vérük által ön-
tözött s megszentelt ösvényen haladhatván, ez ér-
demben otthonos téren találliaták magokat, amint 
csakugyan sokan, — mint az apóst, cselekedeteiben 
is olvassuk : (6. 7.) „A tanítványok száma szaporodik 
vala elannyira: hogy a papok közül is nagy sereg a 
hitnek alája vetné magát," a közremunkáló ma-
lasztra hajolva, s lelkismeretök szózatára hallgatva 
a sovárogva óhajtott s feszülten várt Messiás az idők 
teljében felkelő igazság napja előtt nem is hunyták 
be szemeiket, hanem érezvén annak melegítő hatal-
mát , agyarkodó párttusák, véres fenyegetések da-
czára mellöket verve, le is rótták őszinte hódolatuk 
adóját ; mig a másik párt mindent a megrögzött elő-
itéletek, s csapodár liiu földi gerjedelmek prizmáján 
tekintvén, a kisértő daemon bilincseit széttörni nem 
birván, az ártatlan bárány vérének átkát kiáltá ma-
gára, amelynek igen megérdemlett súlya alatt min-
den alakoskodás s erőködés daczára mai nap is, ke-
servesen fizetvén meg az égben kiáltó vérontás bün-
zsoldját, nyögni kénytelen szétszórva az egész vilá-
gon. Sajátságánál fogva felemlithető még a zsidó 
mystica, mely szerint az Istent himnő páros lény-
nek képzelték. A férfi atya, a lélek az anya vagy 
nő, s első gyümölcsük a fiu. Szerintök az első ember 
is a himnő őslénynek képére teremtetett. Origenes 
és sz. Jeromos több ilynemű kifejezéseket: „Túlit 
me mater mea spiritus sanctus in uno capillorum 
meorum" olvastak Üdvözítőnk személyéről a hébe-
rek evangéliumában. Hebraei adserunt, nec de hac 
re apud eos ulla dubitatio est, spiritum sanctum lin-
gua sua appellari genere foeminino. (Sz. Jeromos, 
Isaiás fölötti magyarázatban.) (Folyt.) 



>» 239 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 28-án. A Magyar Sajtó ezidei 213-ik szá-

mában ,az ultramontánok Würzburgban' czimii vezérczikket 
hozott. Első pillanatra azt gondoltuk, hogy a M. S. olva-
sóival a katholikusok würzbürgi congressusáról irányesz-
méket akar közölni, ez levén rendesen czélja az úgyneve-
zett vezérczikkeknek ; azonban csalódtunk, tulajdonképen 
nem is csalódtunk ismerve már a M. S. szellemét, hanem 
most az egyszer meg akartuk magunkat csalni, hinni óhajt-
ván, hogy a M. S. talán az egyszer mégis tudand katholi-
kus ügyről ugy szólni, mikint ezt az ügy nagysága kivánja. 
Elmondja, ha már szólni akart, mert sokszor hallgat ám mi-
kor szólnia kellene, hogy Würzburgban, miut néhány nap-
pal előtte Mechelnben, Európának majdnem minden orszá-
gából kitűnő katholikus férfiak gyűltek össze egymással 
eszméket cserélendők a fölött, mikint lehessenek az egy-
háznak és társadalomnak kölcsönös épülés utján minél hasz-
nosb polgárai. A M. S. azonban, vezérczikkéből Ítélve, 
Würzburgban is csak egy természetvizsgáló poharazó társu-
latot látott egybegyűlni , melynek nincs egyéb teendője, 
mint poharak mellett éljenezni ; s különös, hogy mig a ma-
rosvásárhelyi felköszöntések alig látszottak figyelmét ma-
gukra vonni : a würzbürgi éljenezés annyira felrázza nyu-
galmából, hogy jónak látja ezen állítólagos poharazásnak 
egy vezérczikkel neki rontani ; no az mégis szép tőle, hogy 
a katholikusok poharazásait oly nagy figyelemre méltatta. 
Különben ezek a würzbürgi katholikusok, mikint a mechel-
niek, egészen más, komolyabb dolgokkal foglalkoztak, mit 
a M. Sajtónak feljajdulása is gyanitani enged , olyanokkal, 
melyek, ha egész kiterjedésükben teljesen életbe léptettetnek, 
reformálják a ker. Európának mostani ferde társadalmi vi-
szonyait, reformálják, ha lehetne a M. Sajtónak szerkesztő-
ségével együtt. Ez bizony, hogy hős legyen, ránczba szedi 
homlokát s nagy hatalmi érzetében siet az ultramontanis-
musnak rémhatalma ellen , s azt gondolná az ember , hogy 
bebizonyítja a majdan megrémült világnak az ultramonta-
nismus mindent felforgató törekvéseit s veszedelmességét ; 
de nem, ezt ő nem teszi, hanem tündöklő csillagos s z é k e l y 
bicskával neki ront a katholikusok azon indítványának, hogy 
legyünk ezután katholikus módon vidámok. A M. S. ugyan 
nem törődik vele, ha azok akik vidámok protestánsok, zsi-
dók vagy unitáriusok, neki mindegy, legyenek vidámok, 
amint nekik tetszik, ki is korlátozná ezeket egyéni szabadsá-
gukban , s annak élvezetében ? ő nem törődik vele , ez hoz-
zá nem tartozik, ez egyéni szabadság; de följajdulva vezér-
czikkez, gyanusit, veszélyt kiabál, ha egy katholikus társulat 
elhatározta, hogy katholikus módon akar vidám lenni, hogy 
kath. kaszinókat, könyvtárakat, gyüldéket, olvasó termeket 
akar szervezni. Ez a fölrettenésnek az oka, ez a vezérczik-
kezésnek az indoka, emiatt rémüljön el, vagy azon nemes 
katholikusok merészségén csudálkozzék a magyar világ, 
hogy Würzburgban ily inditványra szükséges piacetért nem 
folyamodtak a M. Sajtó szerkesztőségéhez. Ha egy irodalmi 
egylet alakul a héberek között, örömmel közli ; de kath. ka-
szinót nem tűr . A M. Sajtót az igazán katholikus vidámság 
nagyon bántja. Van valami a dologban ; mert ha a katholi-
kusok elkezdenek valóban katholikusok lenni, nemcsak ott-

hon s a templomban, hanem mindenütt a kaszinókban, ká-
véházakban, színházakban, mindenholi egész viseletükben, 
elkezdenek olyan eszközöket keresni vidámságuk éleszté-
sére, melyek legszentebbjüket, hitüket nem sértik, elkez-
denek tartózkodni mindentől, mi vallási meggyőződései-
ket bántja : akkor a magyar sajtó irodáiban nagyon nem 
katkolikus vidámság fog egyszerre uralkodni ; azért ha a M. 
S. a katholikus vidámság ellen följajdul, csak saját bőre miatt 
jajgat. Erzi, hogyha a magyar katholikusok észreveszik, 
hogy a Sajtó sajtja már túlságosan kukaczos, ily sajtot drá-
ga pénzen többé nem hozatnak. Valóban erős ez a katholi-
kus gyomor, hogy ily sajtot is képes betegség nélkül befo-
gadni, vagy általa beteg lenni, de még se halni meg. Van a 
katholikusok közt törekvés, pedig komoly törekvés, katholi-
kus kaszinókat, társalgási köröket, olvasó egyleteket alakí-
tani, létrehozni olyan köröket, melyek mindazon élvezeteket 
nyújtsák, melyeket a becsületes ember élvezhet, s melyek-
ből mindaz, aki, vagy ami a katholikusnak hitét, s vallásos 
érzületét sérti, ki lesz tiltandó ; van törekvés oda hatni, hogy 
a katholikusok lethargicus álmukból felocsúljanak, s miután 
multi sumus — s talán csak is az a baj, hogy emiatt nagyon 
elbízzuk magunkat, saját pénzünkön oly organumokat tar-
tani, melyek ahelyett hogy érdekeinket képviselnék, mint 
most teszik azokat sértegetik. Ezen kezdeményezéseknek 
mi örülünk, a M. S. pedig emiatt szomorkodik. Hiába, ha 
önök nem tudnak kaszinót, egyletet alakítani anélkül, hogy 
vallás szerint az embereket ne osztályoznák, anélkül, hogy 
a becsületes polgárt, csak azért, mert szivből lélekből val-
lásos, onnan ki ne zárnák, kath. kaszinók alakítására minket 
kényszerítenek. Nem mi huzódunk el a honfiaktól, de a hon-
fiak türelmetlensége kényszerit onnan távozni. Legyenek 
türelmesek, tiszteljék a vallást az élet minden pontjain, kath. 
kaszinókra szükség nem lesz. Vessen számot magával a ma-
gyar sajtó, érez-e képességet s hivatást magában katholi-
kus érzületünket s érdekünket, a hazában és, a világon tisz-
telni ? s ez a minimum ! A katholikus ember sem komoly-
ságában sem vidámságában nem ellensége a más vallásuak-
nak, azokat szereti s szeretete néha túlságosan patiens,1) 
mert eltűri, több,— pénzével közreműködik, hogy őtet ily na-
gyon nem keresztényiesen czirógassák ; nem zár ki senkit 
társalgási köréből, hanem kizáratik, ha nem directe hát in-
directe ; nem mi vagyunk okai, ha a lapok minket folyton 
sértegetnek ; nem mi vagyunk okai, ha nálunk bizonyos em-
berek alig tudnak egy kis beszédet elmondani, anélkül,hogy 
a katholicismusra gyűlöletes czélzást ne tennének ; példa a 
M. S. czikke s a marosvásárhelyi elnöki beszéd, mindakettő 
iránytartó vezérbeszéd. De hát kérdjük a M. Sajtót jól van 
ez igy ? Lám a katholikus ember, ha politikai lapra akar elő-
fizetni, megnézi a programmot s megrendeli, de nem azért, 
hogy hite benne közvetve vagy közvetlenül sértegettessék, 
hanem hogy politikai dolgokban haladhasson a világgal ; 
nem mi papoljuk folytonosan, hogy a hitet el kell választani 
a politikától; de ha igen, mit akarnak a katholika hit ellen 
tett sok infamatiokkal ? Ezt mi is érezzük, s talán inkább, 
mint a németországi katholikusok ; csak azt mondjuk, hogy 
a pesti magyar sajtó minden insinuatioi mellett is nem oly 

' ) Sz. Pál a kor . 1, 13, 4. 
40* 
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ripők-pocsolya sajtó, mint a bécsiek közül igen sok. A magyar 
nemes érzet visszatart soktól, amire a bécsi ujságirót a 
szenvedély ragadja. Tudjuk, mily vallást vallanak a bécsi 
irkászok. Ők még keresztségre várakoznak. De már csak 
megengedik, hogy elmondhassuk, miszerint ez nem jól van 
igy, s azért kongressusozunk, hogy segitsünk a dolgon ; mi 
csak önöktől tanulunk ; nem hiszszük, hogy az Idők Tanuját 
annyi protestáns tartaná, ahány katholikus tart ja a M. Saj-
tót ; pedig az I. Tanuja ily gunyoros vezérczikket soha nem 
szórt. Meg szeretnők kisérteni, vicém pro vice, s ha nem mu-
lathatunk együtt, mulassunk külön ; ha nem tölthetjük időn-
ket közös orgánumok által, alakitsunk ujakat. Meg lehet győ-
ződve a M. S. hogyha a katholikusok katkolice, azaz szent 
hitük parancsai szerint fognak mulatni, in Domino gau-
dete, — iterum dico gaudete , ' ) a M. S. igen jól érezné magát 
körükben, nem fordulnának elő mulatságaikban oly gyönyörű 
intermezzok, mint a nem régi császárfürdős bálban ; nem 
végződnének a társalgások oly épületes tragoediával, mint a 
multhéti társalgása néhány fiatal, reményteljes magyarnak, 
a színházak lennének az erkölcsnek iskolái, hova a szülők 
serdülő leányaikat lelkismeret-furdalás nélkül elvihetnék 
tanulni erényes társalgást, nem légyottakat s csábításokat, 
ahelyett hogy mint most iskolái a szemérmet sértő lábmű-
vészetnek, s az imelygésig undoritó szerelmeskedés legra-
finirtabb nemeinek ; olvassa el kérjük a M. S. a nem ultra-
montán Kakas Mártonnak, a, hanem csalatkozunk, 1859-iki 
Vasárnapi újság, bizony már nem tudjuk melyik számában 
az ,egy szegény fiu története ' czimű színmű előadásáról tett 
glossáit, s fogja látni, hogy mai színdarabjaink Kakas Már-
ton ur tetszését sem vivják ki egészen, hát még a mienkét! 
Különben a M. S. e czikke is, neki ront a pápai tekintélynek 
az ultramontanismusnak , a jezsuitáknak, a szerzeteseknek ; 
ezek azon lidérczek, melyek őt éjjel álmában, nappal táblabírói 
nyugalmában háborgatják, s most még hozzájuk járult a 
katholikus vidámság. Nagy baj a világon, ha a németországi 
katholikusok saját módjuk szerint vigadni akarnak. Ne fél-
jen, nem isznak ők nagyobb pohárból, marad önöknek is ; 
isznak sert, mint mások, csakhogy az ivásnál az Istent és a 
szenteket nem káromolják, követségbe küldött tógátusokról 
csipős mondákat nem regélnek, mert békében hagyják nem-
csak a prot. vallást, hanem annak minden intézményeit is. 
Higyje el, a kath. társaságban közbotránynak vennék, ha 
valaki ottan tógátusi történetecskéket felhozna ; de vannak 
társaságok, hol szerzetes regék sértésnek nem vétetnek, 
sőt Mondja a M. S. hogy a jezsuiták Magyaror-
szágban csak türetnek. Gondoltuk, hogy a türelem szó a 
protestáns szótárból végkép kiigtattatott, és ime, ami ellen 
oly nagy idegenkedéssel voltak, azt másra alkalmazni mégis 
szeretik. A szabad nyomozás elve türelem fogalmat nem 
ismer; egyik vélemény oly jogos mint a másik. S ha vala-
mely keresztény a szentírásból azt olvassa ki, hogy ő csak 
akkor üdvözülhet, ha ugy él, mikint Loyola sz. Ignácz élt, 
nincs-e joga ugy élni? Nincs-e joga a szentírást ugy érteni? 
Nem lesz-e szabadsága saját lelkismerete szerint örök üdvös-

' ) Mindenkor vig kedvűek legyetek, S z . Pá l 1. Tesz . 5, 16. Örül-
j e tek az urban mindig ismét mondom örü l je tek , Filip. 4. 4. Örül je tek az 
örü lőkkel . Rom. 12, 15. Örül je tek és vigadjatok, mert a ti ju ta lmatok 
bőséges a menyben, Máté 5, 12. 

ségét keresni? Nem lényeges ugyan a jezsuita rend a kath. 
egyházban, de lényeges az ő életmódja, életczélja, az ő fo-
gadalma. Es ha a protestánsok nem engednék meg, hogy 
mi katholikusok Ítélgessük, mi lényeges, mi nem lényeges 
a prot. felekezetben : kérjük ezt irántunk is megtartatni. A 
jezsuiták ki nem tiltattak, fejedelmi szóval behivattak, azon 
törvény alatt vannak, mely a M. Sajtót is kötelezi ; s talán 
hasznosabbak is a hazában, mint a M. Sajtó. Legyen tehát 
türelmes anélkül, hogy türelemről beszélne. Szerénység M. 
S ! szerénység ! Ki által türetnek a jezsuiták ! Talán a pro-
testánsok által ? Azt már a M. S. maga sem hiszi, hogy az 
ausztriai protestánsok a jezsuitákat megtűrnék ; különben 
még nem vagyunk annyira Ausztriában, hogy 30 millió ka-
tholikus, 5 millió másvallásu által türettessék, vagy a M. S-
tól engedelmet kérjen hitének kifejtésére. Olyat pedig, hogy 
a katholikus egyletek veszedelmesek a népre nézve, csak 
az állithat, ki ir mert irnia kell ; kohol, mert ez kenyere, 
vagy benne öröme telik. Ugyan nézze meg csak a M. S. a 
magyarhoni kevés katholikus egyletet : a szent István s szent 
László társulatot, a kath. legényegyleteket, a pozsonyi sz. 
István társulatot 9000 ezernyi kölcsönkönyvtárával, a szür-
kenénikék, az iskolatestvérek társulatát, s mondja meg, mi 
veszedelmeset födözött föl a néphitre — s általa a néper-
kölcsökre nézve e társulatokban ? Az veszedelem a M. Saj-
tóra, hogy jellegük katholikus, hogy a katholikus magát 
katholikusnak meri nevezni, no adja Isten, hogy ez csaku-
gyan veszedelem legyen a M. S. jámbor olvasóira, egy ál-
tala borzasztón befeketített mumussal, melyről ő nagy fon-
tossággal elmondja : ez a pápai tekintély ! A, M. S. valóban 
túlságosan együgyűeknek tekinti olvasóit, hogy nem tud-
ják, mit kelljèn a pápai tekintély alatt érteni? A középkorra 
nézve a pápai tekintélyt a népszabadság elnyomójának — 
mostanra pedig a tudományosság ellenségének mondja. Mily 
történeti felfedezés, melyet se Müller, se Leo , sem Macau-
lay nem tett. Eddig az egész világ ugy tudta, hogy a kö-
zépkorban a pápai uralom a világi zsarnokság ellen küzdött, 
mely a népet elnyomta, pénzétől kifosztotta, mint ma a 
szabadelvű parlamentek teszik ; ezentúl ez máskép lesz, min-
denhol, hol világi zsarnokság uralkodik, ott a M. S. sze-
rint népszabadság van ; — nosco te ! — az neki ohajtott 
népszabadság, ha a világi zsarnokság a pápai tekintély 
ellen küzd, persze ott ő igen jól érezné magát, elemében 
volna, neki csak ilyen szabadság kell. Egyébiránt nem 
vagyunk mi mai gyermekek, a katholikusok tudományos-
ságát nem a M. S. rázta ki útitáskájából, nekünk könyv-
táraink, intézeteink vannak, oly férfiaktól, kik a pá-
pai tekintélynek hódoltak ; a pápai tekintélynek szárnyai 
alatt nőttek fel , s emelkedtek a tudományok egyes ágaiban 
magas polczokra ; tudja meg a M. S . , miszerint a pápai te-
kintély nem elölője, hanem dajkája s ápolónője volt a tudo-
mányoknak ; aki a pápai tekintélynek hódol, müveiheti a tu-
dományoknak minden ágát, tarthat felolvasásokat, taníthat, 
irhát, de soha a hit s jó erkölcsök ellen, melyeknek őre a pá-
pai tekintély. Nem ártana a M. S.-nak is egy kis adag pápai 
tekintély, legalább nem írna annyiszor sértegetőleg a hit 
ellen, s nem ferdítené el a történetet. Különben vannak ne-
künk napjainkban is katholikus férfiaink, kik a pápai te-
kintélynek hódolnak, de azért tudományosságukban mit sem 
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engednek, habár nem magyar akadémikusok is, azon tudó-
soknak kik pápai tekintély helyett harminczhárom fokú 
kőmives nagymesternek, vagy valamely zsidólapnak tekin-
télye alatt állanak ; e tekintetben figyelmébe ajánljuk a Re-
ligionak Teleki gróf elnöki beszédjére adott feleletet. 

Végül uraim, ha nem tudnak önök irni anélkül hogy a 
katholikusokat gyűlöletes insinuatiokkal ne sértenék, fogják 
tollaikat, s dobják a tűzbe ; ne majmolják önök a bizonyos 
bécsi s külföldi lapokat , hanem ha katholikus dolgokról 
irnak, Írjanak tárgyilagosan, legyenek önállók, nemes magya-
rok, s önállóságukban tiszteljék másnak is jogos igényeit, 
tiszteljék azokét, kiknek pénzeikből élnek. C—a N—r 

G E N Y É T E , sept. 21-én. Nagybecsű lapjának ez évi 
22-ik számában olvasám, hogy az oláhnak elég négy sort is 
i rn i , hogy a híres nagytudósok koszorújában fényesen tün-
döklő csillagkint felvétessék. Mily értelmet tulajdonítsak ez 
állitásnak, nem tudom ; ,,Optimus quisque suorum interpres 
verborum" , azért ugy vélem , hogy nem fölösleges kérelem 
tőlem, ha bővebb magyarázatot óhajtók loyalitásától ; annál 
is inkább, mivel oláh létemre magam is már egyszernél több-
ször voltam szerencsés Írhatni és pedig nemcsak négysorocs-
kát ; sőt szerzőcskének is nevezhetném magamat anélkül, 
hogy oly magas polczra vágyódnám ; vagy talán aki magya-
rul tud i rn i , az már nemis tekintethetik oláhnak ? — Igaz 
hogy voltanak idők, amidőn az oláh képtelennek tar ta tot t 
az irhatásra, elannyira, hogy azon időben egy igen nagy te-
kintélyű püspök ur mintegy sarkmondatban ki mondotta, 
hogy „Valachus tantum ad ligonem et falcem natus es t " 
de hogy idők változtak, és azon nagytekintélylyel kimondott 
axióma tekintélye is fogyott , tanúskodik az idő maga ; mert 
azonkívül, hogy az oláh saját irodalmát műveli, ugy látszik, 
hazánkban, marad ideje a magyar irodalmat is gazdagítani, 
minden számitás nélkül azon magas polczra. Vagy talán, aki 
már magyarul ir az nem is tekintethetik oláhnak ? ismételve 
kérdem azé r t , mert a szabadság , egyenlőség és testvériség 
magasztos elveivel sehogyse tudnám mngegyezte tn i , hogy 
valaki önkénytelenül , csupán azért nemzetiségéből kivetkö-
zöttnek tekintessék. — Nekem ugylátszik, hogy a t. vezér-
czikkiró urnalc czélzását felfogtam, ha commentálni szabad 
levén, azt mondom találólag, hogy katholikus vallásellenes 
négy sorirás követeltetuék egy oláhtól, hogy fényeskedjék 
azon nagytudósok koszorújában ? Ebben sincs hiány ; tud-
nék én felhozni több oláhokat , kik a magyar irodalmat igen 
érdekes müvekkel gazdagították ; de tudnék én felhozni olá-
hokat, kik a magyar irodalom szinvonalán azon tekintetben 
sem maradtak el a szabad kőmivesek vallási fogalmától ; és 
mégse tündökölnek azon koszorúban. Majd ha tündökölni 
fognak , mert még foghatnak ; ha nemzetiség tekintetéből 
megnevezendik maguka t , akkor nekem is szabad leend ; de 
addig félek , nehogy nemzetem szokásos nevével megsérte-
ném őke t , sértegetni pedig szándékom soha se lehet, vala-
mint se kedvem, se szabadságom. Mindazonáltal ez utób-
biakra vonatkozva, hogy állitásom pusztának és alaptalan-
nak ne tekintessék, álljon itt egy idézet , egy általam , és 
mondhatnám az összes oláhság (ha nem tetszik minket saját 
nevünkön nevezni) által nagy tiszteletben álló ur, különben 
érdekes munkájából : „Az egyház az ő érthetlen dogmáival" 
stb. Ez ugyan még nem négy sor ; tehát még nem elégséges 

azon koszorubani tündökölhetésre. De legyen ebből elég fi-
gyelmeztetésül azon, különben igen jó szándékü, és még 
jobb czélu vezérczikkre, melynek tartalmával egyébkint ösz-
hangzanak nezeteim. ' ) Pascutiu Diénes. 

R O M A , oct. 6-án. Ez évi junius 24-én szentatya pa-
rancsot adott egy apostoli levél in forma brevis kiállítására, 
mely Mária Alacoque Isten hü szolgálójának boldoggá 
avattatására vonatkozzék. Ezen parancsnak következtében 
sept. 18-án, pünköst után 18-ik vasárnapon tar ta tot t az il-
letékes szertartás. Ezen a napon a bibornokok, udvari főpa-
pok, és tanácsnokok sz. Pé te r templomában összegyülekez-
tek. Minetti a bibornoki egyesület tanácsosa, és Borghi az 
ügynek sürgetője, engedelmet kértek Patrizi, mint az egye-
sület elnökétől, és Mattéi bibornoktól , mint a sz. P é t e r 
plébánosától , felolvastatott a pápai breve, melylyel Mária 
Alacoque boldognak nyilvánittatik. Ezután énekeltetet t a 
Te Deum , és szóltak az ágyuk. A nagymisét énekelte No-
bili-Vitelleschi, sz. péteri kanonok, s ozimoi érsek-püspök. 
Marguerye, autuni püspöknek díszhely adatott, mert Mária 
Margit Alacoque megyéjének hive volt. A szerzetes társulat 
is, melyben a boldogult élt, nagyszámban volt képviselve. 
Je len volt Sartiges franczia követ a követség egész személy-
zetével, a nemesek, és külföldiek. Délután ötödfélkor a szent-
atya lejött a templomba, az autuni püspöktől a boldogultnak 
képét és ereklyéit ajándékban fogadva, imádsággal tisztelte a 
boldogultat. A hivek rendkivüli nagy számmal jelentek meg, a 
templomékités, Vespignaninak munkája, igen kedvező hatás t 
tet t . A főhelyeken következő föliratok voltak olvashatók: Mária 
Theresia Pet i t Virgo—vitio praecordiorum deposita— b. Mar-
garitam — opem rogat, convalescit. —Mariam Charaultvirgi-

' ) Mire czélzott a cz ikki ró , el van ta lá lva, ér telmezést nem kér . 
Nem az oláh nemzetnek fiai, hanem bizonyos lapok, egyletek irányai 
j e lez te t tek ott. Ezen i r ányok az oláh fiak működésén kivül esnek, benne 
tehát ezeknek semmi részük nincsen. Ha a hébert néhol oly mohón meg-
r a g a d t á k , köve tkez te tés vol t , hogy az oláhot , ha inyökre ir , még m o -
liobban fog ják kapni . A minore ad május v o l t a lehozás . Melegebb s z e -
re t e t , nagyobb t isztelet nincs, mint amelylyel lapunk az oláhok i r án t 
van , és lenni fog. Művel jék az oláhok az ő i roda lmukat , ébreszszék, f e j -
leszszék szellemi tehetségeiket , a magya r ka thol ikus testvéri r o k o n -
szenvvel üdvözli eme szép tö rekvés t . Fiaik velünk neveltetnek P e s t e n , 
s mink meleg bará tságban é l tünk , tanul tunk. A kathol ic ismus minden 
nemzetiséget védett , fe j lesztet t , haladásra seg í te t t , ezt nyugoti és kelet i 
népek szellemi állása muta t j a . Az oláh nemzet a magyarnak testvéri k e -
zet nyúj tva a k a t h . re l igionak, és a ker . művel tségnek kelet felé végső 
lánczát , s azon lánczszemet képezi , mely a kele te t a nyugothoz egyko-
ron összeköthet i . Az oláhok művel tségét a magyar kath. pap leg inkább 
óhaj t ja . E műveltség, maradván a val lásosság, a szakadás t is g y ó g y í -
tani fogja. A vallásos egység, mely a magyarnak nagyobb részét az oláh 
nemzet egyik részéhez csatol ja , biztos záloga a nemzetiségi tes tvér ies 
életnek is, mely a két nemzetnek ezer éves közös hazá já t dicsőségessé 
teheti . E g y hazának a polgára , egy apostoli fe jedelemnek alattvalója 
mindakét nemzetnek fia, nem a szakadás ra , hanem a testvéri e g y ü t t -
lé tre hivatnak ők. Amily vétkes azon oláh, aki oláhul szégye l i rn i , o l -
vasni ; oly vétkes , aki a magyar t elveti. Ez áll a magyarról is. Közös 
szeretetben közös dicsőségre, kölcsönös szakadásban kölcsönös k á r r a 
sietnénk. Vallásos egységünk, az anyaszentegyháznak közös s z e r e t e t e 
fogja enyhíteni a nemzetiségi tö rekvések zordonabb pontjait : mink a 
magyarok , önök pedig az oláhok közö t t . — Becses levelének további 
sora i t , ha nem a k a r j u k , hogy az tör ténjék ve lünk , ami önnel tör tént , ki-
adni t i l tatunk. Fogadja ft. ü r üdvöz le tünke t , és ha t isztelő testvérnek kí-
vánni is szabad, meghívásunkat a további közlésekre. Kölcsönösen szót 
váltva testvéri szére te tben növekedni fogunk. S z e r k , 
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i l em— peredebat cancer in ore stomachi — adest vocata b. 
Margari ta — omne vestigium cancri evanescit — Aloisia Phi-
lippina Bollania virgo — tabe pectoris vix traliebat animam 
b. Margari tae praesidio — viribus integris exsurgit — B. 
Margari tae oranti adest Christus Jesus — pectus pendit — 
cor flammis aestuans ostendit. — A másik ponton olvasható 
volt : Christo Deo — acterni patris unigenito — laudes et 
grat iarum actio — quod ejus afflatu et nuniine — Pius IX. 
Pont i fex Maximus — Margaritam Mariain Alacoque — vir-
ginem ex disciplina Francisci Salesii — divini cordis the-
sauros liominibus aperientem — coelitum beatorum honori-
bus — auget. — A harmadik ponton : Fes to die Margari tae 
martyris — an. Chr. MDCLXXXV — q u u m magistram Ala-
coque munerare — cuperent t irunculae — et haec abnueret 
unique cordi J e su — munuscula deferri suaderet — pri-
mitus divini cordis imago — taeniis et flore redimita — p r o -
stitit Paredi in virginum Salesian. conclavi — et vota et 
preces audiit clientum — consilia et voluntatum abdita — 
introspicit — eventura procul videt. A negyedik ponton : 
Ante Christum Deum — in ara latentem — noctes solidas 
genibus nixa — perstat immota — b. Margari ta . Az ötödik 
helyen olvasható volt : XI. Kalendas sextiles an. Chr. 
MDCXLVII- in pago Augustodunensis provinciáé vitam 
init — Claudio Alacoque et Philiberta Lamyn parentibus 
— exacta pure et caste domi — et apud virgines Clarales 
adolescentia —nup t i i s posthabitis disciplinam Francisci Sa-
lesii — sectatur Paredi apud Augustodunum — votis nun-
cupatis VII I . Idus nov. a. MDCLXXII — juniores ad san-
ctioris vitae rationes instituit — socias Christi Dei amore 
comburit — Deum in antistite et praesidibus veretur — eo-
rum jussa et nutus — ceu Dei mandata — facessit. — Az 
utolsó isteni kegyelem, melyben Maria Margit részesittetett , 
következő föliratban volt tolmácsolva : Divino admonitu — 
vitae exitum imminere novit — curis omnibus soluta — 
quadraginta dies uni Deo vacat — ejusque amore — absu-
mitur XVI. Kai. nov. a. MDCXC. — Ez alkalomra emlék-
pénz veretet t , melynek egyik arcza ,cor, ut redametur exlii-
bet ' a másik ,inter Dei et hominum corda casti foederis se-
questra ' föliratot mutatott . I t t adjuk a pápai brevét, és a pa-
rancsot, az imádságokkal együtt . 

P I U S P P . IX. 
Ad perpetuam rei memóriám. Auctor nostrae fidei et 

consummator Jesus , qui nimia ductus charitate, naturae mor-
talis infirmitate assumpta, obtulit se in ara crucis immacula-
tum Deo, ut nos a peccati teterrima Servitute liberaret, ni-
hil potius habuit, quam ut flammam charitatis, qua cor Ejus 
ureretur , in hominum animis modis omnibus excitaret, quem-
admodum suis adseruisse discipulis novimus ex evangelio 
,,ignem veni mittere in terram, et quid volo n i s iu t accenda-
t u r ? " Hunc vero charitatis i g n e m u t magis incenderet, san-
ctissimi sui cordis venerationem cultumque institui in ecclesia 
voluit, ac promoveri. Ecquis enim tam durus ac ferreus sit, 
quin moveatur ad redamandum cor illud suavissimum id-
circo transfixum ac vulneratum lancea, u t animus ibi noster 
quoddam quasi latibulum, ac perfugium habeat , quo se ab 
hostium incursione insidiisque recipiat, ac tueatur ? Ecquis 
non provocetur ad prosequendum omni observantiae studio 
cor illud sacratissimum, cujus ex vulnere aqua, et sanguis 

fons scilicet nostrae vitae, ac salutis eff luxi t? Jamvero ad 
tam salutarem, ac debitum pietatis cultum instituendum, la-
teque inter homines propagandum eligere Servator noster 
dignatus est venerabilem famulam suam Margaritam Mariam 
de Alacoque religiosam sororem ex ordine Visitationis Be-
atae Mariae Virginis, quae quidem et innocentia vitae et as-
sidua virtutum omnium exercitatione tanto officio ac muneri, 
divina adjuvante gratia se dignam probavit. Haec enim vero 
in oppido, cui nomen Lauthecourt intra fines dioecesis Augu-
stodunensis in Gallia honesto genere orta jam inde a pueri-
tia ingenium docile praesetulit, moresque probos, et supra 
aetatem compositos, sie ut qualis esset futura, certis indi-
ciis parentes ominarentur. Etenim adhuc puella ab oblecta-
mentis, quibus illa aetatula capi solet, abhorrens, secretiora 
petebat domus cubicula, ubi intenta mente Deum coleret ac 
veneraretur , adolescentior autem frequentiam hominum de-
vitans nihil magis habebat in deliciis, quam versari in tem-
plis assidue, precesque ad plures horas producere. Virgini-
tatein emisso voto primis ab annis Deo consecravit, atque 
adeo jejuniis, flagellis, aliisque asperitatibus adfligere cor-
pus instituit, u t iisdem quibusdam quasi spinis virginitatis 
florem septum custodiret. Mansuetudinis porro, atque humi-
litatis illustre documentum exhibuit. Etenim demortuo pâ-
tre, matre vero tum aetate, tum gravi morbo confecta, ab 
iis, qui rei domesticae curationem geberant , sic dure atque 
aspere habita e s t , ut rebus etiam ad victum cultumque 
necessariis plerumque careret. Atqui tantam inclementiam 
atque injuriam , proposito sibi Christi patientis exemplo, 
complures annos aequo animo tulit. Novem annos nata ad 
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum suseipiendum pri-
mum accesit. atque ex coelesti dape tantum concepit chari-
tatis ardorem, ut ignis ille divinus ex ejus ore, atque oculÍ3 
emicaret. Pari erga proximum charitate incensa, graviter 
dolebat miseram puerorum turbam fere a parentibus dere-
lictam vitiis succrescere rerum ad salutem aeternam perti-
nentium ignaram, idcirco eos patienter erudiebat mysteriis 
fidei, ad virtutem informabat, et vero etiam non modicam 
quotidiani eibatus partem eisdem alendis detrahere sibi con-
sueverat. Quum coelestem sibi sponsum delegisset, exhibi-
tas a matre nupt ias licet opulentas atque illustres constan-
ter recusavit, et quo datam coelesti eidem sponso fidem 
praestaret securius, de ingrediendo sacrarum virginum clau-
stro cogitavit. Qua de re posteaquam diu multumque secum 
deliberasset, fusisque preeibus divinam consuluisset volun-
tatem annum agens aetatis suae vicesimum tertium in civi-
ta te , cui nomen Paray le Monial, intra fines Augustodunen-
sis dioecesis religiosis sororibus ex Ordine Visitationis Be-
atae Mariae Virginis adscita est. In tyrocinio quum se ta-
lem probasse t , qualem et egregia ad virtutem indoles, et 
innocenter acta vita por tendera t , ad solemnia nuneupanda 
vota admitti promeruit . Quibus quidem nuneupatis videri 
coepit ad religiosae diseiplinae perfectionem concitato cursu 
contendere ; adeo sodalibus suis Deo dicatis virtutum om-
nium exemplar enituit. Mira quippe in ipsa elucebat humi-
litas, singularis et in obtemperando alacritas, et in quibus-
vis molestiis perferendis patientia, accuratissima legurn vel 
minimarum observantia, in afflictando corpore assidua au-
steritas, numquam intermissum precationis Studium cui dies 
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noctesque quum instaret , alienato saepe a sensibus animo, 
divinae gratiae donis uberrime perfundebatur. In recolen-
dis autem Christi Domini cruciatibus tanto afficiebatur do-
loris sensu, tantaque inardescebat amoris flamma , ut prope 
exanimis plerumque languesceret Porro quum ob virtutis 
praestantiam omnium sibi sodalium admirationem concilias-
set, puellis, quae in tyrocinio versarentur, ad religiosam vi-
tám exercendis, informandisque praeposita fuit eique muneri 
nulla potuisset aptior inveniri, quam venerabilis Margarita 
Maria, utpote quae commissas suae űdei ac magisterio puel-
las ad ingrediendum atque excurrendum perfectionis iter 
erigeret, ac confirmaret exemplo suo. Jam vero ante augu-
stissimum Eucharistiae Sacramentum eidem fervidius oranti 
sigrjificatum est a Christo Domino, gratissimum sibi fore si 
cultus institueretur sacratissimi sui cordis humánum erga 
genus charitatis igne flagrantis, ac velle Se hujus rei curam 
ipsi demandatam. Qua erat humilitate cohorruit Venerabilis 
Dei Famula, tanto se officio indignam existimans ; sed ta-
rnen ut supernae obsequeretur voluntati, utque desiderio 
suo facérét satis, divinum amorem in hominum animis exci-
tandi, stúdiósé egit tum apud religiosas sui coenobii sorores, 
tum vero etiam apud omnes, quoad potuit, homines, ut cor 
illud sanctissimum divinae charitatis omni honoris sig-
nificatione colerent ac venerarentur. Multae idcirco et gra-
ves venerabili Dei famulae tolerandae fuerunt molestiae, 
plurimae superandae difficultates, numquam tamen ipsa de-
jecit animum, et spe subnixa coelestis auxilii tam operose 
ac constanter promovere institit id genus pietatis, ut divina 
favente gratia, non sine magno animarum fructu in Ecclesia 
auctum longe sit, ac propagatum. Denique dissolvi cupiens, 
ut ad coelestes agni nuptias, quas tantopere deperibat, ad-
volaret, non tam morbo, quam flamma charitatis absumpta 
diem obiit supremum decimo sexto kalendas novembris anno 
MDCLXXXX. Quae de venerabilis Margaritae Mariae san-
ctitate invaluerat opinio percrebuit magis postquam ipsa e 
vivis excessit, accedentepraesertimprodigiorum celebritate, 
quae venerabili Dei famula deprecante ferebantur contigisse. 
Quapropter anno MDCCXV. Augustodunensis antistes de 
illius vita et moribus opportunas de more tabulas condendas 
curavit. Verumtamen ne ad Sanctae Sedis judicium deferri 
causa posset gravissimi rerum publicarum motus effecerunt, 
qui exeunte saeculo decimo octavo universam fere Európám 
perturbarunt. Sedata tamen turbulentissima procella tempo-
rum postulatum est Apostolicae Sedis judicium , et apud 
consilium S. R. Ecclesiae Cardinalium sacris ritibus tuendis 
praepositorum instituta de virtutibus quaestione, quibus ve-
nerabilis Margarita inclaruisset, rebus omnibus diu multum-
que ponderatis, Nos tandem heroicum illas attigisse gradum 
ediximus decreto evulgato decimo kalendas septembris auno 
MDCCCXLVI. Exinde in eodem Cardinalium consilio pro-
posita disceptatio est de miraculis quibus venerabilis Mar-
garitae sanctitascomprobatadivinitus diceretur, ac postquam 
severo habito examine tum a eonsultoribus, tum a Cardina-
libus illa fuissent probata, Nos implorato antea superni lu-
minis auxilio, de eorumdem miraculorum veritate affirmati-
vam evulgavimus sententiam die octavo kalendas majas anui 
vertentis MDCCCLXIV. Illud unum supererat, ut iidem in-

terrogarentur Cardinales num procedi tuto posset ad beato-
rumcoelitum honores venerabili Margaritae tribuendos, iidem-
que coram nobis coacti decimo octavo kalendas julii ver-
tentis anni procedi tuto posse unamimi suffragio responde-
runt. Nos porro, ut in tanta re coelestem operam precati die 
octavo kalendas julii anni ejusdem decrevimus deferre tuto 
posse, quum nobis visum esset, venerabili servae Dei bea-
torum honores cum omnibus indultis , donec solemnis ejus-
dem canonizatio celebretur. Nos igitur permoti precibus 
omnium ferme sacrorum Galliae antistitum, nec non religio-
sarum sororum Ordinis Visitationis B. Mariae Virginis , de 
consilio et assensu Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R . 
Ecclesiae Cardinalium sacris ritibus cognoscendis praeposi-
torum auctoritate Nostra Apostolica facultatem impertimur, 
ut eadem venerabilis Dei famula Margarita Maria de Alaco-
que Beatae nomine in posterum nuncupetur, ejusque corpus 
et reliquiae, non tamen in solemnibus supplicationibus defe-
rendae, publicae fidelium venerationi proponantur. Praeter-
ea eadem auctoritate concedimus , ut de illa recitetur offi-
cium et missa de communi Virginum cum orationibus pro-
priis a Nobis approbatis juxta rubricas missalis et breviarii 
Romani. Ejusmodi vero missae celebrationem, et officii reci-
tationem fieri dumtaxat concedimus in Dioecesi Augustodu-
nensi, ac in templis omnibus domorum ubicumque existen-
t ium, in quibus institutus reperitur religiosus ordo monia-
lium Visitationis B. Mariae Virginis die XVII. octobris ab 
omnibus christifidelibus tam saecularibus, quam regularibus, 
qui horas canonicas recitare teneantur, et quantum ad mis-
sas attinet ab omnibus sacerdotibus ad templa, in quibus fe-
stum celebratur, confluentibus. Denique concedimus, ut anno 
a datis hisce litteris primo, solemnia beatificationis venera-
bilis servae Dei Margaritae Mariae de Alacoque in dioecesi, 
atque in templis , de quibus habita mentio e s t , celebrentur 
cum officio, et missis duplicis maioris ritus, idque fieri prae-
cipimus die per ordinarios indicenda, ac posteaquam eadem 
solemnia in Basilica Vaticana celebrata sint. Non obstanti-
bus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ceteris-
que contrariis quibuscumque. Volumus autem ut harum lit-
terarum exemplis etiam impressis, dummodo manu secreta-
rii pradictae Congregationis sacrorum rituum subscripta 
sint, et sigillo praefecti munita, eadem prorsus fides liabea-
tur, quae Nostrae voluntatis significationi hisce ostensis lit-
teris haberetur. Datum ex arce Gandulphi sub annulo Pi-
scatoris die XIX. mensis augusti anno MDCCCLXIV. Pon-
tificatus Nostri anno decimonono. N. Card. Paracciani 
Clarelli. 

AUGUSTODUNEN. seu AEDUEN. 
Beatificationis et canonizationis ven. servae Dei sor. 

Margaritae Mariae Alacoque sanctimonialis professae Ordi-
nis visitationis Beatae Mariae Virginis instituti s. Francisci 
salesii oratio : Domine Jesu Christe, qui investigabiles divi-
tias cordis tui beatae Margaritae virgini mirabiliter revelasti ; 
da nobis ejus meritis et imitatione, ut Te in omnibus, et su-
per omnia diligentes jugam in eodem corde tuo mansionem 
habere mereamur. Qui vivis etc. 

Sécréta : Accepta tibi sint, Domine, plebis tuae munera 
et concede, ut ignis ille divinus nos inflammet, quo de corde 
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Filii tui emÍ3So beata Margarita vehementer aestuavit. P e r 
eumdem etc. 

Postcommunio : Corporis et sanguinis tui, Domine Jesu , 
sumptis mysteriis concede nobis quaesumus, beata Marga-
ri ta virgine in tercedente , ut superbis saeculi vanitatibus 
exutis , mansuetudinem cordis tui induere mereamur. Qui 
vivis etc. 

Decretum : In Apostolicis litteris in forma Brevis pro-
pedietn expediendis ad assequendam formalem beatificati-
onem ven. servae Dei Margar i tae Mariae Alacoque sancti-
monialis Ordinis Visitationis Beatae Mariae Virginis Insti-
tuti sancti Francisci Salesii quam ex majorum praescripto 
et praxi sacrorum rituum Congregationis apponendae sint 
Orationes propriae in officio et missa de communi in honorem 
novae beatae legendae ab iis omnibus, quibus recensito in 
Brev i officium ipsum persolvendi, missamque celebrandi fa-
cultas impertitur, Sanctissimiis Dominus Noster Pius Papa 
I X ad humillimas preces R. D. Dominici Borghi sui cubicu-
larii ad honorem, causae Postulatoris, a subscripto Cardi-
nali Praefecto ejusdem sacrorum rituum Congregationis re-
latas , suprascriptas orationes proprias diligenti de more 
examine perpensas benigne approbavit , atque ab omnibus 
quibus officium cum missa concessum formalem beatificatio-
nem recitari posse induisit. Contrariis non obstantibus qui-
buscumque. Die 25 Augusti 1864. 

C. Episcopus Portuen. et S. Rufinae 
Card. Patrizi S. R. C. Praefectus. 

Loco + Signi 
Pro H. P- D. Dominico Bartolini Secretario 

Joseph Maria Starna Substitutus. 

VEGYESEK. 
A turini kamarákban bevallották, hogy gróf Bastoggi, 

volt pénzügyminiszter Riçasoli alatt, Susani képviselőt és 
másokat néhány milliommal megvásárolt, csakhogy az ál-
lami vasutak eladását az ő kezére szavazzák. A sok botrány 
között ezen országos botrány is elhangzott néhány nap alatt, 
hiszen Turinban hitet, becsületet, lelkismeretet árulni min-
dennapi dolog. De Ricasoli nyilt levelet ir az újságokhoz, 
Bastoggit , Susanit, mint becsületes embereket dicsérte. Vál-
jon a kettő nyert-e becsületben, vagy pedig Ricasoli ma-
gáról bizonyította, hogy ő is olyan, mint a ke t tő? A var jú 
a varjúnak szemét ki nem ássa. II Diritto aug. 17-i számá-
ban mondja : „egykor Ricasoli, mint miniszter elnök Bastog-
gival egy állami szerződést kötött , a melyben Ricasoli csak 
580,000 lirát nyert jutalom gyanánt . " Ily emberek áll-
nak az antipapalis Italiának élén. A brigantik mindnyájan 
egy dékényen árulnak. 

Az építészetnek egyik föladata az, hogy a templomban 
minél több ember foglalhasson helyet. Ez nem szokott min-
dig azon térrel arányban állani, melyet a templom elfoglal, 
mert a templom benseje sok tárgygyal , például oszlopok-
kal lehet elfoglalva. Igy sz. Pé te r temploma nagyobb 
tér t foglal el mint sz. Pál, mégis ez 37,000 embert befogad, 
mig sz. Pé ter csak 32,000-et, ugyszint a milanói dóm csak 
9,259 négyszög láb, sz. Pé ter 13,500, mégis a dóm 34,000 
embert befogad. Londonban sz. Pál temploma 6,400 láb, be-
fogad 25,000, Bolognában sz. Petronius 24,000-et, Florencz-
ben a dóm 24,300-at, Constantinápolyban Sophia temploma 

5,750 láb, befogad 23,000-et, a laterani basilica 22,000-et, 
a párisi Notre-Dame 21,000-et , a pisai székesegyház 
13,000 et. Toursi sz. Gergely 200 lábot rendelt a templomok 
hosszasságára, azonban ez nem kötelezett, mert a cluny-
apátsági templom té r ségre sz. Péterrel vetekedett , a veze-
layi templom pedig 520 láb hosszú volt, 128 oszlopon állott. 
A reimsi 330 láb hosszú, a pisai 292, a mainzi 350, a worm-
si és spirai 360 láb jhosszú, 100 láb magas. Angolországnak 
óriás templomai vannak a kath. korszakból. A salysburii 
480, a cantorbéryi 945, a yorki 515, a winchesteri 545, a 
lincolni 524, a dorliami 510 angol láb hosszú. Belgiumban a 
tournayi a legnagyobb, benső hosszassága 380 láb levén. A 
kölni dóm 455 láb hosszú, boltozata 146 láb magas, 256 
láb széles. 

A párisi Tempsnak nápolyi levelezője jelentést tesz az 
olaszországi hitszakadásról, hogy eddig csak Bolognában, 
Nápolyban , Livornoban, Florenczben sikerült valami 
kis községet szervezni. A felnőtteket semmiképen se le-
het hi thagyásra birni, csak a fiatalok között megy valamire 
a toborzás. Bibliával semmi eredményt nem nyerhetni, mert 
az olasz nép nem olvas. Egyedüli mód a hittani viták, gyül-
dei előadások, melyekben a fejeket feltüzesithetni. Livor-
noban van egy prot. imaház, most Nápolyban épitünk egyet 
góthstylben. E g y szóval az eredmény igen középszerű. A 
szabadelvű papok felső Olaszországban igen meggyérül tek. 
Csak Nápolyban nyomnak valamit a dominikánus Pro ta 
vezérlete alatt, aki a romai, Minerva elöljáróira csak nevet. 
Különcz nép ez. Kiáltja : Éljen a pápa ! s hozzá adja : le a 
pápakirálylyal. A papokról, a szerzetesekről, az egyházi 
fegyelmi szabályokról ugy irnak, hogy Opinione se tesz ki 
rajtok. A dogmát nem bánt ják, de a nőtelenség ellen heve-
sebben kikelnek mint mink. A hi tegység azonban közöttök 
csak névleges. Garibaldi szereti őket. Ezek se mehetnek sem-
mire, mert a nép szelleme irtódzik a vallásváltozástól, ezeket 
pedig apostatáknak nézi. 

Egy pesti német lap, melyben majdnem naponta, mi-
kint a bécsi Kikerikiben, különös szagú czélzásokat olvasunk 
a keresztény vallásos szokásokra, emliti, hogy a londoniak 
ujságlappal járnak a templomba, vagy pedig helyeiken ta-
lálnak ilyest. Amerikáról átalános szokásnak adatolja, sőt 
azt is, hogy templomi újságok is vannak. Skocziáról szinte 
azt. — Az idő pénz, az isteni tisztelet folyhatik, az ajtatos 
ember újságban mulatozik. Most ujságlapok emlittetnek mint 
alkalmasok, később fognak emlitetni a váltók, utoljára mi ? 
Az, hogy minek a templom, hol nincs aj tatosság ? 

Értesítés. 
A magyar kir. egyetem hittani karának September 28-

dikán tar tot t ez évi utolsó ülésében a kar által e végre föl-
kért birálók benyújtot ták véleményüket a Horváth kalocsai 
kanonok alapítványából 1862-ik évi május 17-én kitűzött 
dijért ez évben versenyező „Es t Trini tas creatrix — " és 
„F ide spe et caritate — " jeligés két pályaműről. A birálók 
megegyező véleménye szerint mindkét munka nem levén más 
egyszerű értekezésnél a hit-, remény- s szeretetről anélkül, 
hogy azokból a ker. kath. tökélynek, illetőleg életnek termé-
szetfölötti alapja, iránya, becse s érdeme tüzetesen és kön-
nyű lehozásban megértethetnék, következőleg a pályakér-
dést közelitőleg sem oldván meg, díjazásra egyik sem ítél-
te te t t méltónak. — Fölszólittatnak a t. szerzők, hogy kézi-
ra t jukat az ez évi hittani Dékán úrtól legközelebb átvétessék, 
a kitől a jeligés levélkéjüket is feltöretlenül megkapják. 
Kelt Pesten october 7-én 1864. 

Ruzsicska János, 
a hittani ka r volt dékánja . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor s a r k á n , 9 . s z , a. 
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Sarkalatos dogmáink nyomai 
az ősrégi hagyományokban. 

(Fo ly t a t á s . ) 

Forduljunk más népekhez, s lássuk, mily nyo-
mokat fedezhetünk fel nálok ezen titkokra nézve, — 
nyomokat, melyek koránsem vezethetők le az izrae-
litáktól , noha egyedül nálok maradtak fen tisztán, 
de elenyészve, mig valódi arczuk Isten fiának szent-
séges kezeivel le nem fátyoloztatott ; nem vezethetők 
letőlök, 1-ször mert Isten bölcs tanácsa szerintelszi-
getelve éltek, s kivel sem jöhettek érintkezésbe szom-
széd nemzetekkeli kereskedésen kivül, ami szinte, Sa-
lamon korát kivéve, szűkebb korlátok közé vala szo-
rítva; 2-szor mivel azon nézeteket, melyekről itt szó 
leend, az őskor legrégibb népeinél feltaláljuk; külö-
nösen Indiában a brahminok, kik sokkal büszkéb-
bek voltak, hogysem másoktól kölcsönöztek volna 
valamit, bölcseségüket Semtől származtatják, s ugy 
látszik jogosan, bár a törzsatyától öröklött tanokat 
emberi gyarlóságnál fogva nagyon is elferditették. 

Hasonló sorsra jutott ezen tan egyéb népeknél 
is; Istentől rendelt egyház nélkül minden hitépület 
előbb-utóbb romba dül az idők gyászos tanúsága 
szerint. 

Egy lényben három személyrőli fogalomból 
majd három Isten, majd egy istenség három tulaj-
donsága vagy kihatása keletkezett ; vagy hol a há-
rom isteni személyek fönmaradtak, egy ős Istennek 
rendeltettek alá. Ezen ős Isten Indiában Bralnnenak 
nevezteték el ; első kiömlése pedig Brahmának, ki-
nek a teremtést, Vischnunak a fentartást, Sivának a 
lerontás által leendett ujjá teremtést tulajdonitották. 

Nagy szerepet játszott az ,Om' szócska is, mely 
Indiából Egyiptomba s Göröghonba is átköltözvén, 
az eleusini titkoknál rejtélyes jelentőséggel monda-
ték ki, Wilfordt szerint minden ima kezdetén, végén, 
s minden vallásos tényéknél használtaték, mint ná-

lunk az „Amen." Jones Vilmos ennek mystihcai ér-
telmét is fejtegeti, állitván, hogy a három istenség 
Vischnu, Siva és Brahma, A. U. M. betűkkel is je-
lezve , ,Om' szócska által magyaráztatik, melyben 
ama három betű összefolyni látszik, s bünmerény 
volna az ajtatos indusnak kiejteni, ha felőle elmél-
kedik. Vischnu több izben emberi alakot vett ma-
gára, s az emberekkel barátságosan társalgott, s 
Krischna vagy Krischu név alatt járván a földön, 
gyermekkorában egy kaliya nevű kigyót ütött agyon, 
ezért is majd mint a kigyótól sarkon csipve jelké-
peztetik, majd mint annak feje széttiprója; Krischna 
a napban tiszteltetik, mint Mitlirás a perzsáknál. 

Ezen Mithrásról mondja Plutarchus, hogy a 
perzsák őt közbenjárónak nevezik, nem oly értelem-
ben mint szent Pál, hanem mint ki Ormuzd jó, és 
Arimán rosz lény között áll, t. i. a setétség országá-
val küzdve, a világosság országa megdicsőitésére. S 
nem mondja-e a szentirás : „Azértjelentmegaz Isten-
nek fia: hogy az ördögnek cselekedeteit elrontsa?" *) 

A pogányoknál nagyban divatozott azon isten-
séget, melyről álliták, hogy harczol a roszszal, s ked-
veli az embereket, a napban tisztelni. Igy tőnek a 
celták is Balder-istenökkel, ki szelid s az emberek 
barátja vala, lakása menyben Breidahlik palota, osz-
lopain bűvirattal, melynek halottakat feltámasztó 
erőt tulajdonítottak. Lókénak, az istenkáromlónak, s 
minden csalárdság fejének izgatására meggyilkolta-
tott, de egykor a holtak országából meg fog jelenni 
s a menyben dicsőséggel uralkodni. 

A görögöknél s romaiaknál a nap nemcsak He-
lios s Apollo, hanem Heracles és Hercules név alatt 
is tisztelteték ; ezen Hercules Zeus vagy Jupiter fia, 
bátor s hatalmas hős vala, s mint az indiai Krischna, 
már csecsemős korában kigyót ütött agyon, később 
egyéb állat s emberszörnyeket, mig végre Oeta ma-
gaslatán lángoló máglyáról menybe emelkedék. Hogy 
ezen eszme keletről nyugotra oly sok nemzeten át 
tört magának utat, leginkább Irhon régiségeiből tü-
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nik ki, melyekben halhatatlan dicsőséget aratott. Va-
lancey tábornagy szerint ó-irlandi nyelven a nap 
Krischnának hivaték, s magasztalólag emliti fel a 
felkelő, delelő s leáldozó nap tiszteletére költött s a 
nép ajkán forgott dicsénekeket, melyekben az egész 
mindenséget besugárzó nap, a meny hatalmas igaz-
gatójának, s az emberiség egyetlen istenségének, a 
hősök esedezését meghallgatónak adatik elő. Irhon 
régi istenségei: Kriosan, Biosena és Siva vagy Shiva, 
kétségkivül Krischna, Vishnu, Brahma és Siva indiai 
istenek. A vallásgúnyoló élczekben gyönyörködő 
Volney Krisztus urunk nevét Krisnából akarná ki-
olvasni, de ügyetlenül, mert tudnia kellene, hogy a 
Messiást már századok óta várták, mielőtt Krisztus 
született volt, és hogy a görög Christos Messiásnak, 
a héber névnek forditása. 

Ámbár már a perzsa Mithrásban is fölismerliet-
nők némi nyomait az óhajtva várt Istenfiának; Zo-
roaster, a hires vallásujitó, azonban egész biztonság-
gal nyilatkozott efölött, mondván, hogy nem sokára 
egy szeplőtelen szűztől születendő szent férfiú fogna 
megjelenni, kinek születését fényes csillag hirde-
tendné a világnak, s tisztelőit bölcsőjéhez kalauzolná. 

Ellenvethetni ugyan, hogy Zoroaster Ezekiel-
s Dániellel, kik vele Babylonban éltek, fűzött társal-
gásából s izraelita forrásból merítette ezt; egyébkint 
már ennek is figyelemre méltósága mellett a szent-
írásból világosan érthetni, hogy keletnek volt tudo-
mása egy jövő zsidó királyról, s hódolóit hozzá ve-
zető csillagról. !) (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 13-án. Szent István apostoli királyunk ne-

vével jelzett polgári lovagrend folyó év május 5-én 6-án 
érte el alapittatásának első száz éves korszakát. Cs. ap. kirá-
lyunk ő Fölségének 1862 nov. 16-án kiadott parancsából 
ezen százados évfordulati nap egy igen diszes emlékkel örö-
kittetett, egy könyvvel : ,Memoria insignÍ3 Ordinis sancti 
Stephani Hungáriáé regis apostoliéi saecularis, Vindobonae, 
typis status procusa 1864. Benignissimo Imperatoris Cae-
saris Augusti Hungáriáé Regis Apostoliéi Francisci Josephi 
I . jussu édita.' Minden magyar sziv előtt kedves lovagrend, 
a császári birodalom legelső rendjeinek egyike, mely édes 
magyar hazánk alapitójára, szent királyára emlékeztet, ne-
vét viseli, hirdeti, tisztelettel terjeszti. Két lovagrend van, 
mely a birodalom egyes országára vonatkozik, s koronáját 
ékesiti : sz. István ap. király és avaskorona rendje. A csá-
szári koronán kivül más koronának rendje az austriai biro-
dalomban nincs. A magyar korona, a nemzet, az ország ezen 

Móz. 4. k. 24, 17. Maté, 2,1—12. 

diszét, ezen ékkövét Mária Teréziának köszöni, s midőn a 
lovagrend alapittatásának százados évnapját ünnepli, az 
igaz magyar megemlékezik azon időkre, azon erényekre, 
melyek a nagy szivü királynak alkalmat adtak, hogy a ma-
gyar koronának, és a nemzetnek ily fényt, ily tekintélyt köl-
csönözzön. Törhetlen hűség, határtalan önfeláldozás, szá-
mitás nélkül lelkesült engedelmesség a fölkent királynak 
szavára a magyarnak erénye, faji sajátsága. Akkor szenve-
dett a nemzet, mikor emez erények homályosodtak ; akkor 
diszlett, mikor magosban fényesen ragyogtak ; akkor lépett 
a nemzet saját sírjának mélyedéseibe, mikor ezen erény ellen 
bűnös merény elkövettetett; és ha a népek és nemzetek 
szakadozásaiban, melyek Európára betörni látszanak, az is-
teni gondviselés a magyar nemzetet, a magyar korona min-
den testvér népeit fényesebb jövőre föntartani, megszilár-
dítani akarja, csak is ezen erények, csak is a fönséges ural-
kodó austriai ház iránti kötelezettségek fogják a nemzetet, 
fogják a testvér népeket föntartani és rendeltetésükre vezé-
relni. Ezen erényeket akarta Mária Terézia megtisztelni, a 
lovagrendben azon erényeknek örök emléket, éltető intézetet 
emelni, Mária Terézia Magyarországnak, a magyar szent 
koronának, a magyar nemzetnek díszére, méltóságára, di-
csőségére alapította sz. István apostoli királynak lovag-
rendjét Magas királyi gondjaiban e módot találta fel, hogy 
az ország tekintélyét és tiszteletét magosabra emelje. Igy 
irt ő saját kezével 1764 febr. 21-én a magyar udvari korlát-
nokhoz : „Ich war von Zeiten meiner Regierung dahin be-
sonders bedacht, dass nicht nur was zum Nutzen sondern 
auch zur Ehre und Ansehen des Königreichs Hungarn und 
der Nation etvas beitragen kann, nicht verabsäumt werde." 
Ezen czél mellett, melyért a magyar nemzet méltán mond-
hatja : ,in te matrem cum pietate colit,-et toti Austriadum 
domui cum sanguine vitám — pectora, fortunas, spesque, 
íidemque vovit,' a nagy király e lovagrendet jelentékenyen 
vallásos elemmel ellátta. Az elnevezés : ,Szent István apos-
toli király,' sz. István napján a szentmisén megjelenési kö-
telesség a tagokra, s a rákövetkező napon halottias szent-
mise az elhalt tagokért e lovagrendet vallásos színben tün-
tetik elő. Sz. István apostoli király lovagjai sz. Istvánnal 
egyet érezzenek. „Nihil institutionis hujus dignitati conve-
nientius nos facere posse arbitrabamur quam sí civilem hunc 
ordinem s. Stephani regis apostoliéi, qui nempe hoc regnum, 
quod nos haereditario jure tenemus, sapientia et fortitu-
dine constituit, virtute ac pietate ílrmavit, gloriosi nominis 
decoraremus inscriptione, quo ita tam noster erga divum 
hunc Hungáriáé regem cultus ac pietas publico hoc testimo-
nio coníirmetur," igy szólt az alapító király alapitói leve-
lében. Az alapítás, az alapitott rendnek elnevezése a szent-
nek vallásos tisztelete ; a lovagok : équités s. Stephani regis 
apostoliéi. Ehez jön, hogy a lovagrend főpapja mindig az 
esztergomi érsek,' az ország primása, hogy a lovagok II. Jó-
zsef rendeletéből a bécsi Urnapi vallásos nagy körmenetre 
meghivatnak, hogy sz. István ünnepén kivül sz. Imre napját 
is mint rendi ünnepet megülik. A lovagok száma 100-ra 
van megszabva, 20 nagy keresztes, 30 közép s 50 kis ke-
resztes. E számba nem soroltatnak az egyháziak és az ide-
genek ; ezek határozatlan számmal lehetnek. A rendjel ritka-
sága a rendnek magas becse. Sz. István rendje az arany-
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gyapjúval együtt viseltethetik. A lovagok esküt tesznek, 
melytől azonban a nagy me8ter, a magyar király fel is menthet. 

Ha végig tekintünk a magyar lovagrendnek százados 
történetén, ma dicsőségének legmagasabb pontján látjuk. 
Nincs uralkodó fejedelem Európában, nincs fejedelmi berezeg, 
nincs első rendű államférfi, vagy tábornok, ki e rend nagy 
keresztjét nem viselné. Abdul-Medzsid szultán gyémánttal 
kirakott nagy keresztet birt, mikint ma a persa Schall birja. 
Minket a főpapságból választott rendi tagok érdekelnek, 
kiknek neveit fölemliteni akarjuk. 

A rend első főpapja Barkóczy esztergomi érsek, s pri-
más, s az utána következő érsekek primások voltak. Gróf 
B a t t y á n y i József kalocsai érsek (1764 jun. 11.) nagy-
keresztes ; gr. Z i c h y Ferencz győri püspök (1774) nagy-
keresztes ; B a j z á t h József ansari vál. püspök kiskeresztes, 
(1765 nov. 5.) később mint veszprémi püspök (1777) kö-
zépkeresztes lett. Báró P a t a c h i c h Ádám kalocsai érsek 
(1778) nagykeresztes; gróf S a u e r Kajetán órodi prépost 
(1789), R o so s Pál ansari vál. püspök (1802), S z e r d a -
h e l y i György bóthi apát, váczi kanonok (1805), M i t t e r-
p a c h e r Dániel skutari vál. püspök, s helytartó tanácsos 
(1806) kiskeresztesek, gróf K o l o n i c s László kalocsai ér-
sek (1808) nagykeresztes, V e r h o v á c z Miksa zágrábi 
püspök (1808) közép-, M a n d i c s Antal diakovári püs-
pök kiskeresztes, később 1810-ben középkeresztes lett. B 
F i s c h e r István egri érsek (1819) nagykeresztes ; L á n g 
Ferencz n. váradi kanonok (1832) kis-, S z e p e s s y Ignácz 
pécsi güspök (1835) közép-, V u r u m József nyitrai püs-
pök (1836) nagykeresztes. Gr. N á d a s d y Ferencz mint 
váczi püspök (1840), K o v á c s Miklós erdélyi (1844), L o-
n o v i c s József csanádi püspök (1845), H a u 1 i k György, 
még mint zágrábi püspök (1849), P a l u g y a y Imre nyitrai 
püspök (1849) mind középkeresztesek, Haulik György 
1859-ben nagykeresztes. E r d é l y i Vazul n. váradi g. kath. 
püspök (1850), R i m e l y Mihály főapát (1852), F e k e t e 
Mihály novi vál. püspök, esztergomi kanonok (1857) kis-
keresztesek ; K u n s z t József kalocsai érsek (1863) nagy-
keresztes. Mindössze a magyar kath. papságból 25-en, ide 
számítva az esztergomi érsekeket,- kik a rendnek főpapjai, 
Ambrus főlierczeget, Rudnayt, Kopácsyt, Scitovszkyt, 29-en 
voltak lovagok. 

A nem egyesült püspökök közül P u t n i k Mózes kar-
loviczi érsek (1782), Z s i v k o v i c h Pantaleon temesvári 
püspök középkeresztesek. 

A magyar korona tartományain kivüli főpapságból is 
találunk, és pedig jó számmal. Gr. F r a n k e n b e r g Hen-
rik mechelni érsek s bibornok (1764), gr. M i g a z z i Lipót 
bécsi érsek, bibornok (1764) ; gr. F i r m i á n Lipót Erneszt 
bibornok, passaui püspök; R o d t Konrád Ferencz bibornok 
constanzi püspök (1765) ; P r z i c h o v s k i Antal prágai ér-
sek (1775) ; gr. H a m i l t o n Miksa olmiiczi herczeg-püspök 
(1775) ; gr. S i e r a k o v s k i Venczel lembergi érsek (1775) ; 
gr H r z a n Ferencz bibornok, követ Romában (1780) ; gr. 
C o l l o r e d o - W e l l s e e Antal olmüczi herczeg-érsek 
(1790) ; gr. A u e r s p e r g József bibornok passaui püspök 
(1791); F 1 a n g in i Lajos bibornok, velenczei patriarcha 
(1803) ; M a t t é i bibornok (1819) ; A1 b a n i bibornok ber-
ezeg (1823) ; gr. G a i s r u c k Károly milanói érsek, bibornok 

(1838) ; b. S o m e r a u-B e c k Miksa olmüczi herczeg-érsek 
(1849); herczeg S c h w a r z e n b e r g Fridrik, salzburgi 
érsek, bibornok, (1849) ; A n t o n e 11 i bibornok, államtitkár 
(1850) ; V i a 1 e -P r e 1 a bibornok nuncius-helyettes (1855) ; 
R a u s c h e r Otmár bécsi érsek, bibornok (1855) S a n t u c c i 
bibornok (1855); L u c a bibornok (1863) mind nagykeresz-
tesek ; kik között Antonelli bibornok 1855-ben ugyanazon 
nagy keresztet másodszor gyémántokban kapta. Gr. P o d s-
t a s z k y Lipót olmüczi kanonok (1772), C a n e 11 i János és 
B e r a r d i József pápai udvari főpapok (1855) a közép,— 
H e r b e n s t r e i t András constanzi püspök (1793) a kiske-
resztet kapták. Mindössze 26 lovag, kiket a fönt elsorolt 
magyar lovagokhoz számítva, a kath. papságból egy század 
lefolyása alatt 54 főpap lovaggá üttetett . 

A kalocsai érseki szék négy nagykeresztest bir ; az 
egri egyet, a nyitrai, zágrábi püspöki szék kettőt, a győri, 
veszprémi, diakovári, pécsi, váczi, erdélyi, csanádi, egyet, 
mind középkeresztesek. Élnek : Scitovszky, Kunszt, Haulik, 
Lonovics, Rimely, Fekete ; Rauscher, Schwarzenberg, An-
tonelli, Santucci, Canelli, Berardi, Luca, összesen 13-an, 
mindannyian apostoli sz. királyunk nevét kettős indokból 
tisztelik, a magyar koronának diszét viselik, terjesztik, sz. 
királyunk utódjának, cs. ap. királyunknak I. Ferencz Jó-
zsefnek, mint rendi nagy-mesternek kegyeit élvezik, hirde-
tik, a sacerdotium és impérium áldásos frigyét erősitik, azt, 
hogy mint egyháznagyok az államra és társadalomra rend-
kívüli szolgálatokat tettek, a rendi keresztben előtüntetik. 
,Pro singularibus meritis' adatik a nagy kereszt, de maga is 
,singulare decus,' rendkivüli megtiszteltetés. 

ZIRCZ , aug. 10-én. A zircz-cisterci rendet érzékeny 
veszteség érte. Zirczen folyó évi május 30-án hunyt el az 
Urban nt . Pákozdy Román, munkás élte. 77-dik, áldozársá-
gának pedig 51-dik évében. A boldogult Pápán 1787-dik 
évi october 17-én született, jó nevelést nyervén, szülőváro-
sában s Veszprémben végezte a közép, Győrött a magasabb 
tanosztályokat, 1809-dik évi november 1-én Zirczen a cis-
terci rendbe lépett, Weszprémben hallgatta a hittant, 1813-
ban sept. 12 -en Szombathelyen boldog emlékű Somogyi Li-
pót püspöktől áldozárrá szenteltetett. Nyilvános életében 
dús érdemeket szerzett a tanári és lelkészi pályán ; először 
Székes-Fehérvár, azután Pécs azon időszakban, mikor a rend 
felsőbb meghagyásból ezen gymnasiumokat átvette, és utóbb 
Eger összesen tiz évig volt fáradhatlan tanári működésének 
tanuja. Mint lelkipásztor pedig negyven évig küzdött igaz-
sággal erénynyel, hittel és jámborsággal az üdv utján, min-
denütt mint a gyertyatartóra helyzeti világosság fényesked-
vén : sokan bizonyítják azt mai napig Bakony-Nánán, hol 
két, Előszálláson, hol három, Nagy-Esztergáson, hol szinte 
három évet töltött. A Zirczhez közel Olaszfaluban pedig har-
minczkét évig jó és rosz napokban igazi áldása volt hivei-
nek ; itteni érdemeit kellően ecsetelni nehéz volna, mert min-
denkinek különbség nélkül mindene volt ; atyja, vigaszta-
lója, gyámola és tanácsadója boldognak, szegénynek, nagy-
nak, kicsinynek ; kész volt életét szeretett nyájaért, mint jó 
pásztor feláldozni ; megmutatta ezt elegendően, midőn ott-
létekor a cholera mirigy két izben hivei sorait pusztitotta. 
Végre működési pályájáról lelépvén, a munka és évek terhe 
alatt roskadó aggastyán 1862 dik évben Zirczre költözött ; 
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de még tevékenységhez szokott lelke itt sem akart nyu-
godni, hanem rendjének még minden tőle telhető szolgála-
tot tenni kivánt ; a mindennap épületesen végzett szentmise 
áldozaton kivül, a rend nyilvános imáin részt vett, és Zirczre 
minden vidékről számosan gyűlni szokott ajtatos népnek 
szent gyónásait hallgatta: mig ezen buzgóságában 1863-dik 
évnek tavaszán súlyos hosszú nyavalya ágyhoz szegezte 
volna. Hosszú élte fonalán ritka szivjóság volt fő jelleme, 
mely egész keblét áthatotta ; minden ember szerette őt, mert 
a mulandó örömöket megvetvén, egészen csak Isten és em-
beriségnek szentelte életét, legfőbb öröme volt jó lelkisme-
rete, mint tiszta és feddhetetlen életpéldány ragyogott a vi-
lág előtt ; mivel pedig minden környületben szelid, béketűrő 
és irgalmas volt , róla el lehetett mondani, hogy ellensége 
nem volt. Ezokáért szomorú részvéttel, és nagy aggódással 
várta az ő betegségének kimenetelét a rendtárs, és a vidéki 
egyiránt, volt hivei pedig méltán féltek, hogy a szeretet kö-
telékét, melyet irántuk minden időben legbővebb mértékben 
tanúsított, a halál ketté szakitja ; azért is buzgó fohászaikat 
küldék az egek urához , hogy drága életét vigasztalásukra 
még megtartaná, és meghallgatta az Ur a szegények imáit ; 
megengedvén érni az érdemesültnek öröme végezélját ; mert 
mult 1863-ik évnek sept. 13-án mint a boldogságos Szűz Má-
ria neve ünnepén szerencsés volt Zirczen arany miséjét mélt. 
Deáky Zsigmond felkent caesaropoli püspök, és győri szé-
kesegyházi nagyprépost egykori ifjúsági barátja vezetése 
mellett a Mindenhatónak bemutathatni. Igy áldatik meg az 
ember, kiben az Ur félelme honol. Szívből rebegték akkor a 
jelenlevők, hogy számtalan jótetteinek becses emléke fűsze-
rezze napjait élte estvéjén , érdemekben, és években dús 
kort kívántak neki ; de a gondviselés örök könyvében más-
kép volt végezve, mert napról-napra hanyatlott testi és lelki 

_ ereje, azonban mint végig szerencsés vala az Urnák szolgál-
hatni ; és még kimúlása napján is a szentmise áldozatot pél-
dásan végezvén, azután pedig rend társaival kedélyesen be-
szélgetvén, szobájába visszavonult, hol reggeli tiz órakor a 
haldoklók szentségeivel elláttatván , ugyanaz nap délutáni 
három órakor , csendesen , mint é l t , jobb létre szenderült. 
Junius 1 -en ment veghez huit porainak eltakarítása számos 
papság és sok tisztelőinek jelenlétében. Benne az egyház 
egy jeles papot, a cisterci rend egy erényes, tudományos, és 
nyájas tagot, a szegények, kik miatt maga is igen gyakran 
szűkölködött, vigasztaló barátjokat vesztették. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki. 

BERLIN , sept. 22-én. Az elhunyt Willisen tábornok-
nak, a porosz kormány romai ügynökének helyére két egyént 
említenek : Reumont, és Balan urakat. Az első a nevezett 
diplomaták közül katholikus, és kétségkívül a porosz diplo-
maták között kitűnő helyet foglal el. Ezen kivül tudós ré-
giségbuvár is. Senki sem ismeri jobban az ókori, és ujabb 
Itáliát, mint ő, amint ezt müvei tanúsítják. Csakhogy kine-
veztetésén sokan még mindig kételkednek, mert első katho-
likus ember volna, kire Poroszország ama fontos küldetést 
bizná, melylyel eddig mindig egy kis propaganda a protes-
tantismus reszére , és ennek pártfogolása az örökvárosban 
volt egybekapcsolva. E czélra természetesen a porosz kö-
vetség személyzete is csak protestánsokból ál lot t , hogy 
az ott alkalmazott államegyház pásztorának hivei is le-

gyenek. Piemontnak olaszhonbani bitorlásai előtt Reumont 
ur Poroszországot a florenczi nagyherczegi udvarnál sok 
éven át képviselte. — Poroszországban gyakran történik, 
hogy a katholikusoktól az egyik kézzel elveszik azt, amit 
a másikkal adtak Ha a kormányhatóságok valamit en-
gedményeztek , biztosak lehetünk, hogy a helyhatóságok 
megfosztanak tőle et vice versa. Jutalmul azon szolgá-
latok fejében , melyeket szerzetesnőink a harcztéren tet-
tek, a kormány a neissei irgalmas szüzeknek polgári jogot 
adott. A königsbergi hatóságok már most a bevonuló szüzek 
mindegyikére 30 tallérnyi összeget róttak ,Einzugsgeld' fe-
jében, azokra kik a szeretet adományait protestánsoknak 
úgymint katholikusoknak nyújtják. Az adó e nemétől eddig 
a tisztek , papok, az elismert vallásfelekezetek tanitói, és 
mindazok, kik valamely az állam által elismert testülethez 
tartoztak, felmentve valának. A königsbergi hatóság e tette 
tehát zsarolás , mely ellen azonban a katholikus kisebbség 
által felterjesztett tiltakozások sikeretlenek maradandnak. 
Ugyanezen tartomány katholikus részében Ermelandban 
panaszolkodnak , hogy azon bírósági hivatalok, melyek ed-
dig katholikusok kezeiben voltak, protestáns és szabadkő-
mives zsidókra mennek á t , kik majd a feloszlás magvait 
hintendik el emez eddig aránylag szerencsés tartományban. 
— Baudry pöspök in partibus, és az elhunyt kölni bibornok-
érsek helyettese a káptalan által káptalani helyettesnek és 
megyekormányzónak választatott. — Amint Geissel bibor-
nok halála a király és királynő tudtára esett, azonnal a káp-
talannak és a városnak részvétüket táviratilag tudtokra ad-
ták. — Kölnben két katholikus gymnasium van, melyek a 
város által tartatnak fön, és egy úgynevezett vegyes az ál-
lam költségein. Ez utóbbiban hol 219 kath. tanoncz mellett 
181 protestáns és 39 zsidó hallgató van, és mindemellett a 
tanárok majd mindannyian protestánsok, és az igazgató is 
prot. vallású, noha rendszerint az igazgatóknak felváltva 
kellene lenniök. Ez az egyenjogúság a porosz prot. felfo-
gás szerint. 

L I E G E , aug. 30-án. Választásainknál a kormány min-
den bőszült elmét felhasznált, csakhogy többséget nyerjen. 
Julius végén, augustus elején tömérdek röpirat jelent meg, 
úgyhogy ezeknek teljes gyűjteménye becses adat lesz a tör-
ténetin) tollába, ki hazánk eseményeit az utókorban fogja 
rajzolni. Igy nyernek, igy jutnak győzelemre mindenütt és 
mindenkor a kath egyháznak ellenségei. Es a külföldi lapok 
nem pirulnak győzelmi dalokat zengeni a belga kormánynak. 
Meglepő valóban, hogy a forradalmi lapok mindig a kor-
mány elleni pártot dicsérik, s nálunk a kormányt és kik az ő 
buta pártjához szegődnek. Genfben a conservativeket vé-
dik, a radicalisokat pedig elitélik. Ez meglepő. De a titok 
nyitja ott van , hogy itt a kath. p á r t , vagy is a radica-
lis, mert annak elnevezték, tiszteli az egyházat, azért nincs 
számára kegyelem a radicalis lapokban; a kormánypárt pe-
dig üldözi a kath. egyházat, azért van annyi kegyelem az ő 
részére. Genfben a conservativek régi orthodox calvinisták, 
a radikálok pedig azok, kik a calvinista orthodoxiából nem 
hagytak fel többet, mint egy karszéket; de azok halálig ül-
dözik a katholikusokat, ellenök minden méltatlanságokat el-
követnek, azért a forradalmi lapokban a genfi conservativek 
pártoltatnak, a radikálok pedig kegyelmet nem találtak, mert 
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ezek szabadságot akarnak igaz hitre mikint az istentelen-
ségre. Ilyen a szabadelvüség az egész világon. Emiatt Bel-
giumban is a kormánypárt magasztaltatik, az ellenzék gya-
láztatik. A szabadelvüség hévmerője a vallásosság, előtte 
minden jó, ami vallást öl, ami vallásos embert üldöz. Innen 
az olasz forradalmi pártnak kegyelme is. melyet az európai 
ujságlapokban nyer. Gondolná az ember, hogy eme hi-
tetlen világban a religio legkevesebb figyelemre se méltatta-
tik, sőt minden csak religioi kérdés, minden odamegy, ho-
gyan árt a religionak ? A belga kormánypárt sok röpiratot 
sok torzképet eresztett a nép közé ; a röpiratok legnagyobb 
része a jezsuiták ellen van. Jezsuita-e, pap-e, szerzetes-e 
valaki, nálunk kérdésbe nem jön, az alkotmány csak polgárt 
ismer. De a kormány az alkotmányt minden jó tulajdonsá-
gaiból kivetkőzteti, ő csak papot, csak szerzetest, csak je-
zsuitát ismert. Távol van tőlünk, a mi kőmives lapjainkkal 
vitát kezdeni, ez tévesztett, sikeretlen munka lenne, mert 
nekik a józan észszel, a logikával semmi közük, az ő eszük 
per Ausoniae fines sine lege vagatur. De nem lesz fölösle-1 

ges a jezsuiták egy neveltjének vallomásait közzé tenni, 
úgyis kevéssé ismeretes e vallomás. Ezen növendék Lamar-
tine, az 1848-i köztársaságnak külügyminisztere. 0 előbb 
világi neveidében volt, melyről irja : „a hideg mosoly, a ta-
nítók szineskedő jósága atya akart lenni pénzért, minden 
pénzt szaglált, minden pénzbüzü volt." Később Belleybe a je-
zsuiták neveidéjébe adatott, melyről meleg emlékeit ekép 
irja le. „Anyámon kivül engemet senki se szeretett a csa-
ládban. Anyám kivitte, hogy én nem Lyonba, egy világi ur-
nák nevelő intézetébe, hanem Belleybe. a jezsuitáknak hi-
res tanintézetébe küldettem. Ide jöttek olaszok, spanyolok, 
francziák, németek , svajcziak, mert Savoya határán volt. 
Anyám vezetett ide. Az első napokban azonnal észrevettem 
mily nagy különbség van azon nevelés között, melyet pénz-
vágyból a nevelő iparosok adnak, és melyet egy szerzetes 
ad az Isten szeretetének sugalmából, aki a jutalmat csak 
az egekben várja. Itten nem volt az anyám, de helyette 
megtaláltam az Istent, a lélektisztaságot, az imádságot, 
a szeretetet , szelidséget, atyai felvigyázatot. a család-
nak .kedves hangulatát , szelidséget, szerető fiakat sze-
rető és szeretett atyák körül, úgyhogy mindnyájunknak 
arczain boldogság lakozott, tükrözött. Én fásult, kemény 
voltam , mikor bementem, mert előbbi nevelőirr.riek pénz-
vágya bennem utálatot gerjesztett irántok, én saját szolgáim-
nak néztem őket, de Belleyben atyákat találtam , megpu-
húltam, gyengéd lettem. Magamtól lehajoltam az édes iga 
alá, melyet igának tudtam, de melyet tapasztalatból édesnek 
ismertem, a szerzetes atyák mindent tudtak édessé tenni. 
Az ő főtörekvésök volt, hogy bennünk érdeket költöttek a 
nevelőintézet iránt, hogy magunktól kivánjuk annak gyara-
podását, gyümölcseit magunkon, egyszóval, hogy intéze-
tünk iránt lelkesüljünk. Ugy látszott, mintha Istennek szent 
lelke elevenítette volna a nevelteket és a nevelőket. Mi 
egymást szerettük, s a szeretetben nem volt közöttünk 
különbség növendék és nevelő között, mi egy család 
voltunk. A leghidegebbek, az ellenkezők elragadtattak 
ezen átalános rohamtól. I t t láttam, hogy a fiatalból embert 
lehet csinálni nem kényszeritve őt, de sugalva. Mély érze-
lem vezetett mindnyájunkat. Ok tudták a titkot miképen 

kelljen bennünk ezen érzelmet kedvessé és gyengéddé tenniT 

hogy keressük, megleljük, birjuk az Istent. Mi mindnyájan 
az Istenért szinte szenvedélyesek lettünk. Ily rugó a szi-
vekben mindent képes tenni. Az atyák nem színlelték a sze-
retetet, de igazán szerettek minket, mikint a szentek szeretik 
az ő kötelességeiket, mikint a ker. munkás szereti a munkát, 
mikint a büszkék szeretik az ő dölyfösségüket. Azon kezd-
ték ők, hogy engemet boldoggá tegyenek, s azon végezték, 
hogy bölcscsé tettek. Az ajtatosság feléledett lelkemben, s 
minden munkámnak indereje lett. Barátságot kötöttem a ko-
rombeli lelkekkel, melyek oly tiszták, oly boldogak voltak, 
mint én. Ezen barátság még inkább egy családdá olvasztott 
minket. Neveltetésünk vallásos volt, a gyakori imádság, elmél-
kedés szent szertartások, melyeket az oltárnak disze, fénye 
oly kedvessé tett , melyet az ének, a zene, a virág a fiatal 
elmék és keblek előtt elragadtatásig édessé varázsolt. Az 
atyák, kik ezeket velünk tették, magok egész lélekkel, őszin-
tén végezték. I t t kiki az Isten előtt állott, ki a sziveket is-
meri. Én torzsalkodtam először ezek ellen, mert a lyoni ne-
velés, a világi nevelőim ezek iránt szereretetet ébreszteni 
nem tudtak, én a szertartásoktól idegenkedtem. Hanem i t t a 
szelidség , a béketűrés , a gyengédség , a meggyőzés min-
denható erővel legyőzte a 15-éves ifjúnak korlátlan képze-
lődéseit. En ezeknél feltaláltam azon ajtatosságot, melyet 
anyámtól az első tejjel szivtam, de melyet Lyonban a világi 
nevelők alatt egészen elvesztettem. Megtalálván az ajtatos-
ságot, megtaláltam lelkemnek nyugalmát, rendet, önfeladást, 
kedvet a tanuláshoz, kötelességérzetet, az Istenneli közle-
kedésnek izét, az imádság, az elmélkedés, a gyónás, az ál-
dozás édességeit, kivált az összeszedett, a magába szállt, az 
Oltáriszentség előtt térdelő léleknek elragadtatásait, melyek-
hez a világon nincsen semmi hasonló. Én hálával távoztam 
nevelőimtől, kik lelkemet felébresztették, mikor értelmemet 
művelték, s kik bennen az Isten szeretetét felgyulasztották. 
Desbrosses, Varlét, Béquet, Wrintz a többik között inkább 
barátjaim semmint tanáraim, örökre emlékezetemben fognak 
maradni, mint oly férfiak, kik jámborságra figyelemmel, atyai-
sággal, gyengédséggel vezettek.,Ezeknek nevei lelkem csa-
ládiasságának tagjai, kiket nem test, nem vér, hanem szel-
lem, izlés, erkölcs, és a szeretet érzelme egyesit. Az ő buz-
galmuk oly égő volt, mely nem gyuladhatott meg máson, 
mint természetfölötti szereteten. Az ő hitük őszinte, életük 
tiszta, szigorú, a szeretetnek utolsó perczig feláldozva volt, s 
minden csak az Istenért. Voltaire is volt tanítványuk, ő is 
igazságot szolgáltatott nekik. Voltaire tisztelte fiatalsága 
mestereit. En őket erényeikben tisztelem, mikint Voltaire. 
Az igazságnak hazugságra nincs szüksége, hogy győzedel-
meskedjék. Az észnek győzni kell." Eddig Lamartine az ő 
Confidances munkájának 6-ik könyvében. Nyissuk fel Vol-
taire munkáit, és pedig leveleit, 1746 febr. 7-én igy ir : 
..Hét éven át jezsuiták házában laktam, s mit láttam ? Mun-
kás. takarékos .életet a legmagosabb fokban, felosztva a re-
ánk forditott gond és az ő szerzetes rendi sanyaruságaik kö-
zött. Ezt bizonyítom ezer másokról, kik ott neveltettek, mint 
én. Azért nem foghatom meg, mikint lehet őket megromlott 
erkölcstanról vádolni. Vessük össze a ,tartományi leveleket' 
(lettres provinçales) és Bourdalounak beszédeit, azok gúnyo-
lódok, ezek nemesen magasztosak, Bourdalou szelid volt 
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mások iránt, szigorú maga iránt, én merem mondani, hogy al-
j a s a b b dolog nincs, mint romlottnak mondani oly férfiak er-
kölcstanát, kik a legszigorúbb, a legsanyarubb életet élik, 
3 kik Asiában a halált keresik, csakhogy a vad népek közül 
legalább egyet az igazságnak megnyerjenek." A belga kő-
mivesség szabadelvű , a forradalmi lapok magokat váltig 
szabadelvűeknek mondják, Lamartinetől se fogja senki a 
szabadelvüséget megtagadni, ő mint szemtanú beszélt, de az 
igazságon erőszakot nem tehetett, azért oly dicsőleg nyilat-
kozott a jezsuiták neveléséről. A belga kőmivesség büsz-
kélkedik az ő jogában, hogy neki a kath. hittől is elszakadni 
szabad alkotmányosan, sőt hitetlennek is lenni, minden val-
lást, mint a brüsseli solidarisok teszik, megtagadni szabad ; 
Voltaire hitetlen volt, de mikor a jezsuitákról szólt, a buja-
ság éjeiéből a fiatal kornak azon egére gondolt, melyen az 
ártatlanságnak csillagai ragyognak, s önkénytelenül elragadta-
tott ezen égnek csillagaitól. Az ,Essai sur les moeurs' köny-
vében ezeket irja Voltaire : „Láttuk, mily nagy nevet sze-
reztek maguknak a nevelés által, mint megújították a tudo-
mányokat Chinában, kereszténynyé tették Japánt , törvényt 
adtak Paraguavnak. Mikor Portugallból kiűzettek, 10,000-en 
voltak, mindnyájan egy romai főnöknek örök engedelmes-
séggel lekötve. Az ő kormányuk minden kormánynak példája 
lett ." Rousseau hitetlen és bölcsész volt, ő pedig igy szól 
felölök: „Roszabb állapotban vannak-e a jezsuiták, mikor 
ellenök irtam ? Én aljas, és nyomorult, mert a szerencsétle-
neket gúnyoltam ! 0 ! én elfelejtkeztem azon méltánylatról, 
melyre nekik joguk van." II. Fridrik szabadelvű volt, az leg-
alább magára nézve, mert különben a legnagyobb zsarnok 
volt, mégis mondta: ,,hogy a nevelésben a jezsuitákat kipó-
tolni nem lehet." ' ) Lalande, az istentagadó bölcsész, csil-
lagász irta : ,,A jezsuita igen érdekli az én szivemet, 
elmémet, háladatosságomat. Carvalho és Choiseul az embe-
rek legszebb müvét elrontották, melyhez tökéletességre 
semmi más mű nem fog felállitatni, a jezsuiták az én csu-
dálkozásomnak, az én háladatosságomnak tárgyai ." ,,Az em-
beriség drága egyletet veszített bennök, igy ir Lalande egyik 
levelében; annyi ezer ember, mint ők valának, az evangelium 
hirdetésével, a fiatalság oktatásával, nevelésével, a betegek, 
a haldoklók vigasztalásával, azaz legbecsesebb, leghaszno-
sabb működéssel elfoglalva, —• — ezek elvesztek. A sok al-
jas rágalmazók között, kiket a protestantismus és a janse-
nismus szült, föltűnt előttem La Chalotais, kinek tudatlan-
sága annyira ment, hogy állítani merte, mintha a jezsuiták 
közül egy se lett volna jeles mathematikus. Az én csillagá-
szati tábláimon olvashatja kiki a hosszú névsort , melyet 
külön rovatban a jezsuitákról készitettem, s ha olvassa, el-
bámul a mathematicusok hosszú sorozatján. Saintesben ta-
lálkoztam La Chalotaival, s szemére vetettem nem igaz ál-
lítását." „A nyugoti szerzetes elemben, igy ir a hitetlen Mi-
chelet János, három név tündöklik: szent Benedek, szent 
Ferencz, loyola szent Ignácz ; három név, mely három kor-
szakot jelez, s mely három korszakot három szóba lehet fog-
lalni : munka , szeretet , hatás. Mily csudásan nagy, mily 
herculesi, mily bátor, mily erélyes, mily magasztos küzdel-

' ) O e u v r e s pos thumes . T . 11. 

meket állottak ki a jezsuiták három századon á t ? E szerze-
tet egy katona alapitotta. Ő magát Krisztus szolgájának 
mondta, s a csaták között annyira tökélesbült e szerzet, hogy 
fölülhaladta mindnyájokat. A jezsuiták Önfeláldozását soha 
nem lehet eléggé dicsérni ; hősies viseletük Európában is-
mertetik, de kövessük őket Ázsiába, mily könnyen mennek 
vértanuságra ! Es azután mily szép, mily nagy, mily dicső-
séges az ô engedelmességük ! ,Isten és az engedelmesség' 
ez az ő jelszavuk. Ma is, ha a munkásokat másoknak irigy-
sége el nem rontja, China keresztény, müveit nemzet lenne. 
Végre, hogy a jezsuiták szelleméről szóljak, ezen szellem 
monumentális." Igy nyilatkozik a hitetlen, aki a kath. intéz-
ményeket oly hideg lélekkel tekinti, mint a stoicusok legel-
seje tekintette volna, de amit lát, arról tanúságot tesz. Óket 
csak a gyűlöletig vitt hitetlenség üldözi, milyen a belga kor-
mánynak elbutult pártja. Az ifjúság, mely kezeikből kikerül, 
buzgó katholikus, emiatt a gyűlölet, mert nehéz solidarist 
kapni a jezsuiták neveltjeiből. Emiatt gyűlöli őket a párisi, 
a brüsseli kőmives, a forradalmár, s mindenki, aki elég sze-
rencsétlen , hogy a hitetlenség gyarapításán buzgólkodjék. 
Az augustusi választások a hitetlenség uralkodását tették 
kérdésbe, a jezsuiták ellen dühöngött a gyűlölet. Egész or-
szágban egyetlen jezsuita se szavazott, habár mint polgár 
élhetett volna jogával. Csak egy tényt volnának képesek ezen 
hitetlenek felhozni, mely mutatná, hogy a jezsuiták izgatnak, 
de nincs ily tény. Az ellenök vitt izgatás mi tehát más, mint 
üdvös nevelési csendes munkájok ellen vitt izgatás ? Em-
lékezzenek Lamartine szavaira, ő a világiak által adott neve-
lést a jezsuitáknál kapott neveléssel Összehasonlítja. 

AVILA , aug. 22-én. (Folyt.) Avila vagy Abula sok 
tekintetben hires. Jó, kegyes, jele3 püspöke van, kinek apos-
toli buzgósága átalán elismert, A generalis vicarius szere-
tetreméltó egy férfiú. A püspöki lak egykor a jezsuita atyák 
háza volt. A püspöki kápolna csinos. A főtemplom jeles gót 
épület. — Sz. Secundus az avilai első püspök sz. teste egy 
oldalkápolnában fekszik. Sz. Péter temploma gót modorban 
épült. Sz. Vincze Kristeta és Salina temploma jeles épület. 
A seminariumban 50 növendék van, becsületes, s bölcs igaz-
gatójuk és jeles elöljáróik vannak. Készül most egy u j semi-
narium a domonkosok egykori házából, itt lesznek az első 
osztályok, vagyis a kis seminarium. A sz. Vincze leányainak 
keze alatt árvaház áll , sok fi- s leánynövendékekkel. Avila 
arról is hires, hogy sz. Terézia itt született, itt növekedett, 
itt lépett zárdába, itt töltötte élete javát, itt kapott Istentől 
számos kegyelmeket. Azon helyen, hol született, most egy 
templom áll, csinos és elég téres , ezen templomot a karme-
lita szerzetesek birják, és ezek folytonosan itt laknak, noha 
nem mint karmeliták, hanem mint világi papok. Sz. mise után 
egy jó — karmelita barát megmutatta sz. Terézia uját , 
botját, sarujának talpát, és jó nagy szemű rosariomát. S ezen 
templom sz. Terézia templomának hivatik. Kérdezősködött 
ez a karmelita barát a mi karmelitáinkról, s imádkozni fog 
bizonyosan, hogy terjedjenek és a karmelita nők is álljanak 
helyre. A másik ház, mely sz. Teréziára vonatkozva emléke-
zetes : domus et ecclesia de Incarnatione (vagyÍ3 de annun-
ciatione B. V.) ez a ház már állt Terézia leánysága alatt, ki-
vül van a városon, szép halmon, jó kert van a házhoz. Mi-



kor Terézia szülőit, kiket igen forrón szeretett, elhagyva e 
klastromba jött , alig tudott, mikint magáról mondá, lépni, 
oly erővel birt a szülőket szerető természetes hajlam, melyet 
midőn Istennek szeretetével megszentelt, fogékony lett ama 
magasult szeretet érzéseinek elfogadására, melyeket e he-
lyen a kegyes Istentől nyert. E helyen Terézia 22 évet töl-
töt t ; különféle látásokban részesült ; szive az Isten szerete-
tétől egy angyal által érezhető módon átveretett. S ezen fe-
stum Transverberationis S. Theresiae ofliciumot nem csak 
a karmelita barátok fényesen megtartják augustus 27-én 
az avilai sz. Terézia templomban, hanem a megyei papság 
is több megyékben. Itt Í3 van sz. Teréziának többféle erek-
lyéje. A harmadik emlékezetes templom a sz. József tem-
ploma, melyhez azon karmelita zárda csatlakozik, melyet sz. 
Terézia maga épittetett, s tulajdonkép evvel kezdte szer-
zetének reformált zárdáit, s ez volt az első azon 33 zárda 
közül, melyeket épitett. Sz. Terézia előkelő házból volt, az 
első családok rokonságot igényelnek hozzá. 

MEDINA-CAMPI, aug. 23-án. I t t figyelmet érdemel 
a collegiata, néhány congregatio. Egy jelentékeny kórház, 
világi embertől állitva. Az itteni karmelita apáczák birják 
sz. Terézia azon takaróját , mely utolsó betegségében szol-
gált, egy csinos varrásu casulát s bursát, mint sz. Terézia 
munkáját. Ez volt a második alapítás sz. Terézia által. I t t 
volt épen a karmeliták tartományi és legfőbb főnöke. A hí-
veket kormányozza a vallodolidi érsek-helyettese, és Avilá-
ban lakik. 

Aug. 24-én. Salamancáról sokat kellene irni. Hire volt 
ennek a városnak egykor az egész világon. Melchior Canus, 
Soto, Suarez, Vasquez, a Salmanticenses-féle karmeliták a 
tudós világ figyelmét birják. Azonban röviden végezzük el 
a dolgot. A főtemplom remek gót épület. Benne fekszik sz. 
Joannes a facundo, és villanovai sz. Tamás a főoltár két ol-
dalán, ereklyetárában pedig számos ereklye találtatik. A régi 
székesegyház a mostanihoz csatlakozik és épitkezési módja 
nagy figyelmet gerjeszt. A m. püspök tudománya és kegyes-
sége által lekötelezi az embert. A papnevelde nagy és jeles 
épület, és szép templommal bir. Ezen nevelde 3-dik Fülöp 
által épittetett, ki azt a jezsuitákra bizta, s azon szándéka 
volt, hogy a jezsuiták által képzett ifjak mintannyi missio-
náriusok működjenek a félszigeten és gyarmataiban. Az épü-
letben egész seminarium van. Szerencsés a salamancai püs-
pök, hogy ily papneveldét bir. A kezdő osztályoktól egész a 
7 éves theologiáig benne neveltetnek a kispapok. A m. püs-
pök az egész házat a jezsuitákra bizta, s ezek iparkodnak a 
m. püspök várakozásának megfelelni. P. Maldanado a rector 
okos tapasztalt ember. A ház jól be van osztva, 250 clericus 
lakja. Felügyelet van mindenre. Kijár a tanulás, az ájtatos-
ság, a nyugalom és a kedélyszórakozás ideje is. Jól rende-
zett könyvtár van a hittanhallgatók számára. Nem régen kap-
ták Romából sz. Peregrinnek testét, mely a házi kápolnában 
fog tiszteltetni A kispapok sz. Alajos és Koszka sz. Szaniszló 
viszteletére egyesületben vannak. — A salamancai egyetem 
most nagy részben árván áll; minden esetre árván azon nagy 
fényhez képest, melyet egykoron birt. Megvan ugyan most 
is a litteratura, philosophia. jog- s a hittani kar, de jelenté-
kenyebb a vallodolidi s madridi felső iskola. Egykor Salaman-
kában 22 collegium volt, vagyis oly nevelő intézet, melyből 

a deákok a főiskolába jártak. Egykor a jezsuitáknak, domi-
nicanusoknak, augustianusoknak, karmelitáknak, francisca-
nusoknak legjelesb tudósai működtek itt, s noha ők a reájok 
bizott. tantárgyat leginkább saját lakásaikban adták elő, 
mégis az egyetem kiegészítő részét képezték, s a legkitű-
nőbb munkákkal szolgáltak a jelen s a jövő nemzedéknek. 
Azonban a regi collegium egy része romba dűlt, s a domon-
kosiak háza, hol egykor Melchior Canus dolgozott, s a két 
jeles Soto fáradott, most elhagyatva kiált a mult idők felé; a 
templom még megvan , belőle következtetni lehet, hogy a 
hozzá csatolt kolostor jeles épület lehetett. Nőszerzetek ál-
dásosán működnek. Az a ház, ahol a karmeliták készitették 
azt a jeles munkát ,Theologia Salmanticensis', most posta-
mesteri szállás. A jeromosféle ház romba dűlt. Salamanca 
abban szerencsés, hogy sok ereklyéje van a főtemplomban, 
a jezsuiták templomában az augustináknál, a domonkosi 
templomban. Legyen ez elég Salamancáról. Tájéka elég 
ékes, Tormes folyó halad rajta s innén megy Albaba, mely Al-
ba de Dormes nevet visel, és arról nevezetes, hogy sz. Te-
rézia ott adta ki lelkét édes teremtőjének, itt fekszik sz. 
tes te , itt tartatik az általszúrt szive, minden jólelkű 
embernek tisztelet tárgyául. Alba Salamancától három órára 
van. Van benne 3 parochia s 300 lélek ; Alba salamancai 
megyéhez tartozik. 

Augusztus 26-án. Zamera püspöki város, főtemploma 
jó épület, főleg a crusada (igy hívják a spanyolok a főtemp-
lomaik egyik oldalához csatolt kereszt-, vagy inkább négy-
szeg tornáczépületet, melyben processiot tarthattak annak 
idején, vagy halottjaikat temethették) jeles épitmény. Nagy 
figyelmet érdemel a sz. Ildefonsusról nevezett templom, 
melyben sz. Ildefons toledoi érseknek és sz. Altalanus za-
morai püspöknek nagy ereklyéik tiszteltetnek. A papnevel-
dében ötven fiu lakott, kiket interninek hivnak, a többi kí-
vülről jár be a bölcsészeti és hittanulmányi órákra, externi 
név alatt. Van a városban ötféle nőszerzet, a megyében 15 
nőzárda. Van 150 parochia, mintegy 300 pap, lehet mon-
dani, pauci vocantur. 

ROMA, sept. 24-én. A szentatya a consistoriumban 
allocutiot nem mondott. Minden csak az egyetemes egyház 
kormányzására vonatkozott, amit tet t . Azonban Bonnechose 
bibornoknak válasza Ricci pápai udvari kamarás üdvözle-
tére a jelen politikai helyzetekre is vonatkozott. Igy szólt a 
biboros főpap : „Alázatos köszönetet mondok azon küldeté-
sé r t , melyet imént a szentatya nevében végzett. Lelkisme-
retem nem engedi, hogy a felőlem mondott dicséreteket el-
fogadjam. Amit a három megyében tettem, egyedüli vigasz-
talásom, hogy bennök a romai szertartást visszaállítottam. 
A romai egyház omnium urbis et orbis ecclesiarum mater ; 
s ha sikerült nekem rendet hozni oda, hol csak zavar ural-
kodott, azt csak az isteni malasztnak tulajdonithatom. Ezen 
méltóságot, melynek jelvényeit nekem meghozta, ezt csak a 
szentatya kegyességének köszönöm. Püspöktársaim közül 
sokan méltóbbak ezen méltóságra. Ez pirit engem. Gyenge-
ségemet az uj kötelezettségekre nézve még inkább érzem. 
De ezekben is az isteni segedelembe bizok, mely eddig lép-
teimen kisért. Érzem, hogy életünk végső napjaiban mind 
inkább kötelességünk ragaszkodni az örök igazsághoz. 
Ennek nevezem az egyház és a szentszék ügyét. Mi is az 
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egyház e földön, ha nem az igazságnak letéteményes őre és 
hirdetője ? 0 ad uj és u j lendületet a tudományoknak, meg-
óvja őket a tévelytől ; ő az emberi értelemnek mozgatója, 
pártfogója. 0 az erkölcsi rendnek, törvénynek védője, hatal-
mát, országát a lelkeken birva, ezeket tisztítja, nemesiti, ma-
gasztossá teszi, a szenvedélyek kicsapongásai ellen oltal-
mazza. Igy bizonyította be az egyház, hogy a valódi hala-
dásnak barátja, sőt anyja. — Igy nézem én az egyházat, 
mely napjainkban oly kegyetlen megtámadásoknak van ki-
téve, kivált Roma, a romai egyház és a pápa. A pápa Krisz-
tus Jézus helytartója. De értjük a pápát ugy, amint Krisz-
tus Jézus és a századok hosszú sora tette, a függetlenségnek 
minden kellékeivel környezve, hogy az emberiség javára 
működhessék. Francziaország a pápát 1400 év óta mindig 
igy fogta fel, s kivéve a szenvedély rövid szédelgéseit, min-
dig igy tekintette. Igy tekinti, és igy akarja a pápát Fran-
cziaországnak jelenben dicsőséges fejedelme. Ezen fejede-
lem jól ismeri Francziaországot, s tudja, hogy minden ér-
zelmek között legmélyebb gyökeret vert a szentszékhezi ra-
gaszkodás. Az egyház és Francziaország története ezen igaz-
ságot bizonyítja, s emlékezetünkbe hozza, hogy a szentszék 
és a franczia nemzet között a legszorosabb összeköttetésnek 
kell lenni, hogy az egyház független, a franczia nemzet pe-
dig az Istentől megáldva legyen. En szerencsés vagyok 
szolgálhatni az egyháznak mint püspök és mint franczia pol-
gár. Szerencsés vagyok ezen ügynek, melyben az emberi 
szívnek legnemesebb érzelmei összeforrnak, magamat felál-
dozhatni ; szerencsés végre , hogy ezt Fraucziaország 
képviselőjének és a franczia őrsereg tisztjeinek körében 
mondhatom, akik oly hűséggel védelmezték a szentszék füg-
getlenségét. íme az én ílűi hódolatom ő szentsége irányában, 
melyet lábaihoz leteszek, biztosítván, hogy nem szűnöm meg 
imádkozni, miszerint az irgalmas Isten őt fájdalmaiban szent 
malasztjainak bőségével vigasztalja." 

VEGYESEK. 
A ,Prot. egyh. és isk. lap' 41 sz. 1336-1337 1. ,egy keresz-
tyén' .Jézus, Mária, József, czimü s a rom. kath. köznép 
számára' írt imádságot, mely mult sept. Mária ünnepének 
alkalmával Budán kiosztatott volna, ismertet. Ezen imád-
ságról a nyomtatáson több hamis történeti tények említtet-
nek, például; hogy 1535-ben Krisztus Urunk sírján talál-
tatott volna stb. s az imádságnak többféle babonás hatályok 
tulajdonittatnak, például: aki azon imát elmondja, nem fog 
a tűzben elégni, vizbe nem fog halni, csatában nem fog elesni, 
semmi méreg által kimúlni. Ajáultatik az ima a szülési fáj-
dalmak és veszedelmek, a tűz, a viz, nyavalyatörés ellen, 
stb. —• — Köszönettel fogadjuk az ,egy keresztyénnek' ezen 
figyelmeztetését a nyerészkedő nyomdászokés ponyvairodalmi 
házalók által setétben, suttomban eladogatott iratkára, fölte-
vén, hogy minden ugy van, amint előadatik, föltevén azt is, 
hogy a prot. olvasó közönség előtt minket nem danunciál a 
gúnyra, s mit az üzér tudatlanul vagy tudatosan, de tárgyi-
lag mindig bűnösen tesz, azt a kath. egyháznak nem fogja fel-
róvni, miután a püspökök, papok, és jó katholikusok az ily 
babonás iratkák ellen, ahol kezünkbe kerülnek, engesztelhe-
tetlen irtóháborút viselünk. Vegyén az ,egy keresztyén' 
azon babonás iratkából egy példányt, mutassa be a legkö-

zelebbi püspöknek, azonnal meg fog győződni arról, amit 
itt mondunk. Mi papok sok ily iratkát elkoboztunk már, és 
a csendőrség által elkoboztatni sürgettünk. De a nyerészke-
déssel ki bir eredményesen harczolni ? Őrizkednek ezek 
tőlünk, kijátszanak. Ezen eset is azonban üdvös intést nyúj t . 
Es pedig: 1) hogy a ponyvairodalmat szigorúbb csendőri sza-
bály alá kell venni, mint a könyvárusi rendes irodalmat; 2) 
hogy a népirodalom és bárminemű irat, mely hacsak távol-
ról a religiot, az erkölcsöt, a cultust stb. illeti, a püspökök elő-
leges birálata nélkül ne nyomtattassák, ne árultassék. Lagué-
ronnière mindezt Francziaországról már mintlétezőt emiitet-
te ez évben a Renan fölötti vitákban. Ha az,egy keresztyén' ugy 
buzog a bobona ellen mint mi, ezen két következtetést megkell 
neki engednie ; és ha a nép felvilágosodása mellett ugy mun-
kálkodik mint mi, velünk együtt fog hatósági rendeletért kér-
vérnyezni az ily hazug, csaló, káros iratkák ellen ; mert mi 
babona, mi pedig nem, azt csak az egyházi hatóság Ítélheti 
meg illetékesen. Ha az ,egy keresztyén' velünk ide jön, ak-
kor valóban keresztényi cselekedetet tett bemutatásával. Ha 
azon ,egy keresztyén' nem akarná, amit mi akarunk, ha a 
nyomdászod, házalók, ponyvairodalmi árulók nyerészkedő 
vállalatait az egyházi hatóság ellen védelembe venné, csak 
azt bizonyítaná, hogy készebb a népet babonában hagyni, 
semmint a sajtó- és üzérszabadságon üdvös korlátozást el-
fogadni. Méregnemeket csak csendőri szigorú szabályok alatt 
lehet árulni ; de szellemi mérget árulni mindenütt, min-
denkinek szabad némely szabadonczok véleménye sze-
rint. Az .egy keresztyénről' nem szívesen gondolunk ilyesmit. 

Athenében most megy a nemzetgyártás ; a kamarákból 
pontonkint jön az uj alkotmány. Ez szabadelvű, szabadabbat 
kívánni se kell; például: „A sajtó korlátlanul szabad, a kor-
mány semmi esetben se foglalhat le egy újság lapot se." Bol-
dog Arkadia ! kár hogy minden ember nem ott született. De 
a nagy szabadelvüség mellett az alkotmány első §-aigy szól: 
„Az uralkodó államvallás az orthodox keleti. A többi vallások 
mind türetnek. A proselytáskodás tilos, ugy szinte minden 
oly tény, mely az uralkodó államvallás kárára volna." ,Min-
den oly tény, mely kárára volna' oly határozatlan, oly széles, 
oly ruganyos fogalom, melynek értelmében Görögországból 
minden zsidót, minden protestánst, minden romai katholi-
kust bármikor ki lehet űzni. Tetszik-e ez alkotmány a Pest-
her Lloydnak ? nem tudjuk. Fogja-e Görögországot a polgá-
riasuk, a müveit országok közé sorolni? ezt se tudjuk. Ta-
lán előtte minden ország csak akkor müveit, ha a romai kath. 
religiot kitiltja, minden más vallást, kivált a hébert, jogok-
kal felruházza. Gondoljuk. Akkor Görögország oly müveit 
lesz, mikint a turini forradalmi és uralkodó factio, mert mi 
az a görög türelem, a hatholikusok már is Ízlelték. Két év 
előtt a sz. Józsefről nevezett nénéket Athénéből kiűzték. — 
A szabadelvüségtől következetességet várni nem kell. A po-
litikában oly szabadelvűek, a vallásban oly türelmetlenek ! 

A szabad kőmivesek e nyáron Genfben gyűléseztek. 
A Freimaurer Zeitung szerint ott voltak : Lasalle zsidó, a 
berlini páholynak képviselője, ki párbajban elveszett ; Maz-
zini,Bakunin, Kossuth, Kinkel, Garrida, Klapka, Bethlen, Zam-
gerini, Ducommum, Becker, Reusche, ismert forradalmárok. 

Dr. A r g e n t i D ö m e „Hason szenvi gyógymód" mun-
kájának ö t ö d i k kiadása e napokban jelent meg k é t kö-
t e t b e n . Az első kötet 492 lapot, a második 535-öt foglal 
magában és igy az egész munka 1027 lapra terjed ; az előbbi 
negyedik kiadáshoz képest 24 nyomott ívvel van bővítve : 
hazánk legérdemesb férfiai egyikének, gróf Károlyi István 
urnák ajánlva. Falu helyeken, orvos hianyában e munka 
valóban ^megbecsülhetetlen, amint ezt az ötödik kiadás bizo-
nyítja. Ara 5 f. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1864, K o c s i Sándor által ( E r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sa rkán , 9. sz, a. 
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Sarkalatos dogmáink nyomai 
az ősrégi hagyományokban. 

(Fo ly t a t á s . ) 

Ne csudálkozzunk, ha a rideg válfalak mögé 
zárkozott China ö'srégi hagyományaiból csak keveset 
birhatunk, mert Tsincliehoangti császár 213 K. U. e. 
zsarnoki vad parancscsal minden könyvet a tüz 
martalékává tett, mely uralkodó háza történetét, or-
vos- vagy gazdászattani nem tartalmazott, Confucius 
s tanítványi irataiból csak néhány darab volt meg-
menthető', melyekben jeles erkölcsszabályokon kivül 
tárgyunkra vonatkozó több fényes vonásokat talál-
hatunk.^ Szerinte Tao teremté a menyet s földet, s 
mivel Tao hármat jelent, egyik a világot semmiből 
hozá ki, másik a cliaost összhangzó egészszé varázslá 
át, harmadik a napot s éjet teremté. Az első ember 
földből teremtetvén, egy kertben, a meny ajtajához 
helyezett s sárga forrásból ömledező négy folyamtól 
öntözött édenben igen boldogul élt. A fák közül egy 
életfájának nevezteték. A mértékfölötti tudomány-
szomj fölzavará a boldogság folyamát. Kiemeltetik 
a cliinai közmondás : „ne hallgass az asszony szavára, 
mert ő volt gyökere a rosznak;" miután az ember 
megromlott, a kígyóval s a többi állatokkal kellett 
küzdenie, tudományszomját lecsillapitni akarván, 
minden teremtményt maga ellen lázított. 3 — 5 órába 
se került az ég és föld felforgatása. Midőn eltűnt az 
ártatlanság, megjelent az irgalmasság. A szent Kiun-
tse hős mindent a régi fénybe állitand vissza, kien-
gesztelésül Isten magát fogja feláldozni s helyettünk 
pokolra szállni. Az angyalok is vétkeztek; a szürke 
őskorban sokáig éltek az emberek; az elharapódzott 
gonoszságot vizözönnel büntette az Isten. Yking sz. 
könyv irja a sárkányról: sóhajtozik kevélysége fö-
lött, mely megvakította őt, s midőn menybe akart 
repülni, a földre zuhant. — dunaiaknál a betűket 
80,000 jel pótolja ; például torony : elmenést, elosz-

lást, fiúnak atyjátóli elválását érteményezi. Nem jel-
képezi-e ez a babel tornyot? 

A régi chinai jelek között, a tudós Ko szerint, ki 
Francziaországban sokáig gyűjtögette az európai tu-
dománykincseket, mai nap is meg van a A jel ; mert 
a chinai nem ir tollal, hanem ecsettel rajzol, és Kan-
ghi császár rendeletére szerkesztett szótár szerint 
egyesülést jelent. Chueuen nagytekintélyű chinai 
könyv szerint A jelképez hármat egygyé összitve. 
Lieuchutsing-féle jelmagyarázat pedig igy okosko-
dik : A tesz benső egységet, összhangot, ég s földnek 
s az embernek legfőbb javát. Egyesülése a három 
Tsai-nak (alapok, hatalom, végzet) a Tao-ban. — 
Seeki könyv állitja: „A császár egykor minden há-
rom évben áldozott a háromegység és egység szelle-
mének." — A fendicsért Ko ily tartalmú szöveget is 
emlit: „Tao egy természete szerint; első nemzé a 
másodikat, ketten a harmadikat hozák elő ; ezen há-
rom mindent alkotott." Abel-Remüsat hitküldér 
szinte érdekes tanokat fedezett fel Chinában : Az, ki 
mintegy látható és mégsem láttatik, neveztetik J.-
nek. Az, ki hallható, ámbár nem füleknek beszél, hi-
vatik H i-nek, s ki érezhető, noha nem érinthetitek, 
W e i-nek. Hiába kérdezed érzékeidet e fölött, csak 
eszed felelhet s mondja, hogy ezen három kifürkész-
hetlen s összitve egyet tesznek, mely fölött nincs 
semmi világosság, alatta semmi setétség. — O örök-
kévaló. — Nincs név, melyet neki lehetne adni. 
Semmi lényhez nem hasonlítható, kép alak nélkül, 
alak anyag nélkül. Ha föltekintesz hozzá, nem látod 
kezdetét, ha követed, nem találod végét. Bölcseség 
kezdete tudni, hogy ő örökkévaló. 

Hasonló idézeteket tesz Neuman tanár is. Ki 
v. mi láthatja Tao-t (Istent)? J. egyedül, mert J. 
látja őt maga magában, mert ő Tao-nak legelrejtet-
tebb lakhelye. Ki hallhatja Tao-t ? Hi egyedül, Hi 
t. i. hallja magában, mert ő Tao-nak mélysége. Ki 
foghatja meg Tao-t? Wei egyedül, mert őTao-t ma-
gában foglalja. Ezen három J. Hi és Wei meny-
ben egyek. 

A nagy Confucius K. U. e. 551-dik évben 
23 
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megjósolá : „Si fain yen xirn gim" azaz : a Szent nyu-
gaton fog megjelenni, s a chinai évkönyvekben ol-
vashatni, hogy 65-ik évben K. U. után egyik császár 
követeket külde nyugatra, tudakozandót a Szentnek 
eljöveteléről. 

Egyiptom fő istenségeiben: Isis, Osiris s Orus-
ban a háromegység titka ábrázoltatik, melyre a cel-
ták Edda könyvében több czélzásokra akadunk, egy 
svéd király három férfit láta, három trónon ülni. 
Egyik neveztetik H a r-nak (fenségesnek) ; a másik 
J a p h n a r - n a k (a fenségeshez hasonlónak); a har-
madik T r e d i e-nek, mely svéd s dán nyelven har-
madikat jelent. Ezen három férfi elbeszéli neki, hogy 
O d i n , V i l e és Ve teremték az eget és földet, s al-
koták az embert. 

A celták leginkább Odin, Thor és Feya isten-
ségeket imádták. 

Ide vonatkoznak a görögök s romaiak három 
főisteneik is ; u.m: Zeus vagy Jupiter, Poseidon vagy 
Neptun, Aides vagy Pluto ; bár a görögök termékeny 
regészete szerint Chronos vagy Saturnus ezen három 
fia alatt Noe fiai is értettek, kiket azonban Hesiod-
nál jobban lehetne az ég és föld három gyermekeivel 
Kottos, Briateus és Gryges-sel felcserélni. Különben 
mindegy, mert mégis csakugyan feltűnő, hogy min-
denütt ezen három szám feltalálható, és mindent min-
dig vakesetnek tulajdonitni akarni, törpe szellemi 
álbölcseknél megjárja ugyan, de az ész sorompóit is-
merő valódi bölcsészhez nem illik, ki nevének meg-
felelendő, a szétforgácsolt részeket is rendszerbe 
hozni törekszik, mig amazok a tömör egészet is szét-
darabolni s badar zagyvalékká akarják változtatni. 
A Megváltó várását illetőleg igen nyomatékos sza-
vakat hagyott maga után Socrates mondván : „Vár-
nunk kell, mig eljő valaki, hogy megtanitson ben-
nünket, mikép kell magunkat az istenekés emberek 
irányában viselnünk." A delphusi jósda Apollo isten-
ség fiának születését jósolja, ki az igazság uralkodá-
sát idézné elő. Virgil a visszatérő aranykor kelle-
mein merengvén, esengő érzelmek közt üdvözli Lu-
cina szüzet s gyermekét: 

Tu modo nascenti puero , quo ferrea primum 
Desinet, ac toto sürget gens aurea mundo 
Casta, fave, Lucina ! 
Jam nova progenies coelo dem ittitur alto 
Illa deorum vitám accipiet, 
Aggredere o magnós, aderit iam tempus honores 
Cara deûm soboles, magnum Jovis incrementum, 

mely jósszerü eszméket korántsem lehet erőszakolás 
nélkül halandó hősre alkalmazni. 

Thibet s Tatárország is mutat fel nyomokat a 
baromság titkáról. Amott Dalai Lama, ki a főpapi 
méltóságot a királyival egybeolvasztotta, a népnek 
pénzt osztogat, mely hármas istenséget ábrázol, s a 
hitküldérek odajöttükkor örömmel tapasztalták, hogy 
a tibetiek a háromság titkáról némi fogalommal 
birtak. 

A tatárokról Van Strahlenburg beszéli, hogy 
egész éjszaki Tatárországban a 3. szám nagy tiszte-
letben van Jakuthi tatár-fajnál, s Siberiában a po-
gányok egy Istent imádnak három különféle neve-
zet: Artugon, Schugoteugon, Tangara alatt, melye-
ket Grront ezredes igy tolmácsol : ,mindenek terem-
tője, seregeknek Istene, szeretet, mely mindkettőből 
származik.' 

Pétervár cs. pénztárában egy régi pénz látható, 
mely egy összeomlott kápolna romjai közt találta-
tott. Egy ülő embertestet egymásra vetett lábakkal, 
3 fejjel és 6 karral állit elő; különösen az első sze-
mély fején föveggel keresztbetett karokkal a be-
végzett teremtés után pihenő, és a másik kettőnek a 
teremtett lények kormányát átadó alakot ábrázol ; 
s ily körirattal a másik oldalon : „fényesés szent képe 
az istenségnek, három alakban. Eszleljétek ebből 
szent akaratját: szeressétek őt." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége f. é. sept 30-án kelt legfelsőbb határozatával 

a győri székesegyházi káptalannál köve tkező canoni előléptetést, s k i -
nevezést tenni legkegyelmesebben tenni méltóztatot t : P u s z Ferencz 
éneklő-, S t e r n e Nándor őrkanonoknak, S z e r d a h e l y i Antal szé-
kesegyházi , H a u s s e r Fábián sopronyi, Z e r p á k J á n o s mosonyi, 
N o g á 11 Károly locsmándi, V i n t e r 1 Antal rábaközi, M a y e r h o f e r 
József komáromi föesperesnek. 

PEST, oct. 17-én. a) Crécineau-Joly Jakabnak legú-
jabban két történeti munkát köszönünk, az első : L' Eglise 
romaine en face de la Révolution' (a romai egyház szemközt a 
forradalommal) a második : ,Mémoires du Cardinal Consalvi' 
(Consalvi bibornok emlékiratai.) ') Mind a két munka két 
kötetben, az egyik 1859, a másik folyó évben, felvilágosí-
tásul a jelen főkérdéshez ; mert annyi találkozási pontokat 

' ) Crétinean — Joly ezen emlékiratokból sokat közlött az előbbi 
munkájában. A szentatya IX . Pius 1861 febr. 25-én egy brevévcl t i sz-
tel te meg az i r ó t : „P raec ipuam a Nobis grat iam inivisti dum duos ante 
annos exarandi operis coepisti consilium modo absoluti ac denuo typis 
evulgat i , (|uo Romanam banc Ecclesiam jugi ter malorum odio atque in -
vidia vexatam documentis ostenderes in publicarum hujus nos t iae aeta-
tis r e rum conversionibus victriceru. I taque ejus exemplaria perl ibenter 
a te dono accepimus, quo de huuianissiino officio débitas ipsi tibi persol -
vimus gratias. Coeteruin quae consecuta sunt lieu niinis tristia s anc t ae -
que huic Pe t r i Sedi et Ecclesiae maxime infensa adversaque tempóra 
baud possunt nos despondere aniiuum, quandoquidem Dei est causa quam 
agimus, pro qua decessores noslri carcerem et exilium perpessi p r ae -
clarum Nobis quod imitemur exemplum re l iquerunt . " Ete. 



~m 255 ^ 

lelünk az akkori és a mai eseményekben, hogy reiájok mu-
tatni se szükséges. 

Consalvi emlékiratai titokban Írattak, 3 harmincz éven 
túl titokban maradtak. Kevés ember volt Komában, ki t u -
dott felölök valamit, s aki tudott, rólok szót se szólt. A magas 
iró midőn VII. Pius, és az egész bíbornoki testület 1809-
ben számkivetésbe vitetett, I. Napoléon üldöztetésének kü-
lönösen volt kitéve, mivel minden ellenállás, melyet a hatal-
mas császár a szentszéktől tapasztalt, neki rovatott föl. Con-
salvi számkivetésül Reims várost kapta, csendőri felvigyázat 
alatt. Itt irta emlékiratait. Félt azonban, hogy írásában meg-
lepetik, és igy czélját nem fogja elérni, rendetlen papírsze-
letekre, szabálytalan, a francziák előtt olvashatatlan Írással 
olasz nyelven tette jegyzékeit, s amely papírszeletet beirt, 
azt azonnal biztos személynek kezébe adta, hogy nála egy-
két összegúzsolt szeletnél soha több ne találtassék. Haza 
térve később VII. Pius diadalaiban részt vett, emlékira-
tainak átolvasásában, rendezésében, vagy javításában, amit 
akart volna, az uj államtitkári hivatala által meggátoltatott. 
„Visszakapván szabadságunkat, igy irt VII. Pius 1814 máj. 
19-én Folignoból Consalvihez, s megemlékezvén a te hűsé-
gedről, méltóságodról, buzgóságodról, s legnagyobb mege-
légedésünkre vitt hivatalos munkáidról, azt véljük, hogy 
nemcsak igazságos, hanem a szentszék államaira is leghasz-
nosabb, ha tégedet államtitkári méltóságba visszahelyezünk. " 
(I. p. 14.) Az emlékiratok tehát^az eredeti fogalmazás szöve-
gében maradtak, magukon hordva a jelt, hogy minden ok-
mány nélkül, puszta emlékezetből írattak, de ugy, hogy, mi-
dőn Crétineau ezeket az okmányokkal összehasonlította, 
ezekkel teljes összhangzásban találta. Az iratok gondosan 
őriztettek, végrendeletének szavai szerint egy rész a vat i-
cani könyvtárban, másik a bizalom-örökösök kezében. ,,Bi-
zalom-örökösöm, igy szól a végrendelet ide vágó pontja, kü-
lönös gonddal legyen irataimra. Ezen öt emlékirat : a) a ve-
lenczei conclave, b) a franczia concordatum, c) Napoléon 
házassága, d) saját életem, e) államtitkárságon, ne nyomat-
tassék ki, mielőtt a bennök emiitett személyek főbbjei mind 
meg nem halnak ; mert a tiltakozások, habár nem is igazsá-
gosak, a történelmi hűség hitelét csökkentenék, pedig én 
eszközt akarok hagyni a szentszéknek, hogy a történetírók 
által ellene emelt betudásokat megczáfolhassa. A conclaveről, 
concordatumról, a császár házasságáról szóló iratok a szen-
tatyának kezébe adassanak, hogy, miután a szentszéket ér -
deklik, a vaticani levéltárba tétessenek ; a többi két emlékirat 
pedig a bizalom-örökösök között kézről kézre adassanak. 
Ami a történeti tények körüli hűséget illeti, elég ha mondom : 
Deus seit, quia non mentior. Roma 1822 aug. 1-én Consal-
vi." Thiersnek történeti munkái Consalvinek gyanitásait 
bebizonyították, mert a nemzeti történetiró előtt mind vakok, 
elfogultak, ügyetlenek, csökönösek voltak, akik 1805—1812-
kig lelkismeretük parancsait tisztelték, kötelességeiket hiven 
teljesítették. Oly írói tekintély, mint a hírneves államférfi, 
árnyékot vethetett, vagy a szentszékhez hü lelket minden 
módtól megfoszthatott, hogy az ily visszás fényben előadott 
tényekről biztosan helyes fogalmat ne csináljon magának. 
Az olaszországi titkos társulatok összeesküvése, készülete, 

») (I. p. 7.) 

minden szervezete még 1857-ben tudva volt Romában ; mi-
kint Cavour az összeesküvés szálait kezében tartotta, moz-
gatta, ugy a szentszék mindent okmányokban birt. Miglio-
rati, és Minerva Romában, Boncompagni Florenczben, Vil-
lamarina Nápolyban, követségi szabadalmaik, s kivételes 
állásaik fedezete alatt az összeesküvési merényt ugyanazon 
fejedelmek, és kormányok ellen vezették, ahol hitelesített 
követek voltak. Amit Bonaparte József, mint a directorium-
nak követje, aljasságnak tartott, s azért nem is teljesitett, 
azt a piemonti követek mind megtették. Europa a diplomatai 
testületben feketébb árulókat nem látott ; s akiket, mikint 
Normanby Bonoompagniról mondá, ha az illető fejedelmek 
az első fára felakasztattak volna, nincs ember, aki ezen feje-
delmeknek e tárgyban igazságot ne adjon. De a szentszék 
Minervát , Migliorati u tódjá t , Piemontnak conspirator kö-
vetét fel nem akasztatta, hanem egyszerűen fedezet alatt 
haza küldte 1861-ben. Ily conspirationak forrongásaiban 
hivatott Crétineau-Joly Romába, s közöltettek vele Consalvi 
bibornok emlékiratai, s egyéb levelezései. A jeles franczia 
történész ezen iratokban tett első tanulmányozásának gyü-
mölcse volt az első két kötetü munka, mely 1859-ben kia-
datott, s csapás gyanánt jött Victor Emmanuel szavaira me-
lyekkel az 1859. jan. 10-én kamarákat megnyitotta: ,az ola-
szokjajkiáltásaira nem lehetek érzéketlen,- mert e jajkiáltás 
csak ravaszul választott ürügy volt, hogy amin 12 év óta 
fáradtak, most eredményre hozzák. Victor Emmanuel csak 
a piemonti nagyravágyás, és esküszegés követeléseire nem 
lehetett érzéketlen. Az emlékiratokban leirt korszak a mos-
tanival sok ponton találkozik, lényegében pedig ugyanaz t. i. 
a szentszéket világi fejedelemségétől megfosztani. Az összees-
küvés akkor a franczia forradalmi kormánytól, később a for-
radalomból kikerült Napoléon császártól jött ; a bérenczek, 
a fizetett izgatók a népet csábították, mikint most, csak egy 
hiányzott akkor, ami ma megvan, a megvesztegetett és nem-
telen napisajtó, fizetett, jellemtelen röpiratgyártó. A terv 
akkor is előre készen állt, mikint ma, ürügyet kerestek, mi-
kint ma, barátságot színleltek, mikint ma, lassan, de mindig 
árulással, ravaszul haladtak, mikint ma, rágalmaztak szem-
telenül, mikint ezt öt éven át a ker. műveltségnek botrá-
nyára tapasztaljuk ; végre mégis erőszakhoz kellett nyúlni. 
A világi fejedelemség megszűnt, Roma franczia tartomány, 
a birodalom második városa l e t t , a pápa fogságban, a bi-
bornokok tömlöczben, számkivetésben, s nem volt közöttök 
áruló, habár volt egykettő szomorúan gyenge. De a világi 
kormány dicsőségesen visszaállíttatott. Roma már meg-
szokta a nagy eseményeket. Ezeknek küszöbén állunk ma ; 
a könyv tehát épen maga idején jött. Habent sua fata libelli. 
Crétineau 1859-ben az első munkát kiadta, ez az ő tanul-
mányozásainak volt gyümölcse, de az emlékiratok kiadására 
akkor még fel nem hatalmaztatott. Erre csak mult évnek vé-
gén kapott engedélyt, s ez évben júliusban napvilágra jöt-
tek franczia fordításban, Crétineautól írott hosszú beveze-
téssel, helyenkint jeles észrevételekkel, a bibornokhoz a fe-
jedelmektől és más magas férfiaktól küldött levelek facsi-
mile-másolatával két kötetben, és magos áron. Ezen emléki-
ratok tekintélye páratlan. Consalvi a velenczei conclavenak 
titkára volt ; a franczia concordatumot ő, mint teljhatalnm 
biztos a szentatyától Parisba küldve, kötötte, a császár há-
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zassága alkalmával tanusitott rettenthetlen szilárdsága miatt 
a császártól rendszeres üldözésbe vétetett . E három tárgy 
fölötte nagy becset nyúj t a könyvnek. Személyének élettör-
ténete érdekes, s minden ponton tiszteletet gerjeszt a láng-
ész, feddhetlen, önzetlen erényei iránt, melyek előtt Europa 
egész diplomatai személyzete annyira meghódolt, hogy ő a 
bécsi békekötés illatjának neveztetett. Államtitkárságából 
keveset, s csak a legfőbb eseményeket emliti, inkább akar-
ván ezen hivataloskodásnak töredezett képét nyújtani , sem-
mint az okmányok hiányában, mikint a reimsi számkivetésben 
volt, puszta emlékezőtehetségével a diplomatai szövevényes 
tárgyalásokba ereszkedni. Ezen emlékiratból az egyetemes 
egyházi történet tekintetéből, kivonatokat szándékozunk 
adni ; nem könyvet ismertetni, de történeti tá rgyakat é3 
igazságot ily nagy férfinek tollából felfogni. 

P E R É N Y , oct. 7-én. Semptember 8-a felejthetlen ma-
radand az enyiczkei plébániához tartozó hivek sziveiben. 
Kegyelemnap volt ez. Maga a jóságos ur Isten előkészitette 
az örömöt, most amidőn előbbi éjszakán a legerősebb vihar 
dühöngött , a hajnal a legderültebb lett. Egész környék sie-
te t t Bocsárd íiokegyház felé, örömben úszott minden, hisz e 
nap az, melyen egy maroknyi hivő sereg, 200 lelket meg 
nem haladó katholikus község, áldozatkészségének a meg-
tiszteltetés legkitűnőbb jutalmát élvezé. Ugyan is, csügged-
hetlen lelkű lelkipásztoruk Répászky József, látván a tem-
plom szomoritó állapotát, egyházi hatóság jóváhagyása mel-
lett a tornyot bádoggal fedette , a templom belsejét a leg-
szebb karba hozta. A szándékot közölvén hiveivel, s látta, 
hogy lelkipásztorkodási gondjai nem azon mag, mely kő-
sziklára, vagy az u t közepére esett, de igen is azon mag, 
mely a jó földbe hul lván, százszoros gyümölcsöt hoz ! 
Hivei mint, a szorgalmas méhek, kettőztetett erővel hozzá 
láttak s rövid idő alatt szépen felemelt tornyuk messzire 
hirdeté buzgóságuk örök emlékét. De még nagyobb s kitű-
nőbb lelki öröme lett, amidőn ezt látva szomszéd Szakály 
helységbéliek ,J egyrészt ajtatos vetélkedéstől buzdittatva, 
másrészt az egyházi fenyítékkel sújtatva lévén — minthogy 
mult év karácsonyi éjféli sz. mise alatt nagyobbszerü ki-
hágás történt közöttük s azért interdictum alá vet tet tek, — 
sz. vezeklés eredményeül, az ur Istent kibékíteni ilyképpen 
akarták, saját költségükön ők is templomukat u j torony-
nyal, és belsejének csinosbitásával. Méltányolvaezt ő nmgake-
gyes főpásztorunk, és azért személyesen akará e nagy napon, 
mint országunk Védasszonya születése napján mind a két 
községet meglátogatni és templomaikat feláldani. Már mintha 
mondotta volna: ,kívánva kívántam titeket látni, hitben meg-
erősiteni, és a hitéletet növeszteni. ' Elvégezvén az aj tatos 
szertartást 4 tagból álló család a rom. kath. hitvallását ő 
exja kezébe letevé. Ezek is újraszülettek, legyen bold. Szűz 
Anyánk védőjök ! Innen a főpásztor szakályi templom fel-
áldatására sietett . Növelte az egész ünnepély nagyszerűsé-
gét gr. PéchyManó cs. kir. kamarás enyiczkei kegyúr, aki az 
istenitiszteleten, és a plébános szerény asztalánál megjelent. 
Bold. Szűz Már ia ! könyörögj e kath. országért, hogy min-
denüt t találkozhassunk a valódi hitélet jelenségeivel, sem-
misítse az ellenséges ember kártékony diadalait, adjad az ur 
Isten dicsősége gyarapítását . Rubi Sebők. 

(Egy Mortara-Coen-eset az ös t . Volksfreund 133-ik 

számán) Mi nem történhetik Németországban 1864 év május 
hónapban daczára a bécsi szövetségaktáknak, daczára a par-
lamentáris jogoknak, daczára az alkotmány okleveleinek azon 
esetben, ha valahol valamely kis állam Kleist-Retzow ur is-
kolájából kikerült ministerre teszen szert és benne piesti-
sticus türelmetlenség szerepel : a következő szigorúan tör-
téneti tények bizonyítják. 

1842-ben Sehulcz Albina kisasszony szüleinek jószá-
gán, Johnekowban Pommeraniában házassági fr igyre lépett 
báró Kerssenbrock Miksával a száz lielmsdoríi család ivadé-
kával. A házastársak az első két év alatt Helmsdorfon, ké-
sőbb Mönchshofon a lippe-detmoldi fejdelemségben tartóz-
kodtak. A pomineri ágostai hitvallásban neveltetett Hers-
senbrock asszonyt azonnal kellemetlenül érinté a lippedet-
moldi református államegyház pusztasága és meddősége. El-
lenben lassankint élénk vágy lepte meg, hogy a kath. val-
lást megismerje. Fé r j e osztá e hajlamát, és átalában igen 
boldogan élt nejével, ki napájának tanácsát követve gyer-
mekeit az overbergi káté szerint oktatá a vallásban. Fér jé -
nek engedelméből kath. könyveket olvasott. Midőn azután 
alaposan be volt avatva a kath. hitczikkelyek, és val-
lásos szokásokba, az 1854 év mart. 25-én unokates tvé-
rének a Kerssenbrocki gróf brinkei kápolnájában letette a 
kath. hitvallást. Ez alatt hozzájuk közelálló személyek min-
denféle cselszövény által arra vitték a dolgot, hogy fér jét 
nemcsak viszatarták hasonló megtéréstől, sőt hogy nejének 
e lépése ellen komolyan fölizgassák, hogy már egyszer ve-
gye észre megcsalattatását és jámbor nejének rászedetteté-
sét. Nem sokára a több év óta agyvelőbajban szenvedő fé r j 
meghalálozott 1862 octoberben. Betegsége alatt Kerssen-
brock asszonynak sokat kellvén kiállani a besugások ál-
tal ellene felingerelt férjtől. Végrendeletében akkint intézke-
dett, hogy 3 leánya 14 éves korukig protestáns vallásban 
neveltessenek, nagyobbszerü vagyon kizárással fenyegetve 
őket, lia a kath. vallásra áttérni merészkednének. A végrende-
let erejénél fogva a kinevezett gyámnok Oheimb, a lippedet-
moldiminister, és Kerssenbrocki Acházbáró a legifjabb leányt 
Hildesheimbe, Fick kisasszony protestáns intézetébe vitték, 
anyjának pedig mintegy kegyelemül megengedték , hogy ő 
ott lakhassék. 

A legidősebbik leányt pedig már előbb, anyja akarata 
ellenére udvarhölgyül a lippei fejedelemnő udvarába ren-
delték, hogy igy őt az ott uralkodó protestáns körbe beve-
zetve anyjának minden befolyásától elvonják ; végre a kö-
zépső leányt mindjárt a fér j elhunyta után átadták a zed-
litz-Trütschler grófnő vezénylete alatt álló protestáns le-
ányneveidének Altenburgba, mely asszonyság határozottan 
kikötötte, hogy a leány ezentúl semmi levelezésben és semmi 
személyes érintkezésben anyjával ne legyen. 

Egyszerre csak egy pár héttel ez előtt Fick kisasz-
szony kijenté, hogy ő nem fogja a legfiatalabb leánykát ma-
gánál tartani mindaddig , mig az anya azon városban tar-
tózkodik, mert mindaddig nem áll jót nevelésének eredmé-
nyéről, mely különösen arra van czélozva,hogyaleánykaapro-
test. vallásban megtartassék. Ezen kijelentés, melyhez még 
sértő nyilatkozatok is járultak, arra birta Kerssenbrock asz-
szonyt, hogy leányát visszakövetelje, őt saját lakásába vi -
endő. Fick kisasszony a leányt kiadni nem akarta. Erre az 
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anya gyermekét kezénél fogva haza vezete. A főnöknő fel-
bosszankodván személyesen elment Riemenschneider rend-
őrfőnökhöz, aki arra biratta magát, hogy hivatalosan lép-
jen fel Kerssenbrock asszony ellen. 

Igy hát 1864 máj. 2. megtörtént e hallatlan és hihe-
tetlen dolog. A rendőrfőnök ur reggeli 10 órakor 3 rendőr-
rel, továbbá az Oheimb ur által kiküldött levéltári tiszttel, 
Falkmann úrral Detmoldból, és még egymás személyiséggel 
együtt — tehát hat embernyi sereggel — Kerssenbrock bá-
rónő lakásába behatolt, hogy anyjától a 13 éves Kerssen-
brock Margit kisasszony kiszolgáltatását követelje. Miután 
Kerssenbrock asszonyság ezen követelményt határozottan 
visszautasította, az urakat ügyvédéhez Dr. Caspari úrhoz és 
a törvény határozatára utalta volna: kijelentették neki, hogy 
további ellenkezés esetére azonnal erőszakhoz nyúlnak. — 
It t először azt kérdjük, micsoda törvény, micsoda jog hatal-
maz fel Németországban ily esetben a házi tűzhelynek oly 
méltatlan megsértésére, mily joga van a rendőrfőnöknek egy 
tekintélyes hölgytől, anyától és Özvegytől leányát erőszako-
san, birói itélet nélkül elszakítani ? Vagy tán minden szabad 
ily hölgy ellen, mivel az katholikussá lőn ? — Mily nagy lár-
mát ütne nemcsak a hitetlen és egyházellenes csőcselék nép, 
hanem a szabadelvűek és a haladás philistereinek serege is, 
ha kath. hatalmak hasonló eljárást kísértenének meg orszá-
gukban levő más vallásúak irányában ? 

Kerssenbrock asszony most bátran kijelenté , hogy az. 
erőszaknak is ellentáll és még é l , gyermekét ki nem adja. 
Mire az urak előnyomulni kezdettek, a szorongatott anya az 
első szobából a másodikba menekült, a rendőrfőnök és kísé-
rete utána egész a harmadik szobáig, hol az elszánt hölgy-
nek sikerült a kulcsot belülről ráforditani. Ekkor az üldözők 
avval fenyegették, hogy az ajtót feltöretik és hős tettre ké-
születeket is tesznek. Most a legvégsőbb szükségben levő 
anya nem látott más menekülést, minthogy leányával, ez 
utóbbit előre bocsátva, az ablakból kiugorjék, egy a házhoz 
dűlő tetőn át, és onnét a másik tetőre, honnét egy szánakozó 
ember a két menekülőt lesegité. Ezután mindkettő a közel-
levő kereskedő házába szaladt ott menedéket keresendő. 
Oda is követé őket az üldözők csapat ja , sőt a rendőrök 
egyike megkisérté a leányt (ki már fölserdült) megragadni 
és anyjától elszakitni, ez azonban oly erősen fűzte őt kendő-
jével magához, hogy az elszakítás nem sikerült. Kerssenbrock 
kisasszony most az ablakhoz rohant és segítségért kiáltott, 
mire a nép összetódult. Ekkor a rendőrfőnök ur közeledett, 
és e kérdést intézé Kerssenbrock asszonyhoz : „Váljon Kers-
senbrock asszony maga adta leányát a nevezett neveidébe." 
Az igenlő válasz után azt vélé ez uri ember : „hogy akkor 
nincs többé köze a dologhoz" és a levéltári tiszt ur is jobb-
nak vélte, hogy ebben az ügyben inkább a fent megnevezett 
ügyvéddel beszéljenek. Igy hát végre eltávoztak. 

Váljon nem vetnek-e e tények ismét fényes világot a 
mi viszonyainkra, a mi fennen magasztalt haladásunkra, nem 
jellemzik-e ismét a protestáns türelmet? Ugyanazon embe-
rek, kik oly zokon veszik a kath. egyháztól, hogy azt állitja, 
hogy csak egy isteni igazság van, csak egy Krisztustól ala-
pitott egyház, „a tévelyt pedig soha sem lehet az igazság-
gal párhuzamba tenni", ezek még erőszakosan is, és a szö-
vetségakták 16 fejezetének megszegésével kelnek ki a leg-

szentebb, a legkétségtelenebb anyai jog ellen, azt sem akar-
ják tű rn i , hogy az anya gyermekeit lássa és velük közle-
kedjék. 

ROMA, sept. 23-án. Tegnap a szentatya nyilvános 
consistoriumot tartott, melyben Trevisanato József Lajos 
velenczei patriarchának és Bonnechose Henrik roueni ér-
seknek fejére a bibornoki kalapot rendes szokás szerint föl-
tevé. Trevisanato mult év mart. 16-án, Bonnechose pedig 
mult év dec. 2l-én neveztetett a szentatya által bibornoknak. 
A szentatya a királyi terembe, hol a consistorium tartatik, se-
dia gestatorián vitetve jött, fogadta a bibornokok hódolati 
kézcsókját, s midőn minden méltóságok helyeiken rendben 
valának, a két u j bibornok bevezettetett, a szentatyának lá-
bát és kezét csókolták, megöleltettek a szentatyától és sor-
ban a bibornokoktól. Helyökre térvén ismét a pápai trónhoz 
vezettettek, s a bibornoki kalapot a szentatya kezéből fogad-
ták. E consistoriumban Massani Fülöp, consistoriumi ügy-
véd szónokolt Rivier Mária, a Bemutatásról nevezett nénék 
szerzetes társulata alapitójának beatificatiojáért. Ezután az 
egész bibornoki testület a Sixtina kápolnába ment, hol a bi-
bornokdékán super creatos cardinales imádságot elvégezte, 
mire az uj két bibornok ismét a bibornok testvérektől meg-
öleltetett. A nyilvános consistorium igy befejeztetvén, ő 
szentsége titkos consistoriumot tartott , melyben, miután az 
u j bibornokok száját bezárta és felnyitotta volna, következő 
püspöki székekre tett kinevezéseket : a taragonai érseki 
székre Spanyolországban Y S o l a n s F e l i x F e r e n c z e t 
szent-kristoii püspököt Havannában ; a cartagói érseki székre 
in partibus iníldelium H a y n a i d L a j o s t erdélyi püspö-
köt ; damascusi érseki székre in partibus infidelium M e g -
l i a F e r e n c z e t a Rota auditorját; almeriai püspöki székre 
Spanyolországban Y M u n n o z A n d r á s t jaeni püspököt ; 
a gozzoi püspöki székre, melyet a szentatya Malta mellett 
legújabban létesített B u t t i g i e g F e r e n c zet ezelőtt let-
hei püspököt ; a brugesi püspöki székre Belgiumban F a i c t 
J ó z s e f e t brugesi kanonokot ; a megroi püspöki^székre a 
hitetlenek között Vera Hiaczintot montevideoi apostoli he-
lyettest ; a hebroni püspöki székre a hitetlenek között s egy-
szersmind Marilley lausannei püspök segédjévé Mermillod 
Gáspárt ; az olenei püspöki székre a hitetlenek között Car-
pena Ágostont guadalupi káptalani kanonokot. Végre jelen-
tette a szentatya, hogy az utolsó consistoriumtól a hi t ter-
jesztő egyesület által következő székbetöltések vétettek fo-
ganatba : Mac-Closkey albanyi püspök uj-yorki érseknek ; 
Spolding Márton louisvillei püspök baltimorei, Bucciarelli 
Darius pulatii püspök scopiai, Van-Denle Ágoston jezsuita 
atya amidai érsekségre. Miche János a nyugat — cochin-
chinai, — Chaveau József a lassai, — Languillat Adrián a 
a nan-kingi apostoli helyettesi hivatalra neveztettek. Eze-
ken fölül a hitetlenek tájain következő püspökségek töltet-
tek be : Whelon Jakab diocleczianopolisi, Strain János abi-
lei, Duport Nándor azotoi, Charbonnier Ödön domiziopoli, 
Dubor Eduárd canatai, Nulty Tamás centuriai, Guierrey 
Edmond danabai püspöki székekre. A taragonai, new-yorkí, 
baltimorei, scopiai, naxoi érseknek, s a szentatya különös 
kegyelméből Le Breton Péter le-puymi püspöknek a pallium 
megküldetni rendeltetett. — Azuj bibornokok ujára a g y ü r ü 
feltüzetvén, a velenczei patriarcha bibornoki czimül a sz. 
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Nereus és Achilleus templomát, aroueniérsek pedig sz. Ke-
lemen templomát kapta Romában. — Másnap a velenczei 
patriarcha az austriai, a roueni érsek pedig a franczia csá-
szári követségi palotában fogadták a szokásos tisztelke-
déseket. 

ROMA, oct. 9-én. Érdekesnek, sőt az egyházi statis-
tikára nézve tanulságosnak tartom az utolsó nyilvános con-
sistoriumban megemlített püspökségekről egykét jegyzetet 
közölni. Taragoniai érsek lett Solans Félix. Az érsekség üres 
lett Costa y Borras érsek halála által. Hat püspök tartozik 
az érsek hatósága alá; a székhely 18,000 lelket számit, két 
parochiát , több szerzetes házat. A tartomány sz. Tékla 
tiszteletének van ajánlva. A káptalan az ,Ad vicariam' bul-
la szerint áll 6 méltóságból, 4 kanonokból ex officio, és 16 
kanonokból ex gratia. Solans született Leridában 1804 sept. 
3-án, havannai sz. kristófi püspök lett 1846-ban.— A kart-
hágói érsekség a hitetlenek hatalmában üres let tSaba érsek 
halála által. Haynald Lajos erdélyi püspök, a püspökségről 
önkényt lemondva, a szentatyától ezen érseki méltóságot 
kapta. Született Szécsény ben 1816 oct. 3-án. 0 excllja mielőtt 
megyés püspök lett volna, mint segédpüspök örökösödési 
joggal hebroni püspöki czimet viselt , melyet, miután Hay-
nald Lajos megyés püspök lett volna, Bodgain kapott, ez 
meghalván, a hebroni püspöki czimet Mermillod, genfi plé-
bános, ki 1824 sept. 22-én született. — A damascusi érsek-
ség üres lett Clementi érseknek Riminire történt áttételekor, 
most Meglia mexicoi nuncius kapta e méltóságot, aki 1810 
nov. 3-án született, Nápolyban, Párisban a pápai követség-
nél hivatalt viselt. — Almeriai püspökség, granadai érseki 
tartományban, üres lett Meoro y Sanchez halála által. Alme-
riának van 4,500 lakosa, öt plébániája, két zárdája, ápoldája, 
papneveldéje. A most kinevezett püspök Rosales y Munoz, 
született Izmajórban 1807 oct. 2l-én. — A gozoi püspökség 
sept. 16-án a máltai püspökségből kiszakittatva Gozo, Co-
rnino, Cominotto szigeteket bentfoglalja. A káptalan 24 kano-
nokból fog állani. Az u j püspök Buttigieg, ki már mult év-
ben mint léthei püspök a máltai püspöknek segédje volt. — 
Megarei püspökség Achajában üres lett, mikor Pawtowski 
mohilewi érseknek neveztetett. A mostani püspök Vera, sz. 
Catharinban Brasiliában 1814-ben született. — Oleni püs-
pökség is Achajában van, Nayet halála által lett üres ; most 
a méltóságot Carpena kapta, ki Mexicoban 1785 nov. 22-
kén született. 

IRODALOM. 
„Acta et décréta concilii provinciáé Coloniensis" etc. 

(Folyt . ) 

Még csak néhány minden theologusra nézve igen fon-
tos fejezetet akarunk az I. részből bemutatni, tudván, hogy 
e lapok többre nem engedhetnek tért , — és hogy a II. rész-
nek is jusson egy kis hely. 

XVI. F e j e t. , , ü e A d a mi p r a e v a r i c a t i o n e 
e t p e c c a t o o r i g i n a l i . " — Totam salutis oeconomiam 
non intelligunt, qui spreta revelatione hominem talem, qua-
lis a Deo conditus erat, nunc nasci perverse statuunt. Ne 
immensa redemptionis bénéficia maximi facere ac mirari um-
quam cesset populus christianus, generis humani lapsus ei-

dem secundum Ecclesiae doctrinam saepe exponendus est. 
Itaque primus homo, quum mandatum Dei in paradiso fuis-
set transgressus, statim sanctitatem et iustitiam in qua con-
s t i t u t e fuerat, amisit, non sibi soli sed nobis etiam: et in-
quinatus ille per inobedientiae peccatum non tatum mortem 
et poenas corporis in omne genus humánum transfudit, sed 
et peccatum quod est mors animae. (Cone. Trid sess V. c. 
1. et. 2:) Aliéna quidem erat actio Adami, si in ipso solo 
spectatur; nostra autem erat, quatenus tamquam caput no-
strum peccavit. (J . Aug. de nupt. et concupisc. lib II. c. 5 . 
n. 15. — Serm. 165. n. 7. — In Ps. 103. serm. 3. n. 6 :) 
Quapropter cum Sede Apostolica reiicimus hanc Baii sen-
tentiam : Peccatum originis vere habet rationem peccati sine 
ulla relatione et respectu ad voluntatem, a qua originem 
habuit. (Prop. 47 :) Prout vero reatum seu habitum dicit, 
qui post actum peccati perdurat et quo is, qui semel pecca-
vit, vere peccator manet, peccatum originale est id, quod 
ex Adami actu in omnes est transfusum quodque baptismate 
tollitur. Baptismate enim tollitur totum id, quod veram et 
propriam peccati rationem habet. (Cone. Trid. sess. V. can. 
5.) — Itaque secundum catholicam fidem peccatum origi-
nale veram et propriam rationem peccati habere, et culpae 
reatum includere, et hominem vere peccatorem constituere 
dicendum est. Sensu enim vero et proprio peccatores sunt 
illi, in quos Adam per inobedientiae peccatum non solum 
„mortem et poenas corporis," sed etiam „peccatum , quod 
est mors animae" transfudit ; vere peccatores, et culpae re-
atui subsunt illi, qui „in remissionem peccatorum vera-
citer baptisantur." Verum peccatum certo illic est, ubi 
reatus originális peccati remittitur et tollitur totum id, quod 
veram et propriam peccati rationem habet. (Ibid. can. 2. 4. 
5.) — Adami peccatum „propagatione, non imitatione 
transfusum omnibus inest unicuique proprium ;" (ibid, 
can. 3:) ergo peccati rea tus , non tunc demum noster 
fieri dicendus est, si ipsi consentimus. Nec consensum actu-
alem singulorum illud peccatum requirit , quod e consensu 
seu voluntate Adami, capitis nostri trahit originem. — Non 
in concupiscentia, quae in baptisatis manet, vera et propria 
seu formális peccati originális ratio sita est. Conscupiscentia 
est ex peccato et ad peccatum ducit, attamen quum homo, 
quamtumvis ea moveatur, modo non consentiat, non peccet, 
neque ilia peccatum est. Gratia baptismatis elevamur quidem 
destructo simul peccato ad statum iustitfae, sed non reddit 
baptisma, delendo concupiscentiam, quae scilicet ad àgonem 
relinquitur, primam integritatem, quum tamen omne id, quod 
veram peccati rationem habet, baptismate tolli constet. Ne-
que dicendum est, manentem post baptisma suscepturu con-
cupiscentiam ideo iam in renatis quidem veri peccati indole 
vel nomine carere, quod accedente gratia, proportio et de-
bitus ordo inter animae vires restituatur et proclivitas ad 
peccandum cesset. Non enim semper deprehendimus in bap-
tisatis laudatum ilium rationem inter et sensualitatem ordi-
nem, qui efficiat, ut concupiscentia non iam trahat ad peccan-
dum. Sed etiamsi per gratiam accedentem constricta esset 
concupiscentia, tamen si de se peccati rationem haberet, ve-
rum non esset, quod docet Ecclesia : (ibid. can. 5 :) in bap-
tismate tolli totum id, quod veram et propriam peccati ra-
tionem habet, neque illud radi tantum, aut non imputari. 
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Maneret enim peccatum seu concupiscentia, sed non iam im-
p u t a n t u r utpote accedente gratia ; vei rasum quidem, atta-
men non penitus esset, videlicet gratia cohibitum. Patet 
etiam, peccatum originale reponi non posse tum in displicen-
tia divina, tum in turbato recto inter hominis partes ordine. 
Etenim displicentia divina peccatum constituere nequit, 
quod ut verum sit peccatum, homini ipsi insit necesse est. 
Si vero turbatus inter hominis partes ordo i. e. concupiscen-
tia tamquam illius diplicentiae causa disignatur, non id 
statuitur, quod sensu vero et proprio sit peccatum. — Cura 
Dei bonitate et iustitia non pugnare, quod bonis non debi-
tis, eximia autem liberalitate nobis praeparatis, Adami prae-
varicatione nos privari permiserit, idquidem eo facilius in-
telligimus, quum etiam sine illis hominem condere Deus pot-
uerit, et miseriae, quibuscum ob eamdem praevaricationem 
nunc conflictamur, uberrima nobis, sivolumus, meritorum se-
ges existant. Ampliora etiam, quam Adami abstulit culpa, 
Christi nobis contulit redemptio ; undecani t Ecclesia: „ 0 fe-
lix culpa, quae talem ac tantum meruit habere redemptorem" ! 
— Haec aliaque animarum pastores commode tunc in men-
tem revocabunt fidelibus, si per revelationis adversarios e 
peccato originali iidem impugnari senserint. Tanto autem 
uberius id praestabunt, quo arctius conciliorum , sancto-
rum pat rum, et praestantissimorum Ecclesiae doctorum 
sententiis inhaerendum, et a rationis humanae, quae aucto-
ritatis jugo se subducit , iigmentis sibi cavendum existi-
mabunt." 

,,XVII. F e j e z e t ." ,,D e p e c c a t i o r i g i n á l i s e f-
f e c t i b u s n e c r e s t r i n g e n d i s , n e c e x a g g e r a n -
d i s -" — Perversissima est quorumdam sententia, quidquid 
sensibus blandiatur, id etiam congruere rationi, et quidquid 
libeat, id etiam licere. Etenim quas animi appetitiones integri-
tatis dono Deus ita temperaverat, ut numquam non parerent 
rationis imperio, iam solutae illo freno rebelles existunt, et fe-
runtur in vetita. Manifestum autem est cupiditatibus tene-
bras offundi intellectui, hominemque trahi ad multos erro-
res, qui tanto dificilius vitantur, quo periculosioribus ei ar-
tibus illuditur a daemone. Recte igitur homo diciturperpecca-
tum originale spoliatus esse gratuitis, et vulneratus in na-
turalibus. Doctorangelicus id, quod s. Augustinus ignoran-
tiae et difficultatis nomine complecti solet, uberius expli-
cans haec docet : „Per iustitiam originalem perfecte ratio 
continebat inferiores animae vires, et ipsa ratio, a Deo per-
iiciebatur ei subjecta. Haec autem originális justitia sub-
tracta est per peccatum primi parentis. Et ideo omnes vires 
animae remanent quodammodo destitutae proprio ordine, 
quo naturaliter ordinantur ad virtutem: et ipsa destitutio, 
vulneratio dicitur na tu rae . . . . In quantum ergo ratio desti-
tuitur suo ordine ad verum, est vulnus ignorantiae ; in quan-
tum, vero voluntas destituitur ordine ad bonum, est vul-
nus malitiae , in quantum vero irascibilis destituitur suo or-
dine ad arduum, est vulnus infirmitatis ; in quantum vero 
concupiscentia destituitur ordine ad delectabile modera-
tum ratione, est vulnus concupiscentiae." (S. Thom. 1. 2. 
qu. 85. a. 3 : ) — Hinc es t , quod homo lapsus iam indi-
get revelatione et grat ia , ut veritates religionis etiam 
naturalis eo , quo opus es t , modo, brevi tempore et sine 
falsitate admixta cognoscat, — (S. Thom. cont. gent, 1. 

1. c. 4 : ) ac legem naturalem totam constanter observet. 
•— Ut vero cavendum est, ne cum pelagianis peccatum ori-
ginale negantibus, et hujus temporis rationalistis — homi-
nis vires nimium efferantur, ita pariter cavendum est, ne cum 
novatoribus saeculi XVI. eorumque asseclis, inter dona 
supernatural iaetnatural ianon recte discernentibus, eaedem 
vel exstinctae dicantur , vel nimium deprimantur. Errori 
Veritas, non errori opponendus est error. — Quod in 
primis ad voluntatem at t inet , ea , licet ex peccato ori-
ginali infirmior exstiterit, non tamen omni vi et eflicacia 
vel libero arbitrio privata est. (Cone. Trid. sess. VI. de iu-
stif. can. 4. 5 7.) Et quamvis non solum gratia sanctiücante, 
sed etiam íide careat homo , non tamen omnia ejus opera, 
ut quidam volucre, peccata sunt. Cum sede Apostolica re-
jicimus hanc , et quascumque similes , Baii sententiam : 
„Omnia opera infidelium sunt peccata", (Prop 25.) item-
que hanc: „necesse est infidelem in omni opere peccare." 
(Prop. 8. inter 31 damn, ab Alex. VIII .) — Longe ab hac 
diversam s. Augustinus peccati originális et gratiae quan-
tumvis strenuus as3ertor, tradit doctrinam , dum scribit : 
„Verumtamen quia non usque adeo in anima humana imago 
Dei terrenorum affectuum labe detrita e s t , ut nulla in ea, 
velut lineamenta extrema remanserint, unde merito dieipos-
sit etiam in ipsa impietate vitae suae facere aliqua legis vel 
sapere ; si hoc es t , quod dictum es t , quia gentes , quae le-
gem non habent , hoc est legem De i , naturaliter quae legis 
sunt faciunt , et quia hujusmodi homines ipsi sibi sunt lex, 
et scriptum opus legis habent in cordibus suis , id est non 
omni modo deletura e s t , quod ibi per imaginera D e i , cum 
crearentur, impressum es t : etiam sic ilia differentia non per-
turbabitur, qua distat a vetere testamentum novum. — Nam 
et ipsi homines erant, et vis ilia naturae iuerat eis, qua le-
gitimum aliquid anima rationalis et sentit, et facit ; sed pie-
tas, quae in aliam vitara transfert beatam et aeternam, legem 
habet immaculatam , convertentem animas." (De spiritu et 
litt. cap. 28. n. 48.) — Si ita est, potest homo lapsus etiam 
solius naturae viribus quaedam opera moraliter bona seu 
honesta facere. Aliud tamen est totam legem naturalem, 
aliud ejus partem posse implere. (S. Thom, 1.2. qu 109. a. 2.) 
Ipsa etiam Tridentina synodus, gentes „per vim naturae" , 
quum „in eis liberum arbitrium minime exstinetum esset, 
viribus licet attenuatum et inclinatum" , potuisse boni 
aliquid facere , quod tamen non pertineat ad vitam ae-
ternam, aperte supponit. (Sess. VI. de iustif. cap. 1.) Me-
rito igitur ab Ecclesia inter alias similes haec proscripta 
es Quesnelli propositio : „Voluntas, quam gratia non 
praevenit, nihil habet luminis, nisi ad aberrandum, ardoris 
nisi ad se praeeipitandum, virium nisi ad se vulnerandum : 
est capax omnis mali, et incapax ad omne bonum." (Prop. 
39.) Pariter doctrina synodi Pistoriensis de duplici amore 
(dominantis cupiditatis, et caritatis dominantis) „qua parte 
inter dominantem cupiditatem et caritatem dominantem nulli 
ponuntur affectus medii, a natura ipsa insiti, suapteque na-
tura laudabiles, qui una cum amore beatitudinis naturalique 
propensione ad bonum „remanserunt velut extrema linea-
menta et reliquiae imaginis," (S. Aug. de spir. et litt. cap. 28) 
perinde ac si „inter dilectionem divinam, quae nos perducit 
ad regnum, et dilectionem humauam illicitam, quae damna-



— « 260 

t u r " non daretur „dilectio humana licita, quae non repre-
henditur", (S. Aug. serm. 349.de char. n. 1.) haec inquimus 
doctrina a Pio VI. Pontifice merito declaratur „falsa alias 
damnata." (Constit. ,Auctorem fidei' prop. 24.) Ut voluntas 
bonum aliquodjperficere. ita etiam intellectus hominis lapsi 
veritates aliquas, quae ad religionem naturalem spectant, et 
inprimis Dei existentiam, certo et e suis principiis cogno-
scere potest. Docet enim de gentibus loquens Apostolus 
(Rom. 1. 18—21, 2, 14. 15. — Sap. 13, 9.) e manifestatione 
naturali per res creatas Deum et sane Deum verum, a mundo 
distinctum, cui scilicet gratias debebant agere, cognosci posse, 
et cognitum esse. Non de dubia aliqua et incerta cognitione 
sermo est, quod enim manifestum est, quod intellectu con-
spicitur, id vero certissimum est. Unde etiam s. Augustinus 
cum aliis sanctis patribus, hanc Dei seu generatim religio-
nis naturalis cognitionem aliquam a natura profieisci diserte 
docet, dum earn ex illis imaginis divinae „extremis linea-
mentis" atque ex ,,vi ilia naturae , qua legitimum aliquid 
anima rationalis sentit et facit" explicat et a „pietate" di-
stinguit. (Cf. locum supra cit. de spir. a litt.) Hue spectat 
confixa pridem a sede Romana Quesnelli sententia, omnem 
Dei cognitionem etiam naturalem etiam in philosophis eth-
nicis Dei donum esse asserentis. (Clement, XI. Constit 
Unigenitus prop. 41.) — Ex illis quae diximus hactenus, 
satis iam liquet, non solum vago animi sensu Dei notitiam 
percipi, seujdemonstratione legitimaseu ratiocinatione,quem-
admodum et alias quasdam veritates morales , Dei existen-
tiam posse probari. Unde ex animo huic as3entimus senten-
tiae : ,,Ratiocinatio Dei existentiam, animae spiritualitatem, 
hominis libertatem cum certitudine probare potest." (Prop. 
2. emiss. a s. Congreg. Indicis a. 1855.) 

VEGYESEK. 
Bottino romai pap összeszedte és kiadni szándékozik 

I I I . Honorius pápának 67 szentbeszédjeit. Az 1216—1227-i 
ékesszólásnak példányai lesznek. Mai bibornok Spicilegium 
Romanum-ban néhány beszédet közöl. Együttesen minded-
dig ki nem adathattak, mert Honorius pápa a saját kezével 
leirott beszédjeit egyenkint más és más kolostornak szokta 
volt elajándékozni, s Bottino által kifejtett buzgóságra volt 
szükség, hogy azokat felkeresse. Bottino felolvasása az Ar-
cadok gyűlésén kedvesen fogadtatott. Az irály bennök sok-
kal gyengébbnek találtatik, mint pedig az ezen pápa decre-
talisaiben látható. A pápa a néptől értetni akart. A beszé-
dek közül 34 szól de tempore, 6 bol. Szűz Maria ünnepére, 
27 pedig a szentekről. 

Két barnabita szerzetes missionariusnak munkáiról Své-
dia-s Norvégiában tudósitanak a lapok. A két barnabita 
Stokholmban a májusi ajtatosságot megtartotta, jelen volt 
az özvegy királyné, Oskár király anyja, miután katholikus. 
A francziák és olaszok Stokholmban igen nagy örömmel fo-
gadták az atyákat. Innen Gottenburgba mentek, s egy hit-
küldérségi állomást állandósítottak. Norvégiának helységein 
szórványosan élő katholikusokat felkeresték, kik alkalmat 
lelve évek évek után nem látott szentmisén, ajtatosan gyón-
tak , áldoztak. Visszatérvén Stokholmba svéd nyelven hir-
dették az Isten igéjét. Kopenhágában 8 napi missiot tar-
tottak. — Meglátogatja az Isten az ő hiveit. 

Badenben a kőmives kormány és a hivő nép között 

éles harcz folyik. Nemcsak a katholikusok, hanem a positiv 
vallású protestánsok, zsidók is a kormány által behozott is-
kolatörvény ellen tiltakoznak. Nem régen helyi iskolai ta-
nácsos valasztásán a nép semmi részt nem vett. Egy kath. 
városban 1000 választó közül egyetlen egy szavazott. A püs-
pök megtiltotta a plébánosoknak az iskolai tanácsos tisztet 
elfogadni, Lamey miniszter pedig 25 ft. bírságot parancsol 
azokra, kik el nem fogadják. A nép zúg, a kormány kétség-
beesésig folytatja vallásromboló müvét. Soha nem küzdtek 
az absolut hatalmú kormányok annyit, és oly vakmerően a 
nép ellen, mint némely felelős népkormányok. 

I. Miklós czár 1840 mart. 8/21-én kiadott ukázában az 
európai szabadelvűek örömére, épülésére ezeket rendeli a 
vallásszabadságról: 1.) Akiről bebizonyul, hogy az orthodox 
vallást elhagyta, javai azonnal gondnokság alá vétetnek, 
azonkívül az illető valamely kolostorban örökre elzáratik. 2) 
Az elpártolónak nem lesz szabad orthodox hitű szolgát tar-
tani. 3) A cultus miniszter rendelést teend, hogy az elpár-
tolónak gyermekei elvétetvén, orthodox vallásban neveltes-
senek ; ha kiskorúak, jelentést teend, mikint lehessen a gyer-
mekek orthodox vallását megmenteni. — A Mortara, a Coen 
fiúról oly szörnyűségeket beszéltek, az ügyet diplomaták ke-
zeibe tették ; a pápai államban 15 év alatt csak két eset, 
Muszkaországban ezer ilyen eset jön elő, s a diplomatia, az 
ujságvilág hallgat. 

Pesten sept. 24-én egy párbaj sok keblet meghatott. 
A társadalom-ellenes dölyf, vegyülve a szenvedély pulya-
ságával szüli a párviadalokat, föltéve, hogy se Istenük, se 
vallásuk, sem tiszteletük az erkölcs iránt nincsen. Az alatt az 
angol lapok egy báróról Helgolandból hasonló csakhogy vér-
nélküli leleményességet közölnek. A báró mélyen volt az 
adósságban. Hitelezői szemmel tartották. Elosonni nem le-
hetett. Bemegy a báró egy magyar grófhoz, mondva : „ad-
jon nekem kölcsön 200 souvereignet, különben szemei előtt 
lövöm meg magamat." A magyar gróf két pereznyi időt kért, 
s irt : „én megbolondulva fejbe lőttem magamat," s megy a 
báróhoz mondva: ,,irja ezt alá először, s meglőheti magát." 
— A báró sem alá nem irta, se magát meg nem lőtte, hanem 
tovább ballagott. 

A németországi katholikusok Würzburgban újra elha-
tározták, hogy a kath egyetem alapittatási munkáját eré-
lyesen fogják folytatni. A boldogult kölni érsek, mainzi és 
paderborni püspökök pártfogolása alatt egylet alakult, mely 
az adakozásokat be fogja szedni. Aki 300 tallért adományos, 
alapitó tagnak vétetik, aki évenkint egy osztrák értékű fo-
rintot, vagy egyszerre 14 tallért fizet, az alapittatási névso-
rozatba felvétetik. Az egylet naponkint egy Üdvözlégy Má-
riát mond ezen felsohajtással : Szeplőtelenül fogantatott 
Szűz Mária könyörögj érettünk ! 

Sclileswig-Holsteinban a szövetségi biztosok által a 
katholikusokra is kimondatott a vallás- és cultus-szabadság. 
Most tehát nem kell többé a dánok királyától, mint a dán 
protestánsok főpapjától a kath. püspöknek engedelmet kérni, 
hahiveihezakar menni,sema katholikusoknak, ha átoronynak 
foszladozó tetőjét kijavítani akarják. Flensburgban Stolberg-
Stolberg ur már plébániát alapitott; Achenből az iskolané-
nék is letelepedtek, hogy a kath. leánykákat oktassák. Zül-
lichauban szinte plébánia alapittatott, plebániaházul Förster 
herczegpüspök egy házat vásárolt. Berlinből irják, hogy pie-
tista küldérek a kath. templomban kárhozatos iratkákat, 
mint épületes olvasmányokat osztogatnak. Nem tudjuk élet-
ben jönne-e ki a berlini prot. templomból oly katholikus, aki 
IX. Pius, vagy a püspökök köriratjait ottan osztogatná. A 
prot. házaló életben utasíttatott ki az ajtón a kath. tem-
plomból. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PA1ÁSTHY PÁL. 

N y o m a t o t t P e s t e n 1864, K o c s i S á n d o r ál ta l ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocs i nyomdá jában . ) Ha lp iacz és a l d u n a s o r s a r k á n , 9. s z . a. 
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Sarkalatos dogmáink nyomai 
az ősrégi hagyományokban. 

( F o l y t a t á s . ) 

Hogy az amerikaiak a sz. Háifetotság titkának is-
meretébe be voltak avatva, igen valószinü, mert hi-
tök szerkezetét Indiából kapták. Acosta történészük 
szerint, a napban jelképezték a három istenséget, és 
három képben imádták, melyek közül egyikét Apomti 
atyanap, 2-kat Ghurunti fiunap,a 3-katIntiaquaoqui 
testvérnapnak nevezték, a levegő istenséget Chu-
quillot szinte három képben tisztelték. — Egy bál-
ványképei Tangatangáuak hivtak, mi annyit tesz, 
mint egy háromban, és három egyben ; az utasok 
több három fejű istenalakokra találtak óriási nagy-
ságban. A nap gyermekét keletről várták. 

Az sem alapnélküli, hogy az ünnepélyesség 
eszméjét 2. számmal, s mellette még 7-el is szokták 
a világ minden nemzetei egybecsatolni, melyre csak 
vallásunk felelhet, s mivel ezen eszme átalános, az 
emberinem közös törzsatyáitól kelle a népekre át-
származnia, s Noe fiainál későbbi forrásra nem is 
vezethető vissza. Sem és Japbet megáldatnak, Cham 
nem. Senynagasabb áldásra méltattatott, mint Japbet. 
Ezen ős hagyomány átszállását kevesbé tapasztal-
juk meghamisitva Semnél, mint Japhetnél. Legna-
gyobb csorbát szenvedett a chamitáknál. 

A 7-es szám szentnek tartása azon titkon fe-
nekük, melyre czéloz az ó-szövetségi sátor 7 lám-
pája. Sz. János titkos jelenése szerint Krisztus Urunk 
7. lámpa között áll, az Üdvözítő kegyencze Ázsiá-
ban levő 7 gyülekezetnek kegyelmet és békességet 
kiván attól, aki vagyon, aki volt, és aki eljövendő,1) 
és a Szentlélek hét ajándékairól szól, melyek a Mes-
siáson nyugodni fogtak.2) 

' ) (Sz. János Titk. Jel. 1, 1.) 
2) Isaiás 11, 2—3. 

Es midőn az ünnepélyesség, dicsőség eszméjét 
a 3. vagy 7. számmal látjuk egybefüzve, bennök 
megtestesülve s legnagyobb mérvben a 3 számban: 
nem kell-e hiteles forrásra utalt kétencznek fölötte 
elkomolyodnia? Az esetleges soha sem lehet egyete-
mes, az alapnélküli tartósságot nem Ígérhet. Opinio-
num commenta delet dies, naturae autem iudicia 
confirmât. 

Orpheus emelkedett lelkű költőnek, kinek ma-
gasztos dalaitól visszhangzik a hajdan aranykora, s 
ki Gedeon és Herkules kortársa vala, a görög hit-
regékből többen neki tulajdonittatnak, melyeket ő a 
monda szerint Egyiptomból hozott övéinek, mint 
Melampus az eleusini rejtményeket, különben ezek 
is nem innét, hanem Indiából sajátittattak el. 

Orpheus thrácziai létére valószínűleg keleti for-
rásokból merített. A nevét viselő énekek hordozzák 
ugyan az ódonság jellegét, mint nyelvre, mint fo-
galomra nézve, — ilyennek ismervék el Gesner 
Mátyástól is, — de azért mégsem a thrácziai dal-
noktól szerkesztettek görög nyelven, hanem krotoni 
Onomakrittól, ki még Pythagoras előtt élt. Aristo-
teles véleménye Cicerónál, hogy Orpheus a világon 
se lett volna, elnémul sokkal korábbi bizonysága ál-
tal Pindarnak, ki őt a dalok atyjának nevezi, szinte 
Euripides, Aristophanes, Plato fényesen emlékeznek 
róla. Socrates hallván végitéletét, biróihoz fordulván 
mondá : örvendve nézek Orpheus, Musaeus, Homer s 
Hesiod baráti körének elébe. 

Orpheus Suidásnál egy legfőbb s hozzáférhet-
len világosságról beszél, mely mindeneket körülfog, 
s nevezé ezt tanácsvégzet-, világosság- s életnek. 
Ezen nevek egy erőt tartalmaznak. — Proclus bölcs, 
a kereszténység ellenese az 5. századból, Amelius-
nak, Plato párthivének triasát emliti föl, mely há-
rom művezetőből, vagy három értelemből, három 
királyból állott, abból, aki itt van, kinek vagyon, s 
ki lát; azután hozzáteszi Proclus: ezen hármas ér-
telem vagy művezető ugyanaz Ameliusnál, ami Pla-
tónál a három király, és Orpheusnál: Phanes, Ura-
nus és Kronus. Phanes a legfőbb művezető. 
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Damascius bizonyltja, hogy Orpheus három 
alakú istenséget tanitott. 

Samothracia-, Phoenicia- s Egyiptomban Ka-
bir nevű istenek majd hármával, majd hetével tisz-
teltettek, s a romai küzdtéren is számukra három 
oltár emeltetett. 

Ki csak fölületes fáradságot vett magának 
szemlét tartani a szürke őskor rejtélyes múltja fölött, 
kénytelen bevallani, mily mély s uralkodó behatást 
tett a 3. szám az emberekre, mi mindenütt nyilatko-
zik, hittanban, költészetben, külső szokásokban s még 
a bölcsészetben is. 

Platónál, kinek a régiek isteni melléknevet ad-
tak, szinte triasra találni, az egységben, értelemben 
s lélekben, vagy a jóban, igében s világleikében. 

Pythagoras is a hármas számot szentnek s ti-
tokszerünek tartá. 

Porphyrnak, a keresztények üldözőjének, a III. 
századból, Plato nyomdokit követve, szinte volt 
triasa: az atyában, értelemben s a világ fölé emelt 
lélekben. 

Ezen ellenállliatlan benyomásnak tudható be 
az is, miszerint a kisebb rendű istenségek is nagyobb 
részt hármasával fordulnak elő: u. m. az árnyak há-
rom birája a holtak országában, a három sorsistennő 
(Parcae), három kegyistennő (Grratiae), három boszu-
istennő (Furiae), három Cyclops, három Harpya. 

Nemkülönben a celtáknál az emberek életével 
rendelkező szüzek hasonlóak a parkáklioz : a mult, 
jelen és jövő, vagyis Urda, Verandi és Skulda. 

Merkur botja rátekerődző kigyóval, gömbbel ós 
szárnyakkal, mint az istenség liáromszerü jelvényé-
vel diszittetett föl, vagy Homer állitólagos dicséne-
kében Merkur tiszteletére, három levéllel ékesitve 
fordul elő. A három lábu szék (tripos), melyen Py-
thia Delpliosban jósszavakra nyitá ajkait. Sivanak 
háromágú szigonya az indusoknál, s szinte Poseidon 
vagy Neptuné a görögök és romaiaknál. 

Innét ezen szám ünnepélyes jelleme minden kor 
s minden nemzet költőinél. 

Ha tehát a különböző hagyományok szétszórt 
sugarait összpontosítjuk, feltűnő vonásait összeil-
lesztjük, széthányt alkatrészeit egybeforrasztjuk, le-
hetlen be nem ismernünk, hogy Isten egysége erede-
tileg minden vallásnak alapja volt, de egyszersmind 
a háromegység eszméje is ; valamint azt is, miszerint 
minden nemzet hitte az emberi nem aranykorát, bu-
kását, és rendi the tien reményét egy közös Megváltóba 
helyezte s sejtelemteljes nyugtalansággal csüggött 
rajta a végzetszerű századok zúgó hullámai között. 

Ezen szilárd hit s megtörhetlen remény őslia-
gyományainak magvai a világ minden részeiben, 
minden éghajlata, öve alatt életerős gyökeret vertek; 
a dermesztő éjszaki sark fiainak, China gyermekei-
nek keblei ezen őshagyományoknál kerestek üdü-
lést, innét merített enyhet Afrika égető sivatagjain 
veszteglő'chamiták kedélye, Ganges virányai, Hi-
malaja bérczei, a bölcsek, szónokok s dalnokok clas-
sicus hazája szintúgy, mint Amerika vadon renge-
tegei ezen századról századra átszivárgott szent tit-
kokat hangoztatták vissza, s bár többé kevesbé el-
ferdittettek, de lényegben meglepőleg hiven fönma-
radtak, a tökéletes kifejlést, határozott alakot, lelki 
igényeinkhez képest szükséges megérthetést az idők 
teljétől várván, midőn lehullván a végzetteljes múlt-
nak rejtélyes fátyola, az igaz keresztény egyháznak 
hű keblére tétettek le, s most már majd 19 század 
óta teljes fényben kristálytisztaságban ernyedetlen 
lángbuzgalommal hirdettetnek az egész világon. 

Ha egy bölcsnek, ki mitsem hallván a szent-
írásról, keresve keresné az igazságot, kitartó szor-
galommal nyomozná az ősidők hittanait, s elkülönít-
vén minden képtelenséget, feszült figyelemmel ki-
sérné mindazt, miben minden kor megegyez, s mire 
minden ujjal mutat, ernyedetlen kutatása közben a 
szentirás akadna kezébe: mily örömmel ismerné föl 
benne az isteni bölcseség útjainak igazi, egyetlen 
okmányát ! mily hangos dicséretekbe törne ki Rous-
seau-val : „a szentirás fönsége meglep engem, az evan-
gélium szentsége szivemhez szól ! a bölcsészek köny-
vei minden pompájukkal mennyire eltörpülnek mel-
lette !" mily nyugodt kedélylyel üdvözölné ama sza-
vakat: „és az Ige testté lőn, és közöttünk lakozék, 
és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atyától egyetlen 
egy szülöttnek dicsőségét, ki teljes vala kegyelem-
mel és igazsággal." ') Mint ragadtatnék el az igazság 
után sóvárgónak lelke a túlvilág menyei varázsába, 
s egyik csillagot a másik után látná föltűnni gyö-
nyörben uszó szemei előtt ! Mint sietne, élve az ir-
galom kinálkozó pillanatjaival, az üdv áradozó forrá-
sához, bün szennyét lemosandó „az Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek nevében" ? 2) 

Mennyivel inkább örülhetünk mi keresztény 
katholikusok, kik nemcsak birjuk a szentírást, me-
lyet ugyan a kinyilatkoztatás megbecsülhetlen kincs-
tárának vallunk, de egyszersmind minden hánytor-
gatott világossága mellett is sok helyütt liomályos-

Sz. Ján. 1. 14. 
Máté. 28. 19. 
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nak tartunk, amire czéloznak sz. Péter szavai, és Pál leve-
leire nézve ,,in quibus sunt quaedam diíficilia intellectu, 
quae indocti et instabiles dépravant, sicut et ceteras scriptu-
ras, ad suam ipsorum perditionem." ') Non aliunde natae sunt 
haereses, nisi dum scripturae bonae non intelliguntur bene. 
(S. August. T. 9. Tr. 18.) Az életből például szolgálhatnak az 
egyéni ész vagy belső sugallatra támaszkodó protestáns fe-
lekezetek, melyek előharezosai közül t. Werenfels találólag 
tüzheté bibliája homlokára eme szavakat: „Hic liber est, in 
quo suafquaerit dogmata quisque, Invenit et pariter dogmata 
quisque sua." Hanem a szentíráson kivül van biztos kalau-
zunk, világitó szövétnekünk, megnyugtató, jótálló kezesünk, 
iránytűnk is a csalhatlan ker. egyházban — „Ego evange-
lio non crederem, nisi me Ecclesiae Catholicae commoveret 
auctoritas" sz. Ágoston nyomós szavai, — azon egyházban, 
melynek vezére a Szentlélek, az igazság lelke, melylyel Krisz-
tus Urunk van a világ végéig ; mely a történeti hitelesség 
kellékeire nézve páratlan sz. könyveknek megbizott hü le-
téteményese, melynek ihlett ajkaira figyelve, egyedül biztos 
s legrövidebb uton juthatunk az üdv igazságainak megisme-
résére ; melyről, mint igazság oszlopáról, semmi uj, ámitó 
vélemények szélvésze elsodorni nem fog ; mely mint rendit-
hetlen erőd hervadliatlan babérokat vivott ki a materialisták, 
pantheisták, scepticusok, criticusok, rationalisták táborának 
támadásai fölött, melyek közöl mindegyik maga fegyverével 
intézett ellene különböző, de egyszerre s folytonosan történő 
csapásokat. De visszavert minden megtámadást, leküzdött, 
túlélt minden harczot. Túl fogja élni a mostanit és jövőt is, 
azon egyházban, melynek két ezred éves fenállásában min-
den év egyegy védbástya, melyet külön külön rohammal kel-
lene bevenni az álbölcselet- s tagadásnak, de minő fegy-
verekkel ? azon egyházban, melynek dicső ősei a világ szerte 
várt Isten-ember fölséges személyét, csudáit saját szemeikkel 
látták, menyei beszédét saját füleikkel hallották, s hitökért 
minden kint, még a halál kinját is kiállották, mely isteni tár-
sulat előtt fejet hajtani a józan ész dicsőségére válik, nem-
csak, sőt az elfogultság, s vak szenvedély békóiból kibonta-
kozott okosság jogos követelése is, — a valódi szabadság 
lelki nyugalom rövidségének félelme nélkül, mint Stolberg 
bölcsen megjegyzi : „A katholikus semmi más szabálynak 
nem veti magát alá a hitben, mint melyről meg van győződve, 
hogy az Isten lelkétől húzatott ;" — azon egyházban, mely-
nek szent emlőin növekedtünk föl, mely a bölcsőtől a halál 
ágyáig viraszt fölöttünk, mely keresztényekké avatott ben-
nünket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, ke-
resztényekké parancsára az Isten Fiának, kinek minden ha-
talom adatott a menyben és a földön, 2) ki ezen kereszt-
ségtől az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, és ezen 
élő hittől az Atyába, Fiúba és Szentlélekbe tételezi föl az 
örök élet igéretét, a hitetlenségtől pedig az örök halál Íté-
letét. „Tanítsatok minden népeket 3) keresztelvén őket az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Aki hiszen, és 
megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hiszen, elkárhozik." 4) 

Lehet-e, szabad-e ezen tan elfogadásának mint az ellen-

' ) Sz. Pét. 2. 3. 15. 
z) Math . 28. 19. 18. 
8 ) Sz . Máté 28. 19. 
») Sz. Márk . 16. 16. 

fél állítani merészli, közönyösnek lenni ? Nem volna-e semmi 
lényeges különbség Istennek s embernek imádása között? 
Elég-e csak az evangelium erkölcsszabályaihoz alkalmaz-
kodni, azon szabályokhoz, melyeket mindenki magasztal 
ugyan, de melyeket valódi értelemben ki sem hajthat végre 
annak segélye nélkül, ki mondá : „nélkülem mitsem tehe t -
tek" ] ) (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 20-án. b) Consalvinek saját személyéről 

szóló emlékirataiból csak azon pontokat emeljük ki, melyek 
VI. Pius uralkodásának idejéből vannak, mivel a többiek 
VII. Pius alatti államtitkárságát illetik, melyről külön em-
lékiratunk vagyon. Született 1757 jun. 8-án, iskoláit kezdette 
Romában, folytatta Urbinoban, később a frascatii intézet-
ben, hol a hittant hallgatta, innen a VI. Pius által alapított 
egyházi akadémiába vétetett fel, hol Zaccaria jezsuita veze-
tése alatt volt ; 1783-ban pápai kamarás, 1784-ben udvari 
főpap, 1786-ban ponente del buon governo, (városi tisztvise-
lőség, mely 1847-ben a Consultába olvadott,) később a sz. 
Mihály a Ripa egyesületnek tagja, Negroni bibornok halála 
után igazgatója, ezt megtartva 1790-ben lett votante délia 
signatura, rövid idő alatt a Rota auditora, VI. Pius által a 
hadügyről nevezett u j bizottmánynak tevékeny tagja. Hirte-
len ment hivatalról hivatalra, Negroni, és York bibornok se-
gítették ezekben, ámbátor ő minden hivatalt, mely felelő-
séggeljár , gondosan került; de ismeretes levén, méltó volt VI. 
Piustól hallani : ,előmeneteledről én fogok gondoskodni.' Mint 
auditor utazott, hol időt vehetett, az emberi szívnek titkait, 
a szokások különségeit, a társalgás ildomait, a gyakorlati 
élet bölcsészetét itt tanulta. Egyike volt azoknak, kiket men-
től jobban ismerünk, annál inkább szeretünk. Jellemének ki-
tűnő vonása volt, semmi ajándékokat el nem fogadni, ugy-
hogy York bibornok legatumait is, bár mint nehezen esett, 
visszautasította. Ezen időbe esik, hogy a franczia köztársa-
ság a Cisalpina köztársaság határaiból Romának elfoglalá-
sára vágyakodott. A pápa szaporitotta, s újból szervezte 
hadseregét, mikint 1859-ben, Caprara tábornok, s Colli ez-
redes az austriai hadseregből, hol mint önkénytes szolgált, 
e czélra visszahivatott. 1796-ban Caprara, 1859-ben Lamo-
ricière volt hivatva a pápai hadsereg szervezésére, hogy az 
izgatók és lázadók ellen megvédessék az állam nyugalma. 
Ezek ellen elég erős volt, de gyenge a külső betörés ellen, 
épen, mikint 1860-ban. Nem sikerülvén tehát az izgatás 
1796-ban, mikint ez 1860-ban se sikerült, a párisi directo-
rium, mikint Cavour 1860-ban, kényszerült az álarczot le-
vetni, és nyilt betörést tenni a pápai seregek ellen. Fermo 
és Bologna elfoglaltatott, a pápai sereg Folignoig űzetett , 
hogy Castelfidardo nem volt, ezt csak a szentszék nyilt ti-
lalmának köszönhető, hogy seregeinek a fegyveres ellenál-
lást megtiltotta, békében levén a franczia köztársasággal, 
mikint a bárány a farkassal a folyónál. a ) Akkor nem jöt t 

») Ján . 15. 5. 
2J Bonapar te Napoléon parancsot kapot t Romának elfoglalására. 

Semmi sem akadályozta volna, s ő an. V. pluviôse 27-én (1797 febr . 15. 
s ze rda ) a pápától békét kér t . „ B á r m i l e sz , bibornok u r , igy irt Mat-
te ihez, biztosítsa a szenta tyá t , hogy maradjon Komában ; a religiojíak 
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Grammontnak a ravasz elmék előtt két értelmű sürgönye : ,ha 
az olasz seregek Catolicát átlépik, a császár kormánya kény-
szerítve lesz ezen betörésnek ellenszegülni.' Persze, hogy 
az ellenszegülést nem a fegyverre nézve, hanem csak szóban 
értette, s hogy a franczia kormány, mely az austriai sereget 
Magentjanál és Solferinonál megverte, csak oly ellenszegü-
léssel fenyegessen, amilyent egy utczai vén asszony is meg-
tehet, Lamoricière, mielőtt tapasztalná, nem gondolhatta. 
Lamoricièrenek a franczia császár fenyegetéséről magasabb 
fogalma volt, csalódnia kellett, hogy hazája sorsának keze-
lőjéről alantabb fogalmat készítsen magának. Colli tábornok, 
aki Caprarának utódja volt, ily Ígérettel vérpadra be nem 
csalatott. A franczia betörést a magas áron megvásárolt to-
lentinoi béke rövid időre megállitotta. A legatiok elvesztek, 
de a franczia kormány, közelebb jutván Romához, foglalási 
szándékát sikeresebben vihette. A szentszék tudott mindent, 
de minden külső ürügyet, mely uj betörésre alkalmat adjon, 
amire a franczia kormány annyira sóvárgott, gondosan ki-
került. A űzetett franczia ügynökök széltében utaztak, az 
izgatók Romába csoportosultak, a népet hamis Ígéretekkel, 
rágalmakkal, fenyegetésekkel izgatták, néhány jellemtelent 
pénzen meg is vásároltak. A directorium követe ez időben 
Bonaparte József volt, később nápolyi, és spanyol király. A 
romai nép oly hűséges volt, mint ma, úgyhogy a szentszék 
kormányának nagyobb fáradságba került, hogy a népet a 
franczia ügynökök legyilkolásától visszatartsa, semmint 
hogy magát a bellázadás ellen védelmezze. A franczia izga-
tók 1796-ban ép oly kevésre mentek, mint a piemonti kül-
dönczök 1862—1863-ban. Kivánta a franczia directorium, ha 
bellázadás kiütött volna, hogy beavatkozzék , vagy ha a 
franczia seregek a nép által megtámadtattak, s közülök né-
hány legyilkoltatott volna, hogy mint boszuálló betörjön. 
Egyik se sikerült. A nép fel nem lázadott a szentszék ellen, 
nyugodtan maradt a szentszék szavára, mint az izgatóktól, 
mint a franczia katouák kihívásaitól távol maradott. A mai 
események a történtek ismétlései. ,Quae futura sunt, jam 
fuerunt, et Deus instaurai, quod abiit. Quid est, quod fuit ? 
ipsum quod futurum est. Quid est, quod factum es t ? ipsum 
quod faciendum est. Nihil sub sole novum , nec valet quis-
quam dicere : ecce hoc recens est ; jam enim pra,«cessit in 
saeculis.' S amit az izgatások véghez nem vihettek, Nápoly-
ból Romába jött Duphot tábornok nyiltan megkisértett. Bo-
naparte József ép oly utasitást kapott a directoriumtól, kö-
veti minőségében, mikint Migliorati és Minerva piempnti 
követek 1860—-1861-ben Cavourtól, csakhogy fegyvert nem 
foghattak, az utczai lázadás vezérévé nem lehettek. Mit 
Bonaparte József nem tehete t t , Duphot tábornok, ma-
gányzói minőségében megkisértett , de reá és a szent-
székre szomorú kimenetellel. Dupho t , a lázadók vezére 
1787 dec. 28-kán az utczán meglövetett. Egyetlen egy lö-
vés történt e nap, s ez Duphotot halálra találta. Ez a fran-
czia diplomatiában, és Thiers történeti munkájában ,orgyil-
kolásnak' nevezett szomorú esemény. Consalvi akkor a ka-

első szolgája, ép ezen czim miatt , védelmet fog találni a maga és az 
egyház számára . " (Cré t ineau-Jo ly , L 'égl ise Rom. en face de la révol. 
T . 1. p. 1S2.) A tolentinoi héke megköt te te t t Mattéi és Bonapar te kö-
zö t t . Ebben a directorium nyílt parancsa ellen tet t . A papságnak egész 
OtSszos^zágban: ő volt a védője a forradalmárok ellen. 

tonai bizottmánynak tagja volt, maga minden diplomatai, s 
benső biztonsági rendeletekben részt vett, tehát, mikint más-
ról, ugy erről is mondhatja : quorum par3 magna fui. Igy ir 
e lázadási kísérletről, és Duphotnak a pápai kormányra nézve 
esetleges, mert senki által nem parancsolt meglövetéséről : 
,,Ezen íiatal tábornok, heves, rajongó respublicanus, lázadást 
szervezett Romában , hogy a pápai kormányt megdöntse. 
Bonaparte József franczia követ ablakai alatt a Corsini pa-
lota előtt ötszáz hazafi összegyűlt. Ordítoztak: éljen a sza-
badság! éljen a franczia köztársaság, le a pápával. Duphot 
a palotából kijött,, a lázadókat a Ponte-Sisto közel levő ta-
nya ellen vezette, hol a pápai katonaság volt. A pápai kato-
nák , habár kevés számban , nyugodtan maradtak , de gú-
nyoltatva, megtámadtatva a lázadóktól, puskát vállra vetve, 
lázadók ellen indultak. Ezek helyben maradtak. A pápai ka-
tonák nem tudták, mit tegyenek. Ezek közül egyik fegyve-
rét elsütötte, s szomorú esetlegességre, vagy pedig, mivel az 
isteni gondviselés az ő titkos szándékai szerint ezt igy akarta, 
a golyó Duphot tábornokot találta a nagy sokaságban, aki 
rögtön meghalt. Erre a lázadók szétszaladtak, s a tábornok 
következő napon eltemettetett. Habár Duphot halála, az ő 
hünöá merénylete miatt, érdemlett volt , mindazonáltal a 
szentszéket, és az egész várost igen megszomoritotta. Ata-
láuos volt a hir, hogy a lázadás a város több pontjain ki-
ütött, a katonai bizottmány azonban meghiúsított. A katona-
ság egész éjjel fegyvérben volt. Mi kettős félelemben vol-
tunk, nehogy a lázadás komoly yállalattá fejlődjék, és ne-
hogy a nép a francziák ellen valami erőszakot elkövessen. 
Első gondunk voit a franczia követség személyzetét biztos-
ságba helyezni; e czélra a követségi ház elé erős osztályt 
rendeltünk. Doria József államtitkár a Vaticánban lakott; 
én az éjjel háromszor ide jöttem nyilvános életveszélylyel. 
Más nap láttuk, hogy a közcsend biztosíttatott. Reggel a 
franczia követ elutazott. A szentszék kérte, ismételve min-
dent megkisértett , a legfényesebb elégtételt í gé r t , csak-
hogy maradjon, de nem használt semmi. Erre a directorium 
villámgyorsasággal Roma ellen 15,000 fegyverest küldött." ') 
Hogyan maradt volna meg Bonaparte József Romában? 
hogyan fogadta volna el a szentszéktől igért legfényesebb 
elégtételt, mikor a szakadásra, ennek keresésére a directo-
riumtól parancsot kapott? Duphot fölötti sajnálkozás kro-
kodilszerü jajgatás volt, mert ép ezt kereste, hogy valamely 
ürügy alatt a szentszékkel szakítson, s Roma ellen sereget 
küldhessen. Ily ürügyet keresett a piemonti kormány is, mi-
dőn Lamoricière kis seregét elhelyezte. A nép nem lázadott, 
habár akarta volna Cavour, a perugiai kezdemény 1859-ben 
hasonlít Duphot merényéhez 1797-ben, s egyiránt szomo-
rúan végződött a merénylőkre ; Berthier tábornok hadizenet 
nélkül tört be a pápai államokba, s csak akkor adott ki ki-
áltványt, mikor már Romához kétnapi uton volt, mikint Ci-
aldini 1860-ban ; 1799-ben Duphot ni.egboszulása volt a be-
törés külső czélja, különben pedig áz-igaz czél elfoglalás 
volt, Cíaldini is Umbriába betört, hogy Perugiában a láza-
dók által kapott vereséget megboszulja, de czélja volt, hogy 
útjában mindent elfoglaljon, s a foglalást összetoborzott nép-
szavazat által állandósítsa. Mennyire összeesnek az esemé-
nyek ! Mennyire ugyanaz a forradalom minden korszakban ! 
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KASSA, oct. 6-án. Nevezetes pont egyházi életünkben 
a lelkipásztor beiktatása. ,Ars artium regimen animarum,' 
tere sikamlós, utja töviskes : a canonszerü bevezetés egya-
ránt hatja meg a készülőt és lelépőt. A lelkészi hivatal tág 
mezeje, munkás tiszti köre, aggodalmai, vigasztalásai, árny 
és fényoldalai élesztik a papi buzgalom tüzét, gyulasztják, 
tet terőre hevitik a kebleket, kitürésre buzdítják a csüggeteg 
sziveket, fölfrissítik az élet terhe alatt roskadozó vállakat, 
az üdv dolgában kimerült, kifáradt elméket. Vajha egykoron 
halálunk ágyán, bűneink ellensúlyozására számba venné az 
Isten a nemes törekvések, éj-nappali küzdelmek, közjóra — 
az emberiség lelki javára — szentelt munkálatok kisérleteit ! 
Az égi malaszt, a szent malaszt müvei ezek ; miénk, az em-
beri gyarlóság. Vigasztalódtak egykoron a pogány bölcsek : 
,etsi aliqua culpa erroris humani teneremur, a scelere certe 
liberati sumus minket, az Isten szent kegyeiméveli közre-
munkálás, sokkal inkább vigasztaljon. A. vegyes ajkú Kassa 
városnak ex omni tribu, lingua et natione összegyűlt lakói 
hő imával kisérték az u j pásztornak miséjét. Az alkalmi be-
szédek alatt mindinkáb fokozódott a templomi csend, figye-
lem. Ft. A r o s s y József kanonok mint iktató, a lelkipász-
torságra hivatottnak kötelmeiről épületes népszerűséggel 
szólott; mire a kanonok apát és plébános ft. S z a b a d 
Ferencz válaszbeszédjében a jó pásztorról háláját fejezte ki 
magas pártfogója a püspök, s megválasztói a senatori tes-
tület i ránt ; majd ismét fölhívta népét, hogy szent működé-
sében lelki alattvalói hűségük ragaszkodásuk által, segitsék. 
A templomi kulcsok s az evangeliumos könyv átadásakor, 
hivatásunk legdicsőb legmagasztosb érzete ujult meg ben-
nünk. — ,Beatos esse, quibus ea res honori fuerit a suis ci-
vibus ; nec tamen eos miseros, qui beneficio cives suos vi-
cerint : sed tamen ex omnibus praemiis virtutis, sí esset ha-
benda ratio praemiorum, amplissimum esse praemium, gló-
riám : (recte facta) esse hanc unam, quae brevitatem vitae 
posteritatis memoria consolaretur : quae efficeret, ut absen-
tes adessemus, mortui vivereraus : hanc denique esse, cuius 
gradibus etiam homines in coelum viderentur ascendere.' 
(Cic.) A buzgolkodók közé keblünk csendes fohászával ve-
gyültünk mi is, kérve a pásztorok pásztorát : egyengesse ke-
gyelme erejével az üdvösség útját , melyet az istentagadás 
ujabb göröngyökkel elboritott ; töltse be szent ihletséggel a 
pásztorok kebleit ; viraszszon a város és annak népe fölött. 
,Nisi (enim) Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat 
qui custodit earn.' 

VALLODOLID, aug, 27-én. Az érseki templomon most 
dolgoznak, nem egész, tornya sem épült föl. Az érsek ritka 
szelíd ur, előbb madridi auditor volt a nuncius mellett, utóbb 
oviedoi püspök, itt rövid idő óta van, aki itt volt, Sevillába 
tétetet t át. Ez az ur püspöknek született, de hamar is az lett. 
minthogy papnak 30 éves korában szenteltetett s jelenleg 
mintegy 46 éves. Az érseki lakás jó ízléssel épült, szép aján-
dékot kapott ő exlja a királynétői, midőn a koronaörökös 
bérmálásánál keresztatya volt, egy gyönyörű kelyhet, patená-
val s egyéb készlettel, valódi királyi ajándék. Az egyetem 
egykori nagyságán alul áll. Van benne négy kar. Kápolnája 
elég nagy. Teremei tágasak. A papnevelde nem nagy, de 
jól rendezett épület, könyvtára, kápolnája, elég alkalmas, 
benne 40 internust találtam. Figyelmet érdemel a scotusok 

collegiuma. Ez abban az épületben áll, mely egykor a jezsui-
ták háza volt, most a ház egyik részét katonák lakják, más 
részét a scotusok intézete foglalja el. Néhány scot ifiu ké-
peztetik missionariusnak Scotiába, alapítvány van reá. E 
házban élt De Ponte, Rodriguez a jeles iró, Suarez s több 
jeles tudós. De Ponte a házhoz csatolt templomban van el-
temetve. Hasonlóan érdekes az angolok collegiuma, melyben 
szinte két előljáró alatt 18 ifiu képeztetik papságra, s innét 
Angolországba megy. (A hibernusoknak pépig Salamancában 
van még egy kisszámú collegiuma.) I t t Vallodolidban van az 
Augustinus barátoknak nagy háza, melyet a kormány elis-
mer és ápol, hogy a Philippinákra munkásokat kapjon. A 
jezsuitáknak a már emiitett domus professán kivül volt itt 
egy nagy collegiuma, és szép temploma, a templom plébánia, 
a collegium más czélra fordittatott. Van mégis a jezsuitáknak 
egy kis residentiája, és egy elég nagy temploma. Az irgal-
mas szüzek a hospitiumban sok árván segítenek. A karmelita 
apáczáknál van a Camino dal perfezione-féle kézirata sz. 
Teréziának. Vannak salésiák, dominicánák, recollecták. 

R O M A , oct. 9-én. Mozzoni átnézeti tábláinak (tabu-
lae synopticae) folytatásával megbizott barnabita atyák 
most adtak ki egy érdekes értekezést, mely terjedelme miatt 
a 9-ik század tábláihoz nem csatoltathatott. Czime : ,,A viz-
bemártás és vizzeli megöntözés által feladott keresztség, a 
mint az sz. Ambrus oltárán, 9-ik századbeli műemléken lát-
ható ." — A keresztség ugyanis vagy bemártás, vagy megön-
tözés által, vagy oly módon történhetik, mely mindkettőt 
egyesíti, például, ha a keresztelendő lábaival a vizben állt, 
a keresztelő pedig a keresztelendőnek fejét vizzel megön-
tözi. Marténe és Catalani ugy vélekednek, hogy az utóbbi 
mód nem volt az egyházban szokásos, mi pedig érveket 
hozhatunk fel arra, hogy mind a görög, mind a latin egy-
házban megvolt. A görögök néha még most is igy keresztelik 
a gyermekeket, ha az egész test bemártása veszélyes le-
hetne. A latinok régibb időben mind a gyermekeknél mind 
a felnőtteknél használták, különösen az utóbbiak keresztelé-
sénél akkor, ha a medencze nem volt oly nagy,hogy az egész 
test könnyen bemártathassék. A syrusok és maroniták szer-
tartásos könyve a részletes bemártást és megöntözést kíván-
ják ; (l. Codex liturgicus Assemanni) Gergely, Protosyncel-
lus ephesusi Márk tamadásaira válaszolván, bizonyítja, hogy 
a gyermekek'fejeit nem mártják be a vízbe, mert ez életükre 
veszélyes lehetne, hanem hogy a keresztelő kezeivel merít-
vén a vizet, azt fejére önti. (Concil. Labbe, t. 18 col. 778) 
Arcadius erősiti, hogy ő több zsidó, és török felnőtteket ily 
módon látott kereszteltetni. — Ami a latin egyházat illeti, 
előszőr is előttünk vannak sz. Callixtus katakombáinak fest-
ményei, melyek a harmadik századból valók, melyek a keresz-
telendőt ugy tüntetik elő, hogy az a folyam partjain keveset 
a vizbeh áll, a keresztelőt pedig, amint az az előbbinek fe-
jére vizet* önt. Milanóban volt e században sz. Ambrus ba-
silicajához tartozó kápolna, és ebben sz. Ágoston, és Alip-
pius keresztelkedését ábrázoló régi festmény, mely az 
épen előbb leirt keresztelési módot mutatja. Nápolyban fel-
fedezett síremléken látható, mint térdel a király és ki-
rálynő a vizben, mialatt egy laicus vizet önt fejükre. Hiszik, 
hogy ez a XI.-ik századnál régibb emléken ábrázolt szemé-
lyek a lombard király Agilulf, és Theodolinda. Mabilon 



szólt róla a „Musaeum Italicum" első kötetében. A Barbe-
rini könyvtár egy kézirata megőrzötte azon mosaique-okat, 
melyek egykor laterani sz. János főtemploma oszlopcsar-
nokát ékíték. Közülök egyik keresztséget ábrázol, a neophy-
tus egész melle feléig vizben van, a pápa pedig vizet önt 
fejére. A medencze is sokkal kisebb, semminthogy az egész 
testbemártására elégséges volna.— Végre előttünk van azon 
értékes aranyműves munka, mely sz. Ambrus oltárát ékíti, 
s mely kétségen kivül a 9-ik századból való, ez hason módon 
mutatja a keresztséget. Több 13-ik századbeli zsinatok hatá-
rozatai azt rendelik, hogyha elegendő viz nem volna az 
egész test bemártására, hogy csak a fejet kell megönteni. 
„Si tanta copia aquae haberi non possit, ut infans in eo to-
taliter mergi possit, cum scutella, vel alio vase aliqua quan-
titas aquae super infantem effundatur abaptizante." (Marténe, 
Thesaurus novus etc. t. 4. p. 683.) Ugy látszik tehát, hogy 
a részletes bemártás, és az ugyanakkor történő megöntözés 
általi keresztelés nyugoton ugy mint keleten szokásban volt. 
Az örmények külön szertartással birnak, mely az 1831 -i év-
ben Velenczében kiadott szertartásos könyvben körülmé-
nyesen leíratik. Ők a szentség szavait (formula sacr.) akkor 
mondják, midőn a fej megöntözése történik, és csak ezután 
viszik véghez a bemártást. Igy tehát ők a szentséget megön-
tözés (infusio) által osztják ki, és a bemártás itt csak má-
sodrendű szertartás. A görögök pedig a bemártáskor mond-
ják ki a formulát, náluk tehát ellenkező történvén, hol az 
infusio következik, ez leend a nem lényeges szertartás. — 
A szentség érvénye különben nem jöhet kérdésbe, bármily 
módon a nevezettek közül történjék is a kiszolgáltatás, de 
ép azért nevetséges, ha a görögök a latinoknak szemrehány-
ják, hogy a bemártás helyett az infusiot hozták be. A munka 
a konstantinápolyi görög papságnak van ajánlva, nyíltan 
elismeri, hogy az infusio által feladott keresztség is bizonyos 
esetekben érvényes. 

IRODALOM. 
„Acta et décréta concilii provinciáé Coloniensis" etc. 

(Foly t . ) 

XXI. Fejezet. „D e E c c l e s i a e o r i g i n e p e r p e -
t u a q u e c o n s t i t u t i o n e." — Hac nostra aetate, quum 
tanta passim vigeat libido subiectivis ut vocant placitis in-
haerendi, eaque in religionis etiam, unde vel maxime exsulare 
debebat , transferatur negotium , Christi fldeles , ut contra 
hanc pestem muniantur, sedulo sunt edocendi , eam solam 
religionis formám esse veram et ab omnibus amplectendam, 
quam ad consummationem usque saeculi duraturam Christus 
ipse instituit. Christus autem his e terris discedens Aposto-
los operis sui vicarios Ecclesiae contulit praeesse pastores, 
(Praefatio de Apóst.) qui salutari nunciata doctrina eos, 
qui credidissent baptismo tinctos, redemptionis gratiae effi-
cerent participes arcteque inter se nexospro potestate rege-
rent. (Matth. 28, 19.) Visibilis haec hominum eamdum do-
ctrinam'profitentium, eorumdem sacramentorum communione 
iunctorum, et Apostolorum eorumque successorum imperio 
submissorum societas est illa Ecclesia, quam se instituturum 
esse diserte praedixerat. (Matth. 16,18.) Ecclesia igitur est 
novum hominum redintegratorum genus, quod a Christo du-
cit originem, quemadmodum homines lapsi ab Adamo. In 

Adamo adoptione spoliati, dum baptismate visibiliter in Ec-
clesiam cooptamur, invisibiliter Christo per gratiam conjun-
gimur, et filii adoptivi constituimur. Neque enimut Ecclesiae 
externo accessu conjungamur, ad salutem sufficit ; sed ut 
ejus etiam animae per gratiam sanctiűcantem inseramur, ea-
que vivamus necesse est. Quum videlicet tum justi tum in-
justi modo baptismate suscepto Christi doctrinam profitean-
tur legitimisque subsint pastoribus, ad Ecclesiae visibile 
corpus pertineant, ejus tamen anima soli justi vivunt, quippe 
qui soli intime Christo sínt coniuncti. Hac autem ratione non 
duae constituuntur Ecclesiae, visibilis altera, altera invisi-
bilis, sed una eademque Ecclesia visibilis corpore vivo, sicut 
et corpus et anima unum constituunt hominem visibilem. 
Christus porro suam ipsius potestatem ita per Apostolos 
exerceri continuarique voluit, ut quam ipse has in terras do-
ctrinam intulerat, eam illi annunciarent gentibus, et quos 
gratiarum thesauros ipse morte sua nobis meruerat , eorum 
illi essent dispensatores ; et quam ipse domum construxerat, 
eam illi regerent. Non igitur e terris omnino evanuisse dicen-
dus est, quum in Ecclesia suo quasi corpore, quod ab Apo-
stolis regere tur , inter homines perpetuo versari et vivere 
voluerit. — Ecclesia enim tamdiu his in terris persistet et 
vivet , quamdiu homines s u n t , qui Christo sunt inserendi. 
Etenim „non est in alio aliquo salus, nec aliud nomen est sub 
coelo datum hominibu3 in quo oporteat nos salvos fieri." 
(Act. 4, 12.) Nec. quomodocumque perpetuo durabit Eccle-
sia, sed ea jugiter erit, quae a Christo est instituta; quapro-
pter numquam tempus er i t , ut quidam somniaverunt, quo 
Ecclesiae locum, regimen civile obtinere, ejusque partes sus-
cipere possit. Christus convelli et destrui opus suum non 
patietur, quum promiserit fore, ut portae inferi non praeva-
leant adversus Ecclesiam. Sed nec ipse Ecclesiam dissolvet, 
ut aliam ei substituât, quemadmodum Ecclesia successit sy-
nagogae, Hanc aliquando cessaturam Prophetae saepe prae-
dixerunt ; Ecclesiam autem, tamquam id, quod prioribus in-
stitutionibus praeparatum, perpetuo duraturam ea, qua sy-
nagogae succederet forma , et ipsi innuebant , et Christus 
aperte praedixit , promittens , se fore usque ad consumma-
tionem saeculi cum Apostolis, illam, quam acceperant exer-
centibus potestatem. (Matth. 28, 20.) Itaque ut eadem do-
ctrina. eademque sacramenta, [ita eadem quoque regiminis 
potestas, et idem proinde praesidum collegium, quod Chri-
stus discendens affatus est, perpetuo erit in Ecclesia. 

XXII. Fejezet. ,,D e R o m a n o P o n t i f i c e P e t r i 
A p o s t o l o r u m p r i n c i p i s s u c c è s s o r e . " Christus, 
ut Ecclesiae, corpori suo mystico et visibili, visibile etiam, 
postquam hinc discessisset,caput constitueret, Simonem Pe-
trum Apostolorum creavit principem. Id ut significaret, su-
pra Petrum se aedificaturum Ecclesiam edixit. (Matth. 16, 
18.) Quam aedificium a fundamento, eamdem a Petro , fun-
damento visibili firmitatem acceptura declaratur Ecclesia. 
Sunt quidem et reliqui Apostoli, quum potestate praediti 
s int , Ecclesiae fundamenta , attamen non tam insigni, quo 
Pe t rus , modo. Hic enim prae caeteris unum et universale 
constituitur fundamentum, quum ei, sicuti prae ceteris Je-
sum Christum Dei Filium professus erat, prae ceteris prae-
rogativa esset deferenda. Hoc quo fieret manifestius , ple-
nam de omnibus, quae ad Ecclesiam respiciunt, statuendi 



seu clavium potestatem Christus ei promisit. (Ibid. 19.) Etsi 
clavium potestas etiam reliquis concedenda erat Apostolis, 
eminentiori tarnen modo confertur Petro, quum, quod omni-
bus est commune, non singularis dignitas fuisset nec munus 
singulare ob singularem fidei professionem delatum. Haue 
autem singularem dignitatem et potestatem reapse Christus 
tunc contulit in Petrum, quum, postquam e sepulchro vi vus 
prodii t , agnos ovesque pascendi munus eidem imposuit. 
(Joan. 21, 15—17.) Soli iterum Petro munus hoc tam am-
plum, quod et agnos etoves totumque Christi gregem, omnes 
denique qui inter Christi oves referre cupiunt, omnes proin 
Ecclesiae ordines respicit, demandari videmus, quum Petrus, 
an prae ceteris Apostolis Christum amet interrogatus, prae 
ceteris etiam distinguendus declaratur. Jam etiam manife-
stum est, cur soli Simoni Petro Christus nomen imposuerit, 
quod aliquam in Ecclesia significaret potestatem ; (Joan. 1, 
42.) cur singulari modo pro Petro rogaverit. ne ejus defice-
ret fides, et ut aliquando conversus fratres confirmaret. (Luc. 
22, -32.) Longum est patrum tam graecorum, quam latinorum 
singillatim recensere testimonia, qui modo a Petro unitatis 
originem repetunt,(S. Cyprian, de unit. Eccl.) modo eumdem 
caput constitutum dicunt, ut schismatis tollatur occasio, (S. 
Hieron. in Jovin. lib. 1. n. 26.) modo os , et Apostolorum 
prineipem appellant, (S. Chyrisost. hom. 27. in Joan.) modo 
ubi Petrus ibi Ecclesiain esse declarant. (S. Ambros. in Ps. 
4 0 ) Communem fuisse apud Graecos et Latinos illam Chri-
sti verborum interpretationem, e S. Gregorio Magno disci-
mus, qui apud Mauritium imperatorem de Joanne Constan-
tinopolitano episcopo , universalis sibi appellationem arro-
gante , conquerens scribit : „Cunctis evangelium scientibus 
liquet, quod voce Dominica saneto et omnium Apostolorum 
Petro prineipi Apostolo totius Ecclesiae cura commissa sit." 
(Ep. lib. IV. ep 32.) Petro Apostolorum prineipi unum ali-
quem in prineipatu successisse, pronum iam est concludere, 
quandoquidem Christus cum illo Apostolorum collegio, quem-
admodum tunc erat constitutum, se perpetuo mansurum pro-
miserat, hoc autem Apostolorum collegium ita constitutum 
e ra t , ut unus in eo gereret primatum Petrus porro illud 
est Ecclesiae fundamentum illeque rector , a quo firmitatem 
Ecclesia aeeiperet, ut hostibus perpetuo esset superior. Sem-
per autem aedificium indiget fundamento semperque civitas 
rectore. Dein quum semper his in terris ligandae et solven-
dae sint res gravissimae, semper etiam sit, qui amplissima illa 
Petro demandata in Ecclesia polleat potestate necesse est. 
Denique quum semper sint oves agnique pascendi, semper-
que fratres confirmandi, non ad Petri personam munus hoc 
gravissimum Christus restrinxisse existimandus est. I taque 
Petri aliquo successore constituto, corpus Ecclesiae visibile 
visibili insignitum est capite, et perfectissima gaudens imi-
t a te , quae facile per orbem disiieerentur membra , colligit, 
mutuoque inter se iungit nexu. — Romanos vero Pontifices 
Petri, Romae pro fide interfecti esse successores, id quidem 
inde ab initio constabat omnibus, unde et rerum ecclesiasti-
carum scriptores antiquissimi, quum Romanorum Pontificum 
texunt seriem, a Petro ineipiunt. (Tertul. de praescript cap. 
32. — S. Iren. adv. haer. lib: III. cap. 3. — S . Optât. Milev. 
adv. Parmeii lib. II . cap. 2. et 3.) Quum enim cpiscopo 
succedatis , qui defuncti sedem eo , qui statutus e s t , modo 

occupât, Petro tamquain Romanae Ecclesiae episcopo de-
functo successerunt illi, qui in ejus locum Romae deincep3 
sufiecti sunt. Collatam Petro potestatem pascendi, ligandi 
et solvendi, fratresque confirmandi in se transiisse norant 
inde a primis saeculis Romani Pontifices. Praeclaris id S. 
Leo Papa eifert verbis : „Quamvis inquit singuli quique 
pastores speciali sollicitudine gregibus suis praesint, sciant-
que se pro commissis sibi ovibus reddituros esse rationem, 
nobis tamen cum omnibus cura communis est, neque cujus-
quam administratio non nostri laboris est portio ; ut dum ad 
beati Apostoli Petri sedem ex toto orbe concurri tur, et illa 
universalis Ecclesiae a Domino eidem commendata dilectio 
etiam ex nostra dispensatione deposcitur, tanto amplius no-
bis ins tare oneris sentiainus , quanto cunctis majora de-
bemus." (S. Leo. Serm. 4. al. 5. cap. 2.) Petrum in Ro-
manis Pontificibus vivere ac per eosdem loqui norant 
concilii Chalcedonensis patres omnes, qui recitata Leo-
nis Papae epistola uno ore professi sunt. , ,Petrus per 
Leoneni locutus est ." Romana Ecclesia s. Cypriano est. 
„Petr i cathedra atque Ecclesia principalis, unde unitas sa-
cerdotalis exorta est." (Epis. 55.) Est Ecclesiae catholicae 
radix et matrix, quam ut agnoscant et teneant, alios horta-
tur. (Ep. 45.) De Romana Ecclesia agens s. Irenaeus ait : 
„ad hanc Ecclesiam propter potiorem principalitatem ne-
cesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt 
utidique fideles." (Adv. haer. lib III. c. 3.) Non sua solum 
sed omnium sensa pandit s. ßernardus, quum Eugenium 
Pontificem hisce compellat verbis : „Age indagemus adhuc 
diligentius, quis sis, quam geris videlicet pro tempore per-
sonam in Ecclesia Dei. Quis es ? Sacerdos magnus, summus 
pontifex. Tu princeps episcoporum, tu haeres Apostolorum, 
tu primatu Abel, gubernatu Noe, patriarchatu Abraham, or-
dine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, iu-
dicata Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. Tu es, 
cui claves traditae, cui oves creditae sunt. Sunt quidem 
et alii coeli ianitores et gregum pastores, sed tu tanto glori-
osius, quanto et differentius utrumque prae ceteris no-
men haereditasti. Habent illi sibi assignatos greges singuli 
singulos, tibi universi crediti uni unus. Nec modu ovium 
sed et pastorum tu unus omnium pastor. Unde id probem 
quaeris ? Ex verbo Domini." (De considérât, lib. II. cap. 
8.) — Itaque ad declarandam nostram in hanc Sedem Ro-
manam, et ilium, qui Dei Providentia nunc earn gloriosis-
sime tenet Sanctissimum Patrem nostrum Pium IX. venera-
tionem et submissionem, cum patribus Florentini oecume-
nici concilii profitemur: „Sanctam apostolicam Sedem et 
Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, 
et ipsum Pontificem Romanum, successorem esse beati Pe-
tri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium toti-
usque Ecclesiae caput, et omnium christianorum patrem et 
doctorem existere ; et ipsi in beato Petro pascendi, ac gu-
bernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Chri-
sto plenam potestam traditam esse ; quemadmodum etiam 
ingestis oecumenicorum conciliorum, et in sacris canonibus 
continetur." —• Agnoscimus etiam divina providentia effe-
ctum esse, ut Romano Pontifici d o m i n i u m t e m p o -
r a l e obvenerit, quo certius Sedis Apostolicae et Ecclesiae 
totius libertás custodiretur, et expeditior esset rerum eccle-
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siasticarum pro omnibus omnium nationum fidelibus admi-
nistratio. A g n o s c i m u s p a r i t e r e t a t t e s t a m u r , 
i m p i a m e t s a c r i l e g a m e s s e , q u a e n u p e r t e n -
t a t a e s t d o m i n i i p o n t i f i c i i s p o l i a t i o n e m t o-
t i q u e o r b i c a t h o l i c o n e f a r i a i l i a a u d a c i a 
i l l a t a m e s s e i n j u r i a m. Sed et quae Sanctissimo Do-
mino nostro Pio IX. parata sunt opprobria, anxietates et sol-
licitudines, ilia et nos animis nostris intime sentire ejusque 
dolores et nostros esse dolores palam profi temur." (Folyt .) 

VEGYESEK 
Az egri érsek ő nmga a miskolczi kath. leányiskola 

javára alapítványul 5000 ft. a miskolczi Mindszenti templom 
diszitésére 1000 frot. adományozott (E.) 

A szentatya IX. Pius Maria Maggiore, máskép Basilica 
Liberiana templomot sok költséggel meguji ta t ta , a confessiot 
ú j ra épitteté. Itt vannak Megváltónk gyermekségének, és 
Mátyás Apostol ereklyéi. A templomhoz csatolt káptalan a 
nagylelkű pápának ezen. tet tét emléktáblával örökítette, mely 
a sekrestye ajtaja fölött olvasható : Pio IX. Pontifici Maximo 
— quod hvpogeum Liberianum — Mathiae Apostolo sa-
crum — descensu facto — arcaque in introitum aperta — 
aere suo perfectum et exornatum — publicae religioni — 
pátere jusserit — julat isque Dei pueri cunis — XV. Cal. 
Maias solemnibus ceremoniis — praesens dedicaverit — 
Constantinus Patri t ius Card. Archipresb. — et collegium 
canonicoruin — fautori pietatis munilicentissimo — P. anno 
christiano MDCCCLXIV. 

A szentatya Irioni boldog Arkangyalkának emléket 
meghaladó időktől gyakorlott vallásos tiszteletét helyben-
hagyta . 

Az esztergomi növendék papok ,Dávid házának nagy 
ivadéka' czimü németből magyarra forditott munkára 1 fr . 
50 xrral előfizetést hirdetnek. A könyv jövő évi januárban 
fog megjelenni. 

Andorszegliy Ferencz esztergomi főmegyei pap, ke-
menczei plébános végrendeletéből következők közöltetnek : 
Az ipoly-szakálosi templomra, hol több évig lelkipásztorko-
dott, 400 fr. ; a beli és lonthai fiókegyházi templomokra 
külön külön 100 f t . Az ipoly-szakálosi saját földjeit, rét jei t , 
két szőllőt a helybeli plébániának, s ezt alapitvány gyanánt 
minden héten a megholtért mondandó szentmisére. A leg-
jobb viseletű i f júnak, hajadonnak Ipoly-szakáloson évenkint 
10 ft., e czélra 500-ftnyi tőkét. Minden ruháit a budai i r -
galmasoknak ; asztali készleteit a pozsonyi irgalmas nénék-
nek a betegek ápolásához. Végre ösztöndijt a családjából 
tanuló ifjúnak. (Ë. U.) Quaer i tur inter dispensatores, ut fi-
delis quis inveniatur. 

Olaszországban valahányszor a forradalmárok női föl-
iratokat akarnak, közházakba mennek, melyek a kormánytól 
pénzsegedelmeket kapnak. Aug. végén a milanói nők nevé-
ben egy fölirat küldetett Garibaldihez , aki igy válaszol a 
fölíró nőkhez : „Fölszabadulás a babonától, a paptól. Ez az, 
arait akartok. Ez életkérdés Italiában. A pap a földnek rágó 
bujasenyve. A hypocriták (vagyis a mérsékelt forradalmá-
rok) mondják, hogy van jó pap is. (Például Passaglia.) Ez 
még gonoszabb a többinél, mert a papi rendszert tűrhető-
nek mutat ja . Ha a pap jó akar lenni, vesse el a gyűlöletes 
egyenruháját . (Guerazzi , Ambrogio, Passaglia elvetet te , s 
hozzá még bajuszt is növesztenek.) Mondják azt is, hogy 
tiszteljük a szellemit. Antonellinél, Chiavonenél, Crocconál 
tiszteljük ? Nem ezen szellemi akar-e minket vezetni az örök 
léthez ? És mi ily kiséret mellett akarnánk oda jutni ? " Nyilt 

hadüzenet a religionak, nyilt solidaris is tentelenség Belgi-
umból Italiába átvive. Elbaroraiasodott nő a forradalmi Ita-
liára életkérdés ; nélküle nem élhet. Érdemlet t megvetés a 
passaglianusokra is , kiket a pápaiaknál is gonoszabbaknak 
mond : de válasz Drouyn levelére is, aki meglepetve akar 
valami változást látni az olasz forradalmárok között, válto-
zást, melyet senki se lát. 

Coen fiút sept. 23 án egy franczia szabadelvű férfi meg-
látogatta. A beszélgetés ez vo l t : „Ön héber." „Nem vagyok 
többé héber ; ha nem születtem volna héber szülőktől, 
most már meg volnék keresztelve. De csütörtökön tel-
jesedni fog forró kívánságom." „Miér t akar keresztény 
l enn i?" „Mer t nekem tetszik." , ,De szülőjének nem tet-
szik." „Lelkemre senkinek e földön hatalma nincs." „Leg-
alább szólhatott volna atyjával. , , „ M e g volt hiva, nem 
jöt t ; az ablak alatt j á r t , de be nem tér t . " „Legalább 
egy rabbival szólhatott volna." „ J ö t t ide kettő ; én 
féltem tőlök, s botot vettem. Hallottam, mit beszéltek, a re-
ctor úrral, bizony kedvem jött bottal menni reájok." „En el-
jöt tem, hogy önt haza vigyem." „Sem ön, sem száz héber 
engem haza vinni nem fog ." „Jöj jön, az atyja ád önnek 
arany órát." „ I t t a feszület, melyet melljemen hordok, ez az 
én arany órám." „Adni fog hozzá aranylánczot is ." „I t t az 
olvasó, ez az én aranylánczom. Csütörtökön meg fognak ke-
resztelni , akkor csinálhatnak önök , amit akarnak." — Ily 
eszes fiúról nem lehet mondani, hogy szabad akaratból nem 
lett keresztény. De sokak előtt a ker. hitet tagadni dicsőség, 
bevallani együgyűség. 

Bádenben az izgalom nagy A kath. papság nem ijedt 
meg a hivatalos fenyegetéstől, érseke mellett áll, és működik. 
A symbolicus hi tű prot. lelkészek izgatnak az egyháztanács 
ellen, mely Schenkelt védelembe fogta. A kormány meg-
szűnt lenni országos hatalom, lett párthatalom. A családok 
felgerjedtek, mert fiaik vallásos nevelése Iehetetlenitve van. 
Es mind ez egy két elméleti államár és kőmives rögeszméi 
miatt, melyeket valósítani kormányhatalommal akarnak. 

Surseeben, Luczern cantonban a kath. tanuló if jak 
egylete sept. 12, 13, 14-én 24-ik gyűlését tar tot ta . Az egylet 
jelszava : ,kath. hit és a haza.' A felolvasások mind ez értelem-
ben tar tat tak, sazif jak értelmességéről, érettségéről, lelkesült 
jó szándékáról tanúságot tettek. A gyűlés közebéddel bezá-
ratot t , melynél a sok pohárköszöntés lelkesnél lelkesebb volt. 
A kormány a gyűlésen és az ebéden képviselve volt. Egy 
szónok se te t t forradalmi felhivást, mint a hollandi király 
palotájában gyűlésezett természetvizsgálók egyike, ugy hogy 
a szónoklatot az okmányokból ki kellett hagyni. Amilyen a 
madár, olyan az éneke. 

A buffaloi püspök most new-yorki érsek székfoglaló be-
szédében igy szól : ,,1700-ban Bellamont new-yorki kor-
mányzó alatt örökös tömlöczre volt Ítélve a pap , vagy je-
zsuita, aki New-yorkba mert jönni ; aki ezeknek szálást mert 
volna adni, három napig a bitófa alatt kellett neki állani, és 
200 font sterling bírságot fizetni. 1703-ban Anna királyné 
szabadságot adott minden dissidensnek kivéve a katholi-
kusokat. Csak 1784-ben törültettek el e kegyetlen törvények, 
az is részben. (Felhozhatni-e a pápaság törvényeiből egyet, 
mely ezekhez hasonl í tana?) Mikor Buffaloba jöt tem, 20,000 
katholikust, és egyetlen egy apoldát, hat fatemplomot, s né-
hány iskolát találtam. Ma van buffaloi megyében 6 ápolda, 
több nagyszerű kóroda, 18 kolostor, nagy számban iskolák, 
hová 17,845 kath. if jú rendesen jár , s más iskolák, hová 
3,000felserdült nemrendesen já r Van 140 templom, némelyik 
fönséges, s műkincs, 200,000 kath. hive. Az állam népessége 
keveset, a katholikusok száma l o u /0 f i 0-kal szaporodott azon 
16 év alatt, mig albanyi püspök voltam." Isten szent ma-
lasztja ez. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Sarkalatos dogmáink nyomai az ősrégi 
hagyományokban. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

Sarkalatos dogmáink nyomai 
az ősrégi hagyományokban. 

(Vége.) 

De egyébiránt is miért kellene Jézus Krisztus 
erkölcstanát elfogadnunk, lia o neki abban, mit 
Atyjáról, magáról, a Szentlélekről, s mi rólunk ki-
nyilatkoztat, nem hiszünk? Miért keresnénk igaz-
ságot annál, miért követnénk igazságot szóval s tet-
tel annak rendelete folytán, ki, szerintök, bennün-
ket tévútra akart vezetni ? ki merő' számitó okosság-
ból , korának, hazájának tévedéseit, előitéleteit, 
más nagy emberekhez hasonlóan, kizsákmányolva, 
azokra támaszkodva, ember és pedig csaló, álnok 
ember létére magának isteni tiszteletet tulajdonított, 
követelt volna ! r/ 

0 tulajdonított volna magának isteni tisztele-
tet, mely őt meg nem illetteV O, ki a zsidókhoz 
mondá : „Ha én teszek bizonyságot önnönmagam felől, 
az én bizonyságom nem lesz igaz. (Ezen bizonyság 
érvénytelen lenne.) A cselekedetek, melyek végbe-
vitelét reám bizá az Atya, magok azon cselekedetek, 
melyeket én cselekszem, azt bizonyítják én felőlem, 
hogy az Atya küldött engem." ') „Ha nem munkálom 
az én Atyám cselekedetét, ne higyjetek nekem; ha 
pedig azokat munkálom, és ha nekem nem hisztek, 
a cselekedeteknek higyjetek, hogy megismerjétek, és 
higyjétek, hogy az Atya én bennem vagyon, és én 
az Atyában vagyok. Emberektől való dicsőség után 
nem vágyódom." 2) 

0 hivatkozhatott volna a szentírásra, s mond-
hatta volna: „Vizsgáljátok meg az Írásokat, mivel 
azt vélitek, hogy azokban az örök életre vezető taní-
tást feltaláljátok. Ugy de azok is bizonyságot tesz-
nek én felőlem," ha ezen irások nem ő róla bizonyi-

' ) Ján. 5, 31, 36. 
2) Ján. 10, 37, 38. Ján. 5, 41. 

tanának"? nem ő róla, ki alpha és omega az egész 
szentírásban? azon szentírásban, melynek ő a lelke, 
ő, kire minden ujjal mutat, ő, ki nélkül az ó-testa-
mentom megfejthetlen talány marad ! Ő, ki által az 
ohajtott rend belépett Isten kinyilatkoztatásiba ! s 
ki, mint déli verőfény az egész láthatárt, a világos-
ság Atyjától hozott igazságnak lángsugarával ra-
gyogja azt körül ! O, ki a világtörténelemnek ten-
gelye , minden eseményeknek vezérpontja, tettek s 
teendők mérlege. 0 oszthatta vagy használhatta 
volna fel nemzetének előítéleteit, csudákat művel-
hetett, s csudatetteire hivatkozhatott volna, ki meg-
hitelesittetett Istentől erők, csudák, jelek által, me-
lyeket Isten ő általa munkált ? „Ha olyan csudákat 
nem munkálkodtam volna közöttök, aminőket senki 
más nem cselekedett, vétkök nem volna; most pedig 
szemlélik azokat, mindazonáltal mégis gyűlölséggel 
viseltetnek mind énirántam, mind Atyám iránt." *) 

A zsidóktól körülállva, igy szólt egykor a leg-
szentebb: „kicsoda közületek bizonyithat reám vét-
ket?" 2) 

Ezt mondják róla, és mentegetik őt, dicsérik^ 
magasztalják őt, mint korának legnagyobb, legdi-
csőbb hős fiát, mint okos, eszélyes, bölcs hitujitót, 
ki honfitársainak előítéleteihez, hiu ábrándjaihoz 
ügyesen tuda alkalmazkodni, s a körülményekkel 
alkudozván, megragadá a kedvező alkalmat merész 
álmai valósítására. De egy okos ember sem sovárog 
ily kitüntetések után, mert gondolja magában, ezen 
világ-bölcseség a keresztre vivé őt. Egy becsületes 
ember sem kíván magának ily drága, ily lealázó 
felmagasztalást, ily gyászos hirnevet, annál kevesbé 
az „ki a végre születék, és azon okból jelenék meg 
e világon, hogy bizonyságot tegyen az igazságról." a) 

Ok azonban képesek ugyanazon személyt, 
ugyanazon ajkakkal, ugyanazon ügyben, ugyanegy 
időben felmagasztalni, lealacsonyitani, egekig emelni 
s a porba lerántani. Sollicitudo saeculi istius, et fal-

!) Ján. 15, 24. 
*) Ján. 8, 46. 
3) Ján. 18, 37. 
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lacia divitiarum suffocat verbum et sine fructu efti-
citur. Siquis diligit mundum, non est Caritas Patris 
in eo etc. Nolite conformari huic saeculo. — Dum 
amant hoc saeculum, et non amant Deum, ipsae sunt 
affectiones, quae corrumpunt animam, et sic excae-
cant, ut possit etiam dicere imprudens in corde suo, 
non est Deus. (S. Aug. in Ps. 13.) 

Ugyan dölyfös bölcsészeink feltüzelt képzelő-
désük higgadtabb pillanatiban, bó'sz szenvedélyek-
től fölzaklatott kedélyök nyugodtabb hangulatában 
érdemesnek tartották-e a kinyilatkoztatás, s főkép 
egy véghetetlen érvényű elégtétel szükségessége fö-
lött elmélkedni ? Hol, s hogyan jöhetett a véglietlen 
isteni fölség a véges lényekkel érintkezésbe? Törté-
neti adatok nyomán számba vették-e az idők teljé-
ben megjelenendő isteni közvetitőben világszerte köz-
pontosult remény átalánosságát ? Ez érdemben tett 
s beteljesedett jövendölések négyezred éves hosszú 
lánczolatát? Annak önerejü, csudatevő, s jósló hatal-
mát, hatalmának másokra tett átruházását ? Minden 
erkölcsi szükségeinket egyedül kielégitő menyei 
tanrendszerét ? Jellemének példátlan tisztaságát, ren-
ditlietlen állhatatosságát, szentségét, feddhetlen éle-
tének legdühösb ellenei által elismerését, s mint 
ilyennek halála végső perczeiben csakugyan Isten Fia 
létéről törvényszék előtt esküvel, bátor, nyugodt lé-
lekkel tett ünnepélyes saját vallomását, s ünnepélyes 
vallomásának a kereszt kinaival bepecsételését, s az 
egész természetnek erre következett csudajelene-
teit ? Figyelemre méltóknak tartják-e ama megmá-
sithatlan örök elveket, melyeknél fogva a véghetet-
len szentségü, sbölcseségü Isten hazugságot, csalást 
jövendölésekkel, csudákkal meg nem erősíthet, sem 
erkölcsi lényeket tévútra nem vezethet, mert, mint 
sz. Ágoston megjegyzi: Deus est sapienter omni-
potens. Meggondolták-e, hogy a szentirással akár 
kor- s névazonosságra, akár épség- s hitelre nézve 
egyetlen egy könyvet sem lehet párhuzamba vonni, 
annál kevesbé egyenlősíteni ? Továbbá az ügy szent-
ségéhez s komolyságához illőleg tüzetes készültség-
gel , részrehaj lati an pontos lelkismerettel hányták-e, 
vizsgálták-e azt meg, hogy mikép születhetett az ős-
anyaszentegyház, melynek minden szavain, minden 
tettein az isteni félelem, bölcseség, igazságszeretet, 
önfeláldozás, alázatosság legdrágább kövei ragyog-
nak vissza, születhetett-e emberi észből ? mi eszkö-
zölheté bámulandó gyors elterjedését annyi bel s 
kíil akadályok daczára fegyver s erőszak nélkül 
fegyver s erőszak ellen? Mi tölté el túlvilági erővel 
a gyarló vértanuk kebleit, hogy Krisztusért mindent, 

még életet is föláldozzanak ? Mi fakasztá ártatlan 
remegő ajkaikat káromlás helyett lángbuzgó imákra 
embertelen hóhérjaikért a legégetőbb fájdalmak kö-
zött is? Mi ada gránitszivet a hős lelkil hitvallók 
millióinak? Mi liervadhatlanitá a gyenge szüzek li-
liomait? Honnét a roppant változás hitre, erkölcsre, 
szokásra, törvényekre nézve napkelettől napnyuga-
tig minden rang, rend, kor különbség nélkül? Hon-
nét az egyház kétezred éves renditlietlen fenállása, 
fejeinek IX. Piustól sz. Péterig szakadatlan sora, 
hit- s erkölcstanainak csudálatos egysége, egyete-
messége, csalhatlansági előnye, isteni tisztelete, szer-
tartásai, élete minden mozzanatainak isteni jellegei? 
Az erkölcsi világ mindezen legfontosabb kérdései 
nem lesznek-e megfejthetlen rejtélyek, megold-
hatlan talányok, hacsak Jézus Krisztus isteni ha-
talmára, ki kezében tartja az emberi történelem szá-
lait, vizsgálja a halandók sziveit, s ki előtt a jelenen 
kivül más idő nincs, hacsak isteni tekintélyére, mely 
előtt égen, földön s földalattvalók térdet hajtanak, 
melynek engedelmeskedik a háborgó tenger, nem 
mutatnak? Nem köteleztetik-e minden józan eszű 
ember szivének legbensőbb meggyőződéséből kérlel-
hetlen logikai conclusioval felkiáltani: „A Domino 
factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. 
Rabbi, scimus, quia a Deo venisti magister ; nemo 
enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fue-
rit Deus cum eo." Valóban erkölcsi kényszerűség, 
Izaiás ama 759 éves jós szavainak : „Az Isten ő maga 
jő el, és megszabadít titeket" *) betűszerinti betelje-
sedését minden habozás nélkül bevallani, s a kereszt-
oltáron a világ megváltásaért magát föláldozó Jé-
zusban mellverve elismerni a romai századossal: 
„Bizony, bizony ez az Isten Fia !" Siquis credere pot-
est falsissima narrari de Christo et Apostolis, et ta-
men omnis generis homines, eosque innumeros, no-
biles, plebeios, doctos, indoctos, Graecos, Romanos, 
barbaros, viros, mulieres in tanta orbis luce fabulis 
deceptos esse, omnesque rem tanti momenti tantique 
periculi non examinantes, sine ulla gravi causa ea 
omnia liabuisse certissima, et cum omnium hujus 
vitae bonorum iactura sese isti religioni addixisse, 
hoc inquam, siquis credere potest : is profeCto se prae-
bet omnium maximum miraculum, quod non refuta-
tione dignum est, sed tum admiratione tum commi-
seratione maxima. Heumon szavai. Mért is szakított 
volna a világ kényelmes múltjával, s vágyaival hom-
lokegyenest ellenkező parancsok alá vetette volna 

Izaiás. 35, 4. 
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m a g á t , hacsak az igazság ellenszegülhetlen varázserejének 
hatalma által nem ? „Aki pedig ezentúl, úgymond, sz. Ágos-
ton, még mindig esudát kiván, az már maga egy nagy csuda, 
mert esak ő , miután a világ mindenfelé hiszi , hogy Jézus 
Krisztus az élő Isten Fia, ő még most sem bir hinni.'1 Külön-
ben is a kivánt csudákra nézve , ő rá is alkalmazhatók az 
evangelium szavai : „Ha Mózest és a prófétákat nem hall-
gatják, annak sem fognának hinni, aki a holtak közül föltá-
madna." ' ) Gerlach F. 

Hajnal«! Lajos 
I s t e n s a z a p o s t o l i s z e n t s z é k k e g y e l m é b ő l 
e z e l ő t t e r d é l y i p ü s p ö k , m o s t k a r t h á g ó i é r -

s e k , stb. stb. 
Az erdélyi egyházmegyei főtisztelendő papságnak s 

kedves hiveknek áldás, és üdv az Úrtól ! Az isteni gondvi-
selésnek sorsunkat elintéző rendeleteit nem fürkészni, ha-
nem azok előtt kész engedelmességgel meghajolni, vallásos kö-
telmemnek ismervén, teljes megnyugvással hódolok Szentsé-
ges Atyánk IX. Pius pápa azon apostoli határozatának, mely-
lyel engemet az erdélyi egyház püspöki hivatalától fölmenteni 
s legmagasb kegyelme jeléül a pusztult állapotában is tisz-
teletre méltó karthágói egyház érseki czimével fölruházván, 
halhatatlan nevü püspökök, az örök igazság rendületlen jel-
lemű bevallói utódjává rendelni méltóztatott. 

De bármily hálásan méltányolja is az egyházfői mege-
légedés ezen nyilatkozatát a Cypriánok utódjainak még czi-
mök viselésére sem méltó érdemetlenségem : nem kevésbé 
érzem azon fájdalmat, melyet a körülmények hatalma által 
előidézett távozásom körötökből, erdélymegyei tiszteletre 
méltó papság és szeretett hivek ! költ lelkemben. Nem ugyan 
mintha nehéz küzdelmektől, sürü gondtól és fárasztó mun-
kától menten, könnyen éltem volna éltemet. Volt részem 
bennök. Tapasztalásból tanultam újra szent Ágoston szavai-
nak igazságát : „Lehetetlen, hogy e világban epekedve ne 
tűnődjünk, fájdalmaktól, szenvedésektől ne sujtassunk, s 
veszedelmektől mentek legyünk"; s csak is az irgalmas Isten 
mindenkor segedelemkész malasztjának köszönhetem, ha 
kötelességemben meg nem tévedtem, s midőn Istennek és 
nektek, az apostoli fejedelemnek és a hazának hiven szol-
gálni igyekeztem, az igazság, jog s becsületesség útjáról le 
nem térvén, nyilvános pályámon nem szóltam szót, melyet 
most visszvonnom, nem tettem lépést, mely fölött bánkód-
nom kellene. 

Azonban jóllehet aggodalmas és terhes volt hivatal-
kodásom, nehezemre esik mégis elválni tőletek, kikkel ti-
zenkét évnél tovább, mint az általam még sirjában is mélyen 
tisztelt, nagyérdemű Kovács Miklós püspöknek előbb ugyan 
püspöksegédje, utóbb pedig püspöki utódja, jót és roszat hi-
ven megosztottam, kiknek a világmegváltó kereszt religióját 
hirdettem, malasztszereit kiosztottam, ideiglenes jóvoltotokat, 
lelketek örök üdvösségét eszközleni igyekeztem ; — nehéz 
elválni tőletek, kik örvendező szeretettel és tanulékony lé-
lekkel Jogadtatok mindenkor, midőn a főpásztori szeretet 
szavaival szólítottalak titeket az Isten és egyház, a fejedelem 
és haza iránti kötelmeitek vallásos teljesitésére ; szólván 

>) Sz. Lukács. 16, 31. 

hozzátok püspöki tanitásaimban s leveleimben, az egyházak 
és iskolák falai közt, az egyesekhez szintúgy mint az orszá-
gos bucsu gyülekezetekre ezerekkint zarándokló ájtatosko-
dókhoz. 

Mely szavaim ha nyom nélkül el nem hangzottak, ha 
főpásztori látogatásaim s igyekezeteim sikeresek voltak : Is-
ten után a ti érdemetek, tisztelt paptársak, a ti érdemetek 
ez, jámbor keresztény hivek ! Készen állottatok ti mindenkor, 
Isten fölkent szolgáinak fáradhatatlan serege ! Ti az isko-
lák lelkes elöljárói és tanitói ! Ti a gyermekek nevelésében 
fáradozó szerzetes szüzek ! buzgón épiteni a gondozásomra 
bizott keresztény népet, vezetni őt az örök élet utjain, meg-
szentelni erkölcseiben, istápolni fogyatkozásaiban; készen 
állottatok ti mindenkor velem karöltve előmozditani az egy-
ház magasztos czéljait, szóval és tettel ezközleni közhasznú 
egyházi intézetek megalapítását, javadalmazását ! Feledté-
tek hogy szegények vagytok, midőn az oktatás, keresztény 
nevelés, testi vagy lelki alamizsna után sóvárgó szegény 
nép, szűkölködő agg papok és tanitók szükségei állottak sze-
meitek elé, s dicséretes önmegtagadással siettetek több-
nyire szűkre mért jövedelmetek filléreiből hozni áldozatot, 
nyúj tani segedelmet. 

Ha tehát több u j intézet már is virágzó állapotba jöt t , 
mások pedig még a kezdet nehézségeivel küzdve, legalább 
egy jövendőbeli fölvirágzásnak és üdvös működésnek biztos 
alapját mutatják föl : ezt csak a ti szellemi s anyagi közre-
munkálástok tet te lehetővé. 

De egyébkint is minden hivatalkodástokkal bőven ta-
nusitottátok, hogy magatokhoz intézetteknek tar t játok szent 
Pálnak a korinthiaklioz (1. 15, 58.) irt e szavait : „Szerete t t 
testvérek ! állhatatosak maradjatok és rendületlenek, bővel-
kedvén mindenkor az U r dolgában, tudván, hogy munká-
tok nem hiába való az Urban ." 

Méltó tehát , hogy, mielőtt végbúcsut veszek tőletek, 
az érdem iránti kellő elismerés és testvéri szeretet szavaival 
mondjak köszönetet irántam tanusitott hűségtek-és ragasz-
kodástokért, hivatásunk kötelmeinek buzgó s áldozatkész 
betöltéseért ! Adja Isten ! hogy jövőre is dicsekedhessék ev-
vel a nehéz körülmények közt élő erdélyi egyház ! Mi végre 
kérem a pásztorok pásztorát, hogy az ő szent áldása nyu-
godjék mindenkor rajtatok, tanitástokon, példátokon minden 
jóért , igazért és jogér t legyen kitartó s győzelemkoszoruzott, 
minden működéstök Isten segítségével szent sikerdús és 
üdvösséges ! 

Azonban nem szabad igazságtalannak lennem, hogy, 
midőn hála-és áldásszavakkal közeledem még egyszer hoz-
zátok, különösen ne emlékezzem közöttetek azokról, kikre 
ti is, mint én, mindenkor tisztelettel tekintetek, püspöki ta-
nácsomnak nagy érdemű férfiairól, kik főpásztori munkámat 
megosztani, aggodalmaimban bátorítani, vállalataimban se-
giteni, bölcs tanácsukkal éltetni s minden körülmények kö-
zött szeretetökkel ápolni siettek. Fogadják a nemeslelkü fér-
fiak a sírig kisérendő hálámnak s tiszteletemnek ezennel is-
mételt hő kifejezését! 

Valamint pedig minden közös fáradozásunknak fő czélja 
szivünk szeretetének fő tárgya, Is ten neve dicsőítése után 
a kedves keresztény nép vala : ugy ezen búcsuszózatom is 
főpásztori szeretetem s legjobb kivánatim kifejezésével for-
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dúljon már most feléje. Hozzád szólok, Jézus szent nyája! 
kinek 12 évnél tovább igyekeztem hiven szolgálni, s kinek 
irántam való szeretete és ragaszkodása vala örömem, kedves 
jutalmam s boldogságom ! Soha nem felejtendem, mily szí-
vességgel fogadtad a látogatásodra szép hazád gyögyörü 
völgyeiben és égig nyúló hegyein megjelenő főpásztorodat, 
mint sorakoztál körülötte közös ajtatoskodásainkban, mily 
türelemmel hallgatád tani tásai t , mily buzgón járultál egy-
házunknak általa kiosztott szentségeihez, mint sietél fölszó-
litására szegénységedből áldozatot hozni, hol Istennek tem-
plomokat, lelkészeidnek hajlékot, gyermekeidnek tanodákat 
emelni, a szegény egyházakat egyenkint vagy nőegyletlleg 
ékesíteni, a lelki dolgokat anyagi segedelemmel előmozdí-
tani kelle ! Hálás szivemben hordandom ezek emlékezetét 
életemen keresztül, de kérendem is szent oltárainál az urat, 
hogy téged ki eddig éjnapi gondjaim tárgya, szemem fénye 
valál, tartson meg üdvözítő szent hitünk s egyházunk iránt 
hűségedben , lásson el erővel és türelemmel minden küz-
delmeidben, öregbitsen minden jóban s különösen azon köl-
csönös szeretetben, mely annyiszor száműzve vagyon az em-
berek közöl, s melyről oly igazán mondja sz. Ágoston : ,,hol 
a szeretet vagyon, mi hiányozhatnék o t t? hol pedig nincsen, 
mi szolgálhatna ott j avunkra?" Imádkozni fogok, hogy öre-
geid bővelkedjenek bölcseségben , férílaid a becsületben s 
munkásságban , nőid a tiszta erkölcsökben s háziasszonyi 
szorgalomban, ifjaid a tisztességben s szerénységben, mind-
nyájan az egyház parancsaira, s Istentől rendelt egyházi- s 
világi hatalmasságok iránti engedelmességben, a haza iránti 
szeretetben ! Áldja meg Isten családi életedet, földjeidet, 
vállalataidat, kezed munkáját, hogy a földi áldások közepett 
annál nagyobb ügyekezettel keressed a menyei javakat és 
egy a keresztény élet áldásaiban gazdag és boldog nemze-
dék hirdesse szép hazád földjén a Mindenhatónak irgalmát 
s dicsőségét ! Igen is, kedveseim ! hogy sz. Pálnak a kolosz-
sziakhoz (1, 9. 10.) intézett szavaival foglaljak mindent egybe: 
,,meg nem szününk érettetek imádkozni, hogy elteljetek Is-
ten akaratának ismeretével , minden bölcseséggel és lelki 
értelemmel, hogy méltán járjatok mindenekben Isten tet-
szése szerint, a jóságos cselekedetekben gyümölcsözvén, és 
növekedvén az isteni tudományban." 

Ily ima fog szakadatlanul élni elmém gondolataiban, 
szivem érzeteiben, fog hangzani ajkaimról, mig Isten éltet e 
földön ; s ha véghetetlen irgalmassága — feledve bűneimet 
— könyörülend a halál órájában rajtam, szent szine előtt is 
egy jobb , az örök hazában azon áldásszavakat akarom re-
begni , melyeket szent gyülekezeteinkben, arczról arczra 
szemlélve, titeket püspöki jobbom és szemeim égre emelésé-
vel annyiszor hangoztaték ajkaimról, mondván: „Áldjon 
meg titeket a Mindenható, az Atya, Fiu és Szentlélek Ur 
Isten ! Amen." 

Költ Szécsényben, szülőim házában, Mindszenthó har-
madikán, az üdvösség ezernyolczszázhatvannegyedik évében. 

Lajos, s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 25-én. c) Duphot halála a franczia hadak be-

törését vonta maga után. Hogy ezen szomorú tényt, mely 

VI. Pius száműzetésével, és Valenceban történt halálával vég-
ződött, megértsük, néhány pontot kell szem előtt tartanunk. 
1) A franczia kormány Roma elfoglalását elhatározta, s erre 
ürügyet keresett. 2) E czélra izgatókat fizetett a n ép között, 
kik gyűlöletessé tegyék a pápai kormányt, s vérmes kilátá-
sokat nyissanak az u j szabadságra. 3) Akiket sikerült az 
áruláshoz megnyerni, azok franczia cocardát tűztek fel, s ez 
által a franczia nemzet védelmét magoknak biztosították. 4) 
Mindenki tud ta , hogy Bonaparte Józsefnek e czélra utasí-
tása van a franczia kormánytól. 5) Hugón, vagyisBasseville, 
a Nápolyban székelő franczia követség titkára összevissza 
utazott, mindenütt afraucziakormány segedelmét biztosította 
a felkelőknek. De a hűséges néptől, mint lázitó megöletett. 
A franczia kormány korának találta még a megrohanást, mi-
vel alig mult el néhány hét a tolentinoi béke után, Basseville 
megöletését nagyra nem vette. Martens, a diplomatai súr-
lódások irója, ezen Bassevilleről ir ta: „Basseville elveszett 
egy lázadásban, melynek oktalansága által okozója volt." J) 
6) Bonaparte Józsefhez küldött titkos utasítás, mely Du-
phot megöletése előtt két hónappal 1797 oct. 10-én adatott, 
két pontból állott. „Önnek két dolog lesz a teendője : 1) 
megakadályozni, hogy a nápolyi király ne jöjjön Romába 
(a pápa segitségére); 2) a népnek hozzánk kedvező hangula-
tát, miszerint már ideje, hogy a pápai uralkodás megszűnjék, 
gondosan föntartani; egyszóval a nép lelkesedését feltüzelni 
a szabadság iránt." 2) Ezeket szem előtt tartva megítélhet-
jük Bonaparte József viseletét dec. 27-én, és Florenczből 
Talleyrand-Périgord franczia külügyérhez dec. 29-éről 
küldött sürgönyét, melyben jelentést tesz a történtekről, 
mintha Cavour, Ricasoli, Rattazzi, vagy épen a romai co-
mitato nazionale hazug jelentéseit olvasnók, a szótár ugyan-
az : „Nivőse 6-án (dec. 26,) három polgár jött hozzám, mond-
ván, hogy a nép között az elégedetlenség tetőpontra hágott, 
estve forradalom lesz , s ezt velem tudatják. (A bujtogatok 
vezéréhez kellett minden tudósítást megvinni.) En feleltem, 
hogy állásom miatt ily beszédet nyugodtan nem hallgatha-
tok. Ok kérdeztek, nyujtok-e nekik segélyt? Én válaszul 
adám : hogy mint részrehajlatlan néző jelentést fogok tenni 
kormányomhoz, most többet nem mondhatok, (de lia a láza-
dás sikerül, többet mondott volna), mint ember, nyugtattam 
őket, s hogy én nem remélek sikert vállalatukra, s hogy ez 
ügyben többször ne is jöjjenek hozzám. Elmentek. Az éj nyu-
galomban mult el. Másnap hozzám jött Azara , s mondta, 
hogy a városban az esteli forradalomról átalános a hir. Én 
Massimi marquisnő bálján hallottam, hogy a lázadók Medi-
cis villába fognak gyülekezni ; azt is hallottam, hogy a pápai 
katonaság körülvette a villát, melyben már 80—100 lázadó 
volt. Reggel kis összeütközés is volt a nép és dragonyosok 
között. A pápai kormány ismerte a lázadókat. Sokan franczia 
cocardát tűztek fel, s egy zsák cocardát, szinleg feledésből, 
az utczán hagytak. Elmentem az államtitkárhoz, akit nyu-
godtnak találtam . Mondtam neki, hogy a franczia cocarda 
miatt a lázadok befogatásának nem fogok ellenszegülni, leg-
fölebb ha ezek követségi szolgák, vagy itt tartozkodó fran-
cziák volnának. Ez délután két órakor történt. Doria állam-

'"> Causes célèbres du droit des gens. T . 4 p.85. ed. Le ipz ig 1859. 
J ) Cré t ineau-Jo ly j egyzéke , Mémoires T . 2. p. 55. 



titkár kért, hogy hat órakor a spanyol követtel hozzá men-
jek. En megígértem. Hazatértem, hol Duphot tábornokot, s 
két franczia művészt találtam. Az ajtós jelenti, hogy vagy 
húsz ember franczia cocardákkal fejen, s ezeket osztva a 
nép között, a palotába akart jönni, kiáltozva: éljen a köz-
társaság ! éljen a romai nép ! Ezek közül egyik velem akar 
szólani. Bejött, s azon művész volt, kit jól ismertem. Rajon-
gással beszélt, hogy ők szabadok, de Francziaország segít-
ségére van szükségük. Én elutasítottam, s megparancsoltam, 
hogy társai is távozzanak. Eközben egy más művész jött 
hozzám, mondván, hogy a töineg a palota előtt mindinkább 
növekszik, a pénzt teli marokkal osztják, s hogy a pápai ké-
mek leginkább kiáltják : éljen a szabadság ! (A követ azt 
akarja Talleyranddal elhitetni, hogy a lázadást a pápai kor-
mány idézte elő, pedig Parisban legjobban tudták, ki annak 
az okozója. De hivatalosan igy irnak a követek.) A követségi 
katonaság engedelmet kért tőlem, hogy a palota elé gyűlt 
lázadókat szétüzze. En kardot kötve , tábornoki ruhámban 
lementem a kapuhoz, hogy, miután olasz nyelven beszélek, 
a népet elszéledésre birjam. Lemenve lövéseket hallottam. 
A pápai lovasság joghatóságomba betört, anélkül, hogy tő-
lem engedelmet kért volna. A lovasság a népre tüzelt. A nép 
a palotába rohant, az udvarra , a lépcsőkre, a folyosókra. 
Ezek között sok dühös volt, ki a népet buzdította. (Szala-
dással.) Erre egy csapat gyalogság közeledett a palotámhoz, 
de engemet látva, megállapodott. Ezeknek távozást paran-
csoltam joghatósági körömből. Néhány lépésre hátrált. Ez-
után a néphez mentem, mely az udvaron volt. Ezek közül 
néhány a pápai katonaság ellen indult. Ezeket vissza akar-
tam tartani félvén a vérontástól. (Az az védeni akarta a ka-
tonaságtól.) Nem akartak engedelmeskedni. Erre kardot húz-
tam, ugyszinte Duphot tábornok, s néhány követségi tiszt. 
A nép között sokan gyilokkal, s rövid lőfegyverrel voltak 
ellátva. A pápai katonaság távolról néhány lövést tett az 
udvaron álló tömegre. A katonaság ismételve töltött. E 
perczbenBauharnais polgárt, Bonaparte főtábornok szárnyse-
gédjét a tömegnél hagytam, én Duphot tábornokkal a sor-
katonaság elé mentem. Duphot saját hevétől elkapatva, a 
szuronyok közé megy , a fegyvertöltést gátolja. (Mintha a 
pápai katonaság parancsnoka lett volna.) Én őt ösztönből 
követtem. 0 békített. Elragadtatva ismét hevétől egész Sep-
timiana palotához nyomult. Én láttam, mikint egy pápai ka-
tona ráczéloz, mellben találja. Duphot összeroskad, kardjára 
támaszkodva felemelkedik, ekkor egy másik golyó végképen 
leteríti. Erre a palota kertjébe vonultunk, mert a lövöldözés 
sürübb lett. Feleségemet, s ennek húgát, aki Duphotnak 
arája volt, a kertbe hozattam. A lövöldözés folyt a gonoszok, 
és gyávák részéről. (Ezek a pápai katonák.) Visszatértem a 
palotába, lépcsőket vérrel fecskendezve, mindent legnagyobb 
rendetlenségben találtam. Sikerült az utczára szolgáló ajtó-
kat bezárni. Duphot hős volt, azon hadaknak egy vitéze, me-
lyekben a Pyreneusok elatt annyi hős volt, ahány katona. La-
kásomban a nagy tömeg, melynek szándékait nem tudtam. 
Szolgáim közül az egyik megsebesült. Tisztjeimben a nemzeti 
érzelem fellángolt, s Duphot halott testét akarták elhozni. El 
is mentek, s egy oldalutczán a zabolátlan s gyáva katonaság 
golyói között a gyilkolás színhelyére hatottak saz össze-vissza 
roncsolt testet elhozták. Estve hat óra volt. Duphot meg-

gyilkolásától két óra elmúlt, s a pápai kormánytól senki sem 
jött hozzám. Elhatároztam, hogy Romából távozom. (Előre 
volt elhatározva.) Az egész világ se hozott volna el ezen 
szándékomtól. írtam Doria államtitkárnak. (Bonaparte kí-
vánta, hogy Doria maga jöjjön, s engedelmet kérjen. Pedig 
a követ távozni aka r t , a levél csak hivatalos szineskedés 
volt ) Hozzám jött Angiolini toscanai követ, ide jött Azora 
spanyol követ is. Lett 11 óra. írtam a bibornoknak másod-
szor , írtam harmadszor, útlevelemet kértem. Végre egy 
tiszt negyven fegyveressel megjött, hogy lakásomat a láza-
dóktól megtisztítsa. A bibornok irt. Én menni akartam, út-
levelemet harmadszor sürgettem. Az útlevél megjöt t , én 
dec. 28 án reggel 9 órakor elindultam. Most Cacault pol-
gárnál vagyok. Ezen elbeszélés után a köztársasági nevet 
gúnyolnám, lia ezen istentelen kormány ellen, mely Basse-
villet, a köztárság első követjét meggyilkolta, boszút nem sür-
getnék. Polgár miniszter ! Nem sokára Parisba megyek, s a 
romai kormányról részletes tudósitást teszek, ekkor javasla-
tot is fogok adni, miképen kelljen ezen kormányt megbün-
tetni. E kormány mindig ugyanaz. Álnok, vakmerő a bűn-
tényre, gyáva, csúszó a bűntény után, jelenleg Azaraelőtt tér-
denállva könyörög, hogy jöjjön hozzám Florenczbe, s vissza-
térésre birjon. E kormánynál nem ész, hanem szenvedély 
uralkodik, önző gyűlölet viszi a közügyeket, hol az önha-
szonnak az állam j érdekeit feláldozzák, de feláldoznák az 
egyházét, az egész világét is. Üdv, és tesvériség." ' ) T i -
zenöt év múlva ezen epés levél után, mint Bonaparte József, 
mint a család többi tagjai igen tapasztalták, mily gyűlölet, 
mily gyávaság, mily boszú vezérli ezen pápai kormányt. A 
családnak több leveleit olvassuk Consalvi emlékirataiban, 
melyekben megvallják, hogy az egész világból száműzetve 
egyedül a szentszék kegyeiben találnak békés megvonulást, 
sőt túláradó kegyeket. Ily álnok, ily vakmerő a romai udvar 
a jótéteményben ; ily csúszó, ily szenvedélyes a szeretet-
ben, hogy akkor ápolja a Bonaparte családot, mikor már tőle 
semmit nem remélhetett. A Bonaparte család egyet látszik 
nem ismerni . . . a háladatosságot. Ki volt a fenhéjázó a sze-
rencsében, ki volt csúszómászó a balsorsban, arról a családi 
levelek bizonyságot tesznek. 

POZSONY, oct. 1-én. Külvárosunk, Virágvölgy hivei 
mult vasárnapon rendkívüli napra ébredének, oly napra, 
mely őket a temetőbe hivta örvendeni. Különösnek látszik 
minden ese t re , minthogy a temető a fájdalom és gyász ta-
nyá ja , most mégis az öröm gyűlpontja lett ; tarka lobogók 
lengének a különben néma és csendes sírok fölött, mozsarak 
durrogának a környező árkokban, mig a hivők nagy tömege 
harangzúgás, vidáman hajlongó zászlók alatt harsogó zené-
vel vonula a kapukon ki. — Az okot röviden megmondom, a 
virágvölgyiek temetőjében kápolna-szentelés történt. Épít-
tették e csinos szent hajlékot S c h i f f b e c k Károly és 
F l e h n e r Katalin, polgári házastársak s ugyanazon kül-
városi plébánia buzgó és példás hivei. Midőn ugyanis e jó 
szülők karjaiból a válogatást nem ismerő halál mult év má-
jusban egyetlen magzatukat elragadta; s midőn az atyai s 
anyai fájdalom sulyjától lenyomva a vigasztalhatlan házaspár 
a bezáruló sír széléről távozni nem bira, oda járult híveinek 
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jó pásztora, a virágvölgyi plébános, gyengéd szeretettel 
részt vett a zokogok fájdalmában, s elérzékenyülten mutatva 
az égre, mondván : ,,Ott egy szószolótokkal több van a mai 
naptól. Elvesztette egyetlen magzatját a legjobb, alegáldot-
tabb Szüzanya is ; ah ! mily leirhatlanul nagy vala az ő fáj-
dalma , de az Isten megvigasztalta. Ne utasitsátok vissza 
kedvesim, Istennek s a szent Szűznek vigasztalásait." A 
szivből ömlött néhány jó szó mélyen hatott az elkeseredet-
tek szivébe ; megtompitotta azonnal fájdalmuk élét, s utóbb 
is elméjükben fölfölmerülvén, könnyitett a szomorúság suly-
ján, mely időközben szivökre nehezkedendő volt ; sőt e né-
hány szó vigasztaló emléke nem sokára a jó lelkiatya elé 
hozta a vallásos szülőket, hol is azon meglepő határozattal 
léptek fel, miszerint az érdeklett sírkertben, mint amely he-
lyet a gondviselés vándorpályájuk végső állomásává szen-
telte föl, kápolnát szándékoznak építtetni, olyat, milyen a 
derék belvárosiak buzgalmából a szentandrási sírkertben di-
szelg, de e kápolnát jelesen a fájdalmas szent Szűznek ne-
vére és tiszteletére kivánják majd fölszenteltetni ; vagyonuk 
feltűnően gyors szaporodását úgyis nyiltan a jóságos Úr-
isten rendkivüli kedvezései s kegyeinek tulajdonitják és kö-
szönik; ily módon tehát annak egy részét ő neki hódolattel-
jesen vissza fogják adni. A keresztény megnyugvás és hála-
datosság ezen fenséges érzelmeinek örök emlékeül most 
már ott áll a csinos kápolna, a vallásos házaspár 7000 frtján 
emelve; ott pompáz az alacsony sírok között; karcsú tornyá-
val magasan felnyúlik az ég felé mintegy mutatva: hova, 
merre szállnak a jó keresztények lelkei, ha egyszer porhüve-
lyüket a sír nyugalmára lefektették ; mintegy mutatva : hova 
menjenek üdvös vigasztalást keresni azok, kiktől a halál el-
ragadta, mi nekik e földön legbecsesebb, legdrágább, sőt 
egyedül vala kedves. Sursum corda liabemus ad Dominum. 
A templomka belül 34 láb hosszú, 16 széles ; minden részle-
tében kívül és belül a góth ízlés szépségeit s ékeit muto-
gatja ; a szentély szabályos nyolczszög, mely a hajó épszö-
gényében a legkedvesebb mérarányossággal leli kiegészíté-
sét ; a homlokzaton az évversek e legsikeriiltebbike s leggyö-
nyörübbike ragyog: ,,DeIparae MoerentI posVIt CaroLVs 
SCIffbeCk." A fölszentelési szertartást, valamint az ünnepé-
lyes szent-misét is teljes egyházi segédlet élén ft . Heiller 
Károly kanonok és apát végzé, ki is buzgó működését avval 
toldotta meg, hogy a jelenlevő ajtatos hivőkhez fordulván, 
kenetes szavakkal felhivá őket a templomka keblében az első 
közös Miatyánkot a köztök térdelő alapító jámbor házaspár 
hosszú és boldog életeért elmondani ; mit vezérlete alatt azon-
nal teljesítettünk is, fölösleges mondanom, hogy a legbuz-
góbb s legőszintébb fohászok és kivánatok között. A virág-
völgyi lelkész urnák is kijutott teendője, mint aki az ünne-
pély szónoka volt ; beszédjében fejtegette a katholikus tem-
plomok méltóságát, főleg kiemelve, hogy szentélyeikben 
urunk Jézus Krisztus a szó betűszerinti értelmében folyto-
nosan lakik ; ő általa e templomka is a halál elleni gyógyszer 
forrása lett ; ide hivta azután szónok a gyászolókat, kesere-
detteket, a gondoktól lenyomottakat, végül minden embert; 
vagy talán nem mernének az annyiszor megbántott Ur elé já-
rulni, s annyi bűnös megbántás után bajainkban tőle enyhet 
esdeni, ide tehát — úgymond — a fájdalmas Szüzanya lá-
baihoz gyűljetek, még sohasem lehetett hallani, hogy vala-

kit visszautasított volna ! . . . A templomka egymást épszög-
ben vágó két országút közé épittetett, s igy a szónok valóban 
igen helyesen utalt e körülményre, figyelmeztetvén hallga-
tóit, hogy az itt összeszögellő négy uton érkezők e kápol-
nánál mindig le fogják rakni bajaik terhét, hallván itt keb-
lükben a fájdalmas Szűz szólitását : , ,0 vos omnes, qui trans-
itis per viam , attendite et videte, sí est dolor, sicut dolor 
meus !" A jámbor hivő e visszaemlékezésnél csakugyan igen 
csekélyeknek fogja találni legnagyobb bajait is, s azokat 
nemcsak hogy lerakja a fájdalmas Szűz anyai édes ölébe, 
hanem e helyről valami egyebet is visz magával. E kedves 
műre bár futó pillanatot vetvén, kellemes benyomással távo-
zik innen, a sírok hazája veszt előtte félelmes és gyászos 
voltából, s oly alakban fog utóbb is képzelete elé visszavisz-
szakerülni, mely könnyebben kiengeszteli a halál képével 
órájával. . . . In terra deserta et invia et inaquosa . . . sitivit 
ad Te anima mea. Mátyusföldy. 

LYON, aug. 8-án. Jó emlékben vannak még mindig 
nálunk azon 12 pályavégzett papnövendékek, kik ámult év-
ben innét Dubois oldalán a galvestoni megyébe indultak. 
Érdekes leend Texas eme rendithetlen buzgalmu apostolá-
nak ide érkezett leveléből következő kivonatot olvashatni. 
„Galveston, május 18-án 1864. Bámulattal teltem el úti tár-
saim iránt. Hogy őket az útra előkészítsem, elmondtam nekik, 
mikint kellett mocsárokon, ingoványokon és más rosz utakon 
áthaladnom, podgyászomat hátamon vinni, ellenséges soro-
kon áthatolni. Kérdeztem mindegyikétől, érez-e magában 
elegendő bátorságot (az erőt az Isten megadja) arra, hogy 
engem Texasba visszatértemben kövessenek ? Mindannyian 
egyhangúlag válaszoltak. Bizonyos levén szilárd elhatáro-
zásukról, tudtokra adtam az elindulás előtti estén, hogy más-
nap 8 órakor reggel kinek-kinek bugyorával, melybe csak a 
legszükségesebb holmit tegyék, a gőzösnél kell lenni, mely 
minket Uj-Orléanstól 100 mértföldre vigyen. Innét Texas 
határáig még 250 mértföldet kellett tennünk. Az áldozárok 
még a szentmise áldozatát mutatták be az Urnák, azután 
mindannyian letérdeltek, hogy az érsek áldását vegyék. Kö-
vetkező napon Louisiana alföldén valánk. A kezdet kellemes 
volt, mert minden, ami uj, szép is. Nagy volt a változatosság 
a jelenetekben, majd a congó kígyó reszkedtette meg fia-
tal utasainkat, majd ismét a crocodilus csalt ki belőlök ál-
mélkodó felkiáltásokat, de a kép csak hamar változott. É j -
fél közelgett. Az evezők karjai kifáradtak, és én a kikötésre 
egy kis dombocskát jeleltem ki. Senki sem foglalkozott többé 
kígyókkal crocodilusokkal, még kevésbé kényelmes nyugágy-
kereséssel. A társalgás megszűnt. 3 órakor reggel felkeres-
tem csapatomat, és láttam mint másznak ki az orkán által fel-
döntött egy óriási czedrus korhadt belsejéből, hová éjszakára 
menekültek. A reggeli miatt nem igen soká késtünk, mivel 
főzni, vagy sütni való nem is volt. Kiki elvégezte ajtatos-
ságát, és a remény nyolcz órakor a „Butte à la rose" czimü 
laknál élelmi szereket találhatni, uj erőt kölcsönzött az útra 
és valóban nem sokára az evezők közül egyik vigasztalá-
sunkra kiáltá: Butte à la rose ! De fájdalom ! a háború előt-
tünk járt, elpusztította a lakot, szétszórta a gulyákat, és igy 
csak romokra akadtunk. Haszontalan volt tehát itt az időzés, 
bátorítottam azért az evezőket, a reggelit és ebédet egy-
szerre ígérvén. Midőn a dél közelgett nézték óráikat. „Bará-
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tira, mondára, ti nem az ó continensen utaztok, hanem az ú j 
világban, hol délben nem csengetnek ebédre. Mi a szép csil-
lagoknál háltunk, és a gondviselés szállodájában fogunk ebé-
delni." Egy és fél óra mult el, és a láthatáron mindig csak 
a tó tükre mutatkozott. Végre 12 mértföldnyi ut után elér-
keztünk a gondviselés szabta tanyához, hol minden örömmel 
és bőségben adatott nekünk, A síri csend semmi által sem 
lőn félbeszakítva, mert 24 óra óta semmi eledelünk nem 
volt. Másnap reggel az áldozárok mindannyian misézhettek, 
és mintha a mult napok fáradalmait nem is érezték volna, 
újra lOmértföldet haladtak gyalog. Hétfőn sz. Márk napján 
ismét misézhettünk, és újra 10 mérföldet haladtunk. Igy 
ment ez változatossággal, mig végre négy napi ut után Te-
xas határaira megérkeztünk. A gondviselés szorgoskodott. 
Fiatal barátaim épen érkeztek meg, és két hét óta rendes 
foglalkozásainknak élünk mindannyian egészségben." 

KONSTANTINÁPOLY, aug. 3l-én. A haladás szava, 
melyet különben is kevesen értenek, különösen Törökország-
ban szorul bővebb vizsgálatra. Azok, kik benne csak a fény-
űzést és polgáriasodásunk külső mázát látják , az ipar és 
mesterségek tökéletesbedését, a vasutak és indóházak soka-
sitását, még roppant nagy mozdulatlanságot fognak itt ta-
lálni. E tekintetben városunk Párissal egybehasonlitva oly 
nép fővárosának mondható, mely még csak most kezd ki-
bontakozni a barbárságból. — Az igazi haladás azonban 
szellemi és erkölcsi, azaz nem más mint teljesítése azon evan-
géliumi parancsnak : keressétek először az Isten országát és 
az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Tehát 
csak a keresztény szellem javíthatja, és tökéletesbitheti a 
társadalmat. Törökország erre nézve élő példa. Minden mu-
sulman, bármilyen legyen is még politikai kormányzata, e 
század kezdetétől fogva talán öntudatlanul is át van hatva, 
és mozgatva oly eszméktől és elvektől, melyeknek alakzatai és 
alkalmazásai ugyan különböznek, de melyeknek közös ere-
detük a keresztény hit. Három nagy ezköz : az ige hirdetése, 
a tanitás az iskolákban, és a szeretet müvei a nép kebelébe 
hitet, világosságot, és életet hoztak. A katkolikus hittérítés 
a török birodalom minden részeiben drága magvakat rakott 
le mindenütt, melyek már eddig is részben gyümölcsöket 
termettek, de melyek az ég segélyével még bővebb aratást 
ígérnek. Egy megfejthetlen, ember fölötti, és ellenálhatlan 
mozgalom Roma felé hajt ja ismét Chaldaea, és Örményország 
nem egyesült népeit. — A photiusi szakadárság halálosan 
meg van sebesítve a bolgár egyház szétoszlása folytán. A 
bolgárok egyesülése mindinkább népszerűbbé és nemzetivé 
kezd válni. Ez az eszmék, és kivánatok oly hatalmas folyama, 
melyet emberi erő fel nem fog tartoztatni, csak várni kell, 
és lassan előkészíteni ez újonnan megnyert nemzetnek jö-
vendő pásztorait, és nevelőit. — De a szellemi haladás a tö-
rök birodalomnak nem egyedül ker. szakadár népei között 
terjed, hanem fakadni kezd már ez islam körében is mintegy 
előhirnöke a nagy világosságnak, melynek támadnia kell e 
nép között, mihelyt a politikai szabadság a vallásos meg-
győződés vizsgálását és nyilatkozatát kinekkinek meg fogja 
engedni. A rémuralom, mely eddig törvényszerűen nekik 
nyűg gyanánt a musulman lelkismeretén feküdt, ugy látszik 
hallgatag megszüntettetett, és az egyenes szivü és komoly 
lelkiiletüekben a ker. hit tavasza kezd nyiladozni. — Figye-

lemreméltó, hogy az első mozgalom a protestáns bibliai tár-
sulatok köréből indult ki. Miután a szakadárok között soká, 
s hasztalanul fáradoztak, a hitetlenek felé fordultak, és 
meg kell vallani, hogy Mahomet roskadozó épületének 
aláásásán nem eredmény nélkül működnek. A biblia ujabb 
török forditásának, és a keresztény hit alapágazatait t á r -
gyazó füzetkéknek pazar módoni kiosztása, az ebből eredt vi-
ták a musulmanok és a prot. propagandisták között az ulemák 
és çffendik figyelmét nem kis mértékben vonta magára. Va-
lami Isaac-EíFendi nevü ,,az igazság napja" czim alatt mult 
évben egy heves és szidalmakal telt iratot intézett a keresz-
ténység ellen, aprót . Dr. Tauder czáfolatot irt, most többen 
a törökök közül ujabb választ készítenek. Szeretjük e kibon-
takozást a tespedtségből és hitünk czikkeinek eme kezdő-
leges vizsgálását. Különösen fáradhatatlan az evangelium 
terjesztésében valami Selim-Effendi, egykori ulema. most az 
anglikán egyház tagja, kinek számos hallgatója van, és ki 
Jézus Krisztus istenségét bátran hirdeti. Mi örvendünk ezen 
„praeparatio evangelica" üdvös müvének, mert tudjuk, hogy 
a végeredmény a mienk lesz. A hatóságok élén állók közül 
sokan felvilágosultak é3 türelmesek, azonban hátuk mögött 
még mindig vakbuzgó és bőszült tömeg áll, mely a kereszté-
nyeket, és idegeneket gyűlöli, s kik előtt tartozkodniok kell 
Mondják különben , hogy nem rég a mollák a nagy ve-
zérnél panaszt emeltek a prot. propagandisták ellen, ki miu-
tán türelmesen kihallgatta volna őket, azt válaszolta : „raj-
tatok áll jobban szónokolni, és az ész védvei által őket meg-
czáfolni ;" sajnos azonban hogy e tanács követése helyett 
még mindig inkább erőszakhoz folyamodnak. Kívánatos, 
hogy a keresztény nagy hatalmak az 1856—i hatti-humajum 
keresztülvitelét mindenben sürgessék, és akkor Törökország 
a polgáriasodás utain gyorsan fog haladni. 

BRASILIA. Julius közepén. Többször voltak már 
érintve azon bajok, melyekkel e tágas birodalomban a kath. 
főpásztornak megküzdenie kell, és melyek főkép a Portugal-
liától ránk hagyományozott és a kormány által részben még 
mindig megőrzött pombal-féle és jansenisticus elvekben rej-
lenek. De püspökeinkben, hála az égnek, megvan amaz 
erély és bátorság, mely reményt nyújt a szerencsés jövőre. 
A fiatal és kitűnő parai püspök legújabban szót emelt a jo-
sephinismusnak ujabb bitorlásai ellen a seminariumok igaz-
gatására vonatkozó tisztán egyházi ügy terén. Larangeira 
rio grande do sul-i püspök ugyanezen ügyben erélyes til-
takozást intézett a közoktatási miniszter ellen, félelem nél-
kül, habár tiszteletteljesen kijelentvén, mikint a miniszter 
következtetéseivel nem ismerheti és nem vetheti magát alá 
az újonnan tervezett, és a tanárok kinevezésére vonatkozó 
törvény szabványainak, mint amelyek a trienti zsinat hatá-
rozataival ellenkeznek, melyek a papneveldék kormányzatát 
kizárólag a püspökökre bizzák. Sorgiva niazarhaci és más 
püspökök hasonló módon cselekedtek, és ha a közoktatási 
miniszter a rio grande-do-suli püspökhöz menesztett vála-
szában hivatkozhatott két püspök eljárására, kik a miniszter 
rendeleteit nem csak helyeselték, hanem részben végre is 
haj tot ták, ez csak még inkább óvatosságra figyelmezteti a 
kötelességhű többi főpapokat, és arra kell, hogy serkentse, 
mikép a szentély jövendő szolgáinak jó szellemű nevelte-
tése fölött őrködjenek. — Larangeira , kinek küzdelmeit a 
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titkos társulatok fondorkodásai ellen e lapok hasábjain is 
felemiitettük , épen most végezte roppant nagy megyéje 
legtávolabb részeiben főpásztori látogatását , körülbelül 
800 mértföldnyi területen, hogy személyesen megyőzödjék 
a jobb jövőnek még létező elemeiről, vagy azon bajokról, 
melyeket orvosolni szükséges, és lehetséges. Mint küldér 
még két más áldozárral áthatott azon vad vidékeken, hová 
püspök eddig lábát nem tette, és ha mélyen megszomoro-
dott is atyai szive azon rendetlenségen, és tudatlanságon, 
melylyel találkozott, a vigasztalás sem hiányzott, midőn látta, 
hogy e soká elhanyagolt népben mégis fellelhető az igaz 
vallási szellem. Az egész Rio Grande do Sul-i tartományt 
beutazta. Meglátogatta a jezsuiták egykori reductioit. Min-
denütt a vallási dolgokban megszomoritó tudatlanságra, de 
egyúttal az isteni ige szomjára is akadt, közel tizennégy ezer 
hiveinek adta fel a bérmálás szentségét. Csak hallani kell a 
szegény indusokat, kik tömegesen járultak a szentségekhez, 
midőn azon áldásokról beszélnek, melyekkel őseik a jezsuita 
atyák szelid kormánya alatt tetézve voltak, a bőségről, hogy 
átkozzák az Arandák, Tanuccik, és Pombalok pokoli politi-
káját, mely oly roppant hanyatlást idézett elő e vidékeken. 
Nagyszerű intézetek, fényes, gazdag templomok, kényelmes 
lakások az indusok számára , megszámithatlan marha csor-
dák voltak ez áldott földön. A missionáriusok buzgalma, tu-
dománya, és erénye anyagi, és erkölcsi páratlan jólétet te-
remtett. Most csak romok láthatók, az ima és tudomány egy-
kori helyein vadállatok tanyáznak. Mi az indusokat illeti, 
lehet mondani, hogy inkább tengődnek, mint élnek atyáik 
földén. Megtartották mégis emiékökben az imákat, és éne-
keket, melyekre atyáikat egykor a jezsuiták tanították és 
melyeket bizonyos órákban összejőve zengedeznek. Van te-
hát e roppant terjedelmű téreken a vallási és erkölcsi élet 
eleme, de ennek kifejlesztésére , és felvirágoztatására csak 
azon eszközökkel juthatni, minőket egykor épen a jezsuiták 
használtak. Nem tudatlan, és erkölcstelen, tunya és az állam 
kedvezményei után sóvárgó papság az, mely u j életet fog 
teremteni e vidéken, hanem tudós buzgó, és erkölcsös pa-
pok. Ily papság pedig csak ugy létesülhet, ha a püspö-
kök a tritenti zsinat rendeleteinek szellemében alapithatják, 
és kormányozhatják neveldéiket, behozván a szükséges az 
itt annyira nélkülözött fegyelmet. 

VEGYESEK. 
Az adonyi sz. Pál Apostolról nevezett kerületi papság 

Farkas Imre székesfehérvári megyés püspök urnák, midőn ő 
nmga legfelsőbb kegyességgel a val. b'.t. tanácsosi méltósággal 
feldiszesittetett, következő hódolati föliratot küldött. Excellen-
tissime stb. Dum Sacratissima Caes. R Apostolica Maiestas 
grandia de utraque republica parta mérita in condignam 
sumendo reflexionem Exc. V. ad augustum actualiuni Intimi 
Status consiliariorum coetum clementissime sublimare di-
gnata est, regia haec denominatio novam, eamque percaram 
nobis qua tenerrimis íiliis ofFert opportunitatem : exsultan-
tis desuper animi nostri contestationem nomine, ac vice to-
tius dritrictus V. A. Diaconalis Adonyensis ad S. Paulum Ap. 
palam , ac humillime depromere ! Suscipiat igitur paterne, 
ac gratiosissime Exc. V. sincera, ac ardentia pectoris nostri 

filialia vota in eo consistentia : ut adoranda divina poviden-
tia pretiosissimam Exc. V. vitám seram usque senectam ad 
glóriám Dei, exsaltationem s. matris Ecclesiae, bonum ca-
rae patriae, ac dioeceseos nostrae incolumem clementissime 
conservare dignetur. Qui in reliquo stb. Franciscus Zalay 
V. A. D. Franciscus Galgóczy dist. not. Perkatae, die 11-a 
Octobris 1864. 

Palmerstonnak lapja igy i r a prot. proselyták legújabb 
ügyéről Konstantinápolyban: ,,Nem hittéritésről volt itt szó, 
hanem néhány vakbuzgónak erőszakos propagandájáról. A 
hitküldérek a vallási türelmetlenség minden elemeit bele ke-
verték térítési működésükbe, s majd a keresztes hadak vé-
res viszályait megújítottak. A török illedelmesen bánt a té-
ritőkkel, őket Karputhba belebbezte. Jellemző, mikint fog-
ták fel az uj török proselyták a ker. hit szellemét, midőn ki-
kötötték maguknak (a prot. angol hittéritőktől), hogy előt-
tük ezután is csak Mahomed lesz az egyetlen nagy próféta. 
Madagascarban a soknejüséget, a törökök között pedig a 
próféta tekintélyét megengedik. Valóban szabadvizsgálat 
szerint járnak el a bibliával, kereszténységgel. Megjegyzi a 
lap, hogy ez oly államban, mely egészen vallással van ösz-
szenőve, nem volt megengedhető. Igaz , a pogányállamok 
mind theocraticusok ; Krisztus Jézus ugy elválasztotta az 
egyházi és állami hatalmat, hogy e kettő se el ne szakadjon 
egymástól, se egymást le ne nyűgözze. A franczia ,Pays' 
is ugyanígy nyilatkozik az anglicán és amerikai hittéritőkről. 

Inspruckban Malfatti polgár, s kézmives 22,000 frtot 
adományozott egy ápoldára, de azon föltétellel, hogy az 
ápolda férfi szerzetesek által igazgattassék. A város e nagy 
lelkű és közhasznú alapítványt elfogadta. — A tiroli község 
más véleményben van az ápoldák, kórodákról, mint a bécsi 
orvosi lapnak szerkesztője Wittelshöfíer ur, aki előre kész 
minden intézetet legroszabbnak nyilatkoztatni, mihelyest 
hallja, hogy ez a szerzetesek kezében van. Ezen ur héber 
vallású, legalább gondolhatni, hogy ez, mivel nincs megke-
resztelve, a tiroliak pedig ker. katholikusok. Azonfölül Wit-« 
telshöffer kőmives elméletekben elfogult, vakságig bárgyúvá 
lett ember, a tiroliak pedig gyakorlati emberek, kik az életet, 
a tapasztalatot veszik sinormértékül, ha Ítéletet hoznak a 
szerzetesek által kormányzott jótékony intézetekről. Szo-
morú állapotok a bécsi orvosok között, ha ily ember, kit 
nyilvánosan hazugságokról vádolnak, orvosi lapot szerkeszt-
het. A nyilvános hazugság az erkölcsi betudásban egy gyil-
kolással felér ; occidit gludio linguae. 

Sohierhuei püspök Cochinchinábanszentmisétmondott. 
Jelen voltak Mienhuang és Mienlich császári tisztek. Ez nagy 
bűnnek vétetett, ami miatt tömlöczbe zárattak, s egy királyi 
rendelet közzé tétetett , mely a kir. rokonokat megfosztja 
czimeiktől, ha a ker. istenitiszteleten megjelenni merészel-
nének. 

A haladás valóban magas fokra hágott. Berlinből a la-
pok női párbajról tudósítanak. A test felszabadítása művelt-
séget szül, mely non emollit mores; A vivók magasabb kör-
ből valók voltak, lőfegyver, kard helyett nádvesszőt válasz-
tottak. Csatára szállván feltüzesülésükben a nádvesszőt el-
dobták, egymásnak rohantak, arczukat marczongolták, hajai-
kat tépték, visítottak, boszu vagy káröröm rivalgásokat tet-
tek, egymást arczba pökdösték, s mint két engesztelhetlen 
buldogg egymásba oly csökönösen kapaszkodtak, hogy a 
lármára oda jött két munkás nagy nehezen tudta őket szét-
választani.— A párbaj mégis a becsület védelme, mikor ma-
gában a legérzékenyebb becsületsértés, erkölcsi s polgári 
bün, az isteni és állami törvények kigúnyolása. 

Szerkesztői tudósítás. 
N v . H . J . — Segítse az Isten ; a jó lelkek imádkoznak, itt testvéri 

kebel fogja fogadni; addig vár junk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomato t t P e s t e n 1864, K o e s i S á n d o r ál ta l ( E r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában . ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n , 9. n . a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr , 
helyben 4 frt. 90 kr. a é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipdt-
utcza 19. sz ) s Kocsi Sán-
dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 29-én. 35. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : A béke garantiái. — Az olasz püspök-
ség tiltakozása a ,piacet' s az ,exequatur' ellen. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

A béke garantiái . 
Tévedek-e, ha korunkat a nyugtalanság1, habo-

zás, s uj rend utáni mohó kapkodás korának neve-
zem'? Mi ösztönzi annyira a tények embereit, hogy 
minden fönállót lerántani, minden régi intéz vényt, mint 
haszonvehetetlent feldönteni iparkodjanak'? Ezek 
nem találják magukat otthon saját hajlékukban sem. 

A lapok telve vannak uj elvek, uj intézmények, 
uj társadalmi viszonyok áruczikkeivel, melyekre or-
ditozva jámbor vevó'ket toborzanak. 

A francziák császárja békét keres, békét ajánl. 
Törökországot az 1856-i béke nem békitette ; a dunai 
fejedelemségeket az 1857-i intézkedés le nem nyug-
tatta; a piemonti forradalom kész a pápával békét 
kötni Romának árán, kész Austriával frigyre lépni 
Velencze árán; Poroszország kész Austriával szö-
vetségben lenni jó áron. Mily tartóssága lesz a dán-
német békének, melyen oly soká dolgoznak, csak ké-
sőbb tudjuk meg. Békét keresnek, s a békéhez biztos-
ságot, garantiát. Az uj társadalom, mely magát sza-
badelvűnek mondja, békét akar az egyházzal, ha ez 
az Istent nem fogja az emberek közé hozni. Ezen bé-
kének garantiája, az Istennek számkivetése a földről. 

Százezeren százezer módon vélik eszközölhető-
nek a békét; mindenki békét keres, béke után epe-
dez; kiáltják: „pax, pax, et non est pax." Miért'? 
mert nem keresik a békét ott, ahol kellene, s ugy, 
amint kellene. 

Korunk a békeut vonaláról letántorodott, moz-
donya iránytalanul rohan hegynek völgynek, so-
dorva s pusztítva mindent, mit útjában talál; eljut-
hatni remél a béke állomására, s nem látja, hogy első 
s egyedül sikeres teendője volna, a bensejében for-
rongó vészes elemet elfojtani, s igy a béke Isten uj-
jával kijelezett útra kanyarodni. 

Isten ujja világosan jelezte a béke útját, s a jó-
zan ész fényesen mutatja annak garantiáit. 

A szentirás első lapjának tanúsága szerint az 
ember az Isten hasonmására van teremtve: boldog -/ o 
sága tehát ezen hasonlatosságában rejlik. 

E hasonlatosság volt a bukás előtt boldogságá-
nak egyetlen tényezője, s a bukás után e hasonla-
tosság helyreállítása lett boldogságának egyetlen 
eszközévé. 

Ha tehát tagadhatatlan,hogy az isteni tökélyhez 
csak az emberi erény áll legközelebb, vagyis az 
Istenhez csak erény által lehet hasonlóvá az ember: 
miután az álladalomnak s az egész emberinemnek 
nem lehet más vég-rendeltetése, mint minden egyes-
nek : világos, hogy az erény mindenoldalú gyakor-
lata az egyesek ugy mint a népek boldogságának, 
tehát békéjének is egyetlen eszköze, mert mi más a 
boldogság, mint a béke gyermeke"? 

íme már a szentirás első lapján a béke, a bol-
dogság egyetlen utja s garantiája az erény, mely az 
Isten tiszteletében, önös akaratunk s vétkes hajla-
maink legyőzésében s embertársunk helyes önszere-
tetünk mértéke szerinti szeretetében áll! 

r 

Es mint bizonyltja ezt a történet'? 
A testvérgyilkos Kain az erény megvetése által 

elvesztette a békét, nyugtalanul ide s tova kóborolt, 
„ero vagus et profugus in terra, omnis igitur, qui in-
venerit, me, occidet me," *) várost épitett, de ennek 
falai nem birták számára biztosítani a békét, mert 
nem kereste ott, ahol kellett volna, a bünbánatban. 

Izrael népe addig élvezte a béke áldásait, mig 
Istentől el nem szakadt; vétkezett, azonnal ott ter-
mett az ellenség, termett a hadnak minden keserve. 
Ki is mondta ezt az Ur világosan: „ha megtartjá-
tok parancsaimat, béke lesz országtokban." 2) A pró-
féta is mondja jellemzően : „és lesz az igazság müve 
a béke." 3) 

A koronás dalnok pedig sok békét igér azok-
nak, kik szeretik azUr törvényét.4) Ellenben nyug-

í) Gen. 4. 14. 
Lev. 26, 6. 

3) Isai. 32, 17, 
4) Pax multa diligentibus legem tuam. Psal. 118, 105. 
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talanság s a béke hiánya jósoltatik azoknak, kik el-
térnek az Ur útjairól, az erény ösvényéró'l: „Nincs 
béke a gonosz lakában," 1) s az istenfélő Jób a tör-
ténetre hivatkozva mondja, hogy a béke meg nem 
fér a gonoszsággal : „Quis restitit Domino, et bábuit 
pacem?" 2) 

Hát még mit mondjunk az angyalokról, kik a 
Megváltó jászolánál éneklik, hogy a földön béke a 
jóakaratú embereknek!? Vagy idézzük a Megváltó-
nak s tanítványainak ide vágó szavait? Nem; csak 
saját lelkismeretét kérdezze kiki. Nem honolt-e ak-
kor béke, áldásthozó béke szivében, midőn jót tett, 
midőn Isten akaratját teljesítette, midőn az erény 
ösvényén járt ? 

íme az isteni kéz által kijelelt békeutak ! 
Azonban hagyjunk fel a némelyekre nézve un-

tató figyelmeztetésekkel, s lássuk, több kilátást 
nyujt-e az ilyeneknek egyetlen s legfőbb prófétá-
jok az ész ? • ̂  

Az ember több városnak polgára. Ugyanis min-
den társaság, melynek tagja, mináen körülmény, 
melyre hat s mely reá befolyással bir, s melynek 
változása lelkén is változást tesz , mindezek ugyan-
annyi városok, melyekben az ember földi zarándok-
latának óráit tölti. 

Az ember némikép az egész világnak polgára 
is, mennyiben minden emberrel bizonyos összekötte-
tésben vagyunk, mely kötelék a helyi s személyi 
viszonyok szerint lazabb vagy szűkebb. Az angol 
közlekedik China lakóival, ezek a japánokkal, mi az 
angollal; ime mindezen népek bizonyos viszonynál 
fogva hozzánk tartoznak, s azon láncz szemeit ké-
pezik, mely a közös szükségek alapján egybefüzi a 
föld minden népeit. 

De kiválóan s részletesen azon államnak va-
gyunk polgárai, melyben születtünk, azon város 
vagy falunak, melyben lakunk, azon családnak, 
melynek tagjai vagyunk; sőt minden ember saját 
szivének polgára is, miután különféle vágyaink s 
szenvedélyeink némikép népek, kikkel együtt kell 
laknunk, s rendesen könnyebb békében élni az egész 
külvilág népeivel, mint azon néppel, melyet ma-
gunkban s magunkkal hordozunk. 

Már e rövid leliozás is mutatja, hogy az egész 
világ békéje, az országok, a szülőváros s a család 
által egybe van kötve kinek-kinek egyéni békéjével, 
s hogy csak akkor lehet a világon, az országban, a 

Is. 48, 22. 
Job. 9, 4. 
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családban béke, ha az egyes tagok szivében áldásdús 
béke honol. 

Azonban e béke nem a szerencsés csaták, nem 
a kivivott politikai elvek, nem az anyagi jólétnek 
eredménye; ezen békét csak a vallás, az egyedül 
igaz vallás, a katholicismus eszközli; mert ez paran-
csolja, hogy szenvedélyeinket megzabolázzuk, a ren-
detlen birvágyat fékezzük. S amit parancsol, arra a 
szükséges eszközöket is megadja, s nem azt mondja 
boldognak, kinek mindene van, hanem azt, aki a ke-
véssel, mije van, megelégszik. A katholicismus szün-
telen serkenti hiveit, hogy keressék előbb Istennek 
országát s a többi megadatik nekik, s következőleg 
csak a katliolicismusra áll Krisztus Ígérete: „Pacem 
relinquo vobis, pacem meam de vobis, non quomodo 
mundus dat, ego do vobis." 

Ezek a katholikus társadalom alapelvei, ezek a 
tartós és zavartalan béke utjai, biztosságai. 

Midőn tehát a vörös kormányurak a katholicis-
must rendszeresen nyomják, irtogatják, váljon meg-
gondolták-e , hogy az általuk fünek-fának kürtölt 
békét csirájában elfojtják ? Ha igen, akkor le az ál-
arczczal ; ha nem : akkor vége a bölcseség s boldo-
gitni kivánó jóindulat nimbusának. 

Midőn a mieink közül is sokan olyannyira ma-
gasztalják az uj társadalom hőseit, s óhajtják az 
álhaladás már-már igen gyászosan kirívó áldásait; 
tudják-e, hogy nemcsak az általuk kigúnyolt vagy 
legalább büszkén ignorált katholicismus, hanem még 
az általuk magasztalt ész Ítélőszéke előtt is szégyen-
pirral keilend hallaniok elitéltetésüket? 

Ne keressük tehát a béke garantiáit a forradal-
mak testvéri vérrel ázott csatamezein, ne a mai úgyne-
vezett népboldogitóknák önzésén épült békealapjain, 
ne a fenálló s századokon át üdvöseknek bizonyult 
intézvények rombolásában, hanem ott, ahol kell, sa-
ját szivünkben. Honoljon a béke a polgárok szivé-
ben, s lesz egyetemes társadalmi béke, mert nem 
képzelhetni békés egyénekből alakult nyugtalan tár-
sadalmat. Marschall. 

ki olasz püspökség tiltakozása 
a ,piacet' s az ,exequatur, ellen. 

A piemonti kormánynak, mely a zsarnok melléknévhez 
Europa müveit országai között magának még a ,véres' szót 
is siralmasan kivivta, 1863 márt. 3-án közzé tett rendeletére 
a félsziget minden érseki tartományaiból a legerélyesebb 
tiltakozások tétettek. Ezen rendeletek folyó évben még gyű-
löletesebbel tetéztettek. Az egyháznak jogát más módon vé-
deni nem lehet. Ez az igazság, az isteni, az erkölcsi jogok 

' ) Joann .14 , 27. 



védelmének módja. Az ily tiltakozások örök érvü okmányok, 
s amely fegyverrel ma védjük Sionnak sánezait, a későbbi 
nemzedék fölveszi azokat, s az ősök bős unokái e fegyvere-
ket derekasan fogják forgatni. Ezen okmányoknak a jelen-
tősége nemcsak a püspöknek apostoli hatalomszavából, ha-
nem ez esetben az öszszességből is ered. Nemcsak az egy-
házi tartományi püspökök érsekükkel, hanem több tarto-
mány, több püspök együttesen emeli szavát a kormány lel-
ketlen bitorlásai ellen. Itt tehát nem a püspök, neru a püs-
pökök, ámbár ez is elég volna, hanem a püspökség, az egy-
ház tiltakozik az ő szent , s elidegenithetlen jogainak meg-
sértése ellen. Amikor minden tömegben végeztetik, midőn 
az igazság a számból ismertetik, a püspökök is egygyé ol-
vadnak, s az emberiség becsületének szinterére lépve a zsar-
nok, a véres turini kormány előtt az igazság, az Istennek 
két élii fegyverével szólanak, s ha még a királynak leik is-
merete a moncalieri estékben végképen el nem tompult, 
ha e siralmas király még arra nem jutott, hogy lelkismere-
tének furdalásait bűnnel elnyomni törekedjék, reá hivat-
koznak. Mit is akar e király, s ezen király kormánya? Bár 
mily néven nevezendő egyházi intézkedést a világi hatóság 
beleegyezése alá vetni, ettől függővé tenni, s ha ennek meg-
engedni tetszik, hogy azon egyházi rendelkezés foganatba 
vétessék, ezt a hátiratozott ,execjuatur'-ral tudatja. Nem az 
egyház leigázása-e ez a polgári hatóság alá? Nem a polgári 
hatóság fölsőbbsége ez az egyház fölött? A szentségek ki-
szolgáltatása, a bűnök föloldozása, a romai poenitentiariának, 
s minden más gyülekezeteknek lélekbenjáró válaszai egy 
tartományi, kerületi főnöktől, vagy pedig a minisztertől föl-
tételeztetnek. Ezen eljárás, ha tiltakozás nélkül a gyakorlat-
ban megerősödnék , nem szülné-e azon eretneki s szakadá-
ros tant, hogy az egyház rendeleteinek érvénye a világi kor-
mánytóljön, s hogy az egyháznak annyi joghatósága vagyon, 
mennyit az állam enged, végre hogy az egyházi joghatóság 
az államtól ered , vagyis hogy az állam, vagy ennek feje 
pápa és király is egyszersmind ? Nem, — a barbárok kor-
szakára viszsza nem térünk, habár barbárelvüek, barbár-
müveltségüek, azaz szabadelvűek, forradalmárok is ülni fog-
nak a miniszteri székeken. Az egyháznak rendeletei, jöjje-
nek ezek a szentszéktől, vagy a püspöktől, érvényükre nézve 
nem függnek semmi piacet, semmi exequaturtól. „Quando-
nam Ecclesiae decretum ab imperatore accepit auctorita-
tem" ? (S. Athanasius Hist. Arian. ad monach. n. 52.) ,,A 
népek szabadságának első s legfőbb alapja a szentszék pápai 
hatalma." (De Marca, de concord. 1. 1. c. 12.3.) Maga a ke-
rületi, vagy tartományi főnök, maga a miniszter, sőt a király 
(is császár is szellemi űa a püspöknek, a pápának, a lelkiek-
ben tehát nem parancsolni, nem az egyházi rendeletet aka-
dályozni, hanem annak engedelmeskedni tartozik, különben 
súlyos bünt követ e l , és erőszakot. ,,Si quis dixerit jbap-
tisatos liberos esse ab omnibus s. Ecclesiae praeceptis quae 
vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non tenean-
t.ur, nisi se sua sponte illis submittere voluerint, anathema 
sit. (Conc. Trid. sess. IV. can. 7.) S ha az egyház 
viszont oly követelést tenne a világi hatóság rende-
leteire ? Ha ezen rendeletek az erkölcsöt, vagy az egy-
háznak jogait sértik, az egyház Istentől kapott hatalmának 
folytán az ily intézkedéseket, jönnének bár 10,000 képvise-

lővel zsúfolt teremből, érvényteleneknek nyilatkoztatandja, 
mivel ami az övé, azt védi; de ha más nemű rendelkezése-
ket az ő piacetje alá követelne ? A nép ez által nyerne, s 
annyi miniszterek és képviselők korában, kik sem Istent, 
sem embert nem néznek, valóban a népek érdekeit biztosi-
t a n á j d e nem csinálna-e zavar t? nem tiltakoznék-e az ál-
lami hatalom ? Jogosan tiltakoznék , ép ily jogosan tiltako-
zik az egyház, midőn egy miniszter a királynak nevét oly 
rendeletekre ellopja, melyek az egyházi és állami rendet föl-
zavarják. Date caesari, quae sunt caesaris, et Deo, quae sunt 
Dei. IIa némely országokban az egyház ezt tűrte, a türelem 
jogot az államnak nem ad; ha néhol a concordatumba is be-
igtattatott; az egyház bizonyos helyzetekben rendelkezhetett 
igy, anélkül hogy más országokban, vagy más helyzetekben 
az állam ilyesekre jogot magának bitorolhatna. S ahol ezek 
a concordatumba bevétettek, csak azokra köttetett ki a kir. 
piacet, melyek egyház-állami természetűek ; a dogmatical 
bullák, az erkölcsi viseletről szóló brevék, az egyetemes bú-
csúk, a föloldozások , a kétségekre adott válaszok, a böjt, 
fogadalom, lelkismereti esélyek, stb mindezekről szóló, tisz-
tán lelki dolgokban kiadott iratok mindig mentesek voltak 
a placettől. A tuijiui kormány minden néven nevezendő egy-
házi rendelkezéseket, jöjjenek a szentszéktől, vagy a püs-
pöktől, piacet fogai közé követel. Idegen fejedelem a püs-
pök ? Nem, — — első alattvaló a hűségben. Idegen feje-
delem a pápa ? Hol egy kath. ember lakozik; ott a pápa 
otthonos. Romában egy katholikus sem, sőt egy keresztény 
sem idegen ; nemcsak, Romában a zsidó, a pogány sem ide-
gen, laknék bár a tengerek nem ismert szigetein; ugy a szent-
atya sem idegen sehol, mindenütt atya, mindenütt főpász-
tor, mindenütt Krisztus Jézus Istenembernek helytartója. A-
kik az egyháztól elszakadtak, az egyházba váratnak, kik még 
nem hisznek az evangéliumba, hinni fognak; az afrikaiak, a 
kisásiaiak, kik megtagadták azt, egykor magok hirdetni fog-
ják ; a szentatya minden léleknek, mely a világon van, atyja 
és fejedelme, aki Romába"megy jelenleges, vagy jövendő-
beli atyjának házába lép. Roma a keresztények birt öröksé-
ge , Roma a nem-hivők birandó öröksége, Roma az emberi-
ség birtoka: a szentatya az emberiségnek egyetlen legfőbb 
pásztora. Testvérek vagyunk mindnyájan, graecus et barba-
rus , judaeus et sci tha, a közös testvériség közös atyát 
föltételez. A mult századi legisták, magukat a romai 
pogányjogba beéve, a keresztény eszmét tagadták, mi-
dőn a pápát valamely országban mint külfejedelmet te-
kintették. A hivőnek lelkében a szentatya otthonos feje-
delem , ehez intézi ő atyai szavait, s őt innen mint jöve-
vényt kizárták, mit neki az Isten, mit a Megváltó Isten adott, 
azt tőle elvenni akarták. Ide megy ki az idegen fejedelemről 
szóló elmélet ; nemcsak összezavarja a két nemű hatalmat, 
melyet Krisztus Jézus külön-külön körben maradni akart, 
hanem teljesen tagadja a lelki hatalomnak eszméjét is. Mond-
ják, hogy a placet a püspök által tett kinevezésekben, és az 
exequatur a szentszék intézkedéseiben az államnak és a pol-
gároknak jogait biztosítja. Valóban félteni kell az állami ha-
talmat, de nem a szentszéktől, hanem a forradalmároktól; 
félteni kell a polgári jogokat , nem a püspöktől, nem a pá-
pától , hanem oly fejedelmektől, milyen XIV. Lajos, I I . 
József , II. Victor stb. oly miniszterektől, milyen Pisa-
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nelli és 3záz hozzá hasonló. Mily jogát védi az állam, mikor 
a szentszéki engedvényre , hogy Votiva , vagy de Requiem 
mise mondassék, azexequaturt reá teszi ; hogy egy valaki 23 
éves korában papnak szenteltessék, hogy a föntartott bűntől 
föloldoztassék, hogy hust ehessék stb. ? ,De lehetne valami 
más is, de véthetne az államjog ellen is !' Fogassa be tehát 
az állam a polgárokat egyenkint, s zárja be a tömlöczbe 
mindnyájukat , mivel kiki lophat, ölhet , csalhat. Nem lop, 
nem öl, nem csal a becsületes ember ; de ki áll jót értté , ki 
biztosit a lehetőség ellen ? Ez mindenkinél megvan, s talán 
Pisanelli miniszternél leginkább. Lesz tehát az állam rabok 
fölötti hatalom , de nem szabad polgárok fölött szabad hata-
lom. Ide is hajlanak, sőt nagy lépésekkel ide mennek az álla-
mok, s Italia már erre jutott , hogy a piemonti király porko-
lábokkal tarthat csak tanácskozást, nem pedig szabad ország-
nak szabad minisztereivel, midőn a szélső szabadelvű képvi-
selők tömegesen kilépnek a kamarából, nem akarván jelen-
létükkel megtisztelni a szabadságok öldöklő kormányát. Ami 
pedig azon lehetőséget illeti, a szentszéknek minden vála-
szai de jure communi mindig ugy adatnak , ugy értetnek, 
hogy általuk bárkinek joga ne sértessék, ,salvo jure tertii.' 
Különben mily szörnyeteg, de egyszersmind mily nevetsé-
ges azon kormány , mely büntetni meri az ország polgárát 
azért , mivel a szentszék engedelméből saját házában misét 
mondat, mivel tiltott napokon házasodik, böjti napokon hust 
eszik, vagy mivel a plébános vendéghajat visel az oltárnál ? 
s nem azért bünteti, mivel a polgár ezt teszi, hanem mivel a 
s z e n t s z é k engedélye következtében teszi, tehát mivel attól 
fogad engedélyt ezekre , akinek ezt megadni egyedül van 
joga. Kedvelt rögeszme az egyházat mint bármely társulatot 
tekinteni az államban. Teszi-e ezt az állam valamely más val-
lásos társulattal? teszi-e a szabadkőmivesi páholyokkal? 
te3zi-e a szinházi, vasúti stb. részvény társulattal? Követeli-e 
ezeknek rendelkezéseit az ő piacetje, az ő exequaturja a lá? 
(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 27-én. Consalvi emlékiratainak adatjait 

meg kell szakitanunk. A szerkesztői ga.zdászat sokszor pa-
rancsol ily félbeszakításokat, mikor más égő tárgyak vizet pa-
rancsolnak. Tanuságunk az Isten, hogy személyes birkózá-
soknak helyet nem engedünk, hogy az igazat, az üdvöset, 
eredjen bár kitől, hálával fogadjuk. A lap nem a személyek 
hanem az ügy mezeje. Nemcsak annak tartozunk figyelem-
mel, ki az igazságot megtámadja, hanem annak is, ki jó lé-
lekkel a szent ügynek saját sugallata szerint jó tanácsokkal 
szolgál, s ezt annál inkább, mert ide a testvéri kötelék vonz, 
a közös hivatás közbe lépni parancsol, kivált ha alkalom lesz 
valami hasznosról szólani, amire nincs mindig alkalom. 
Omnis paterfamilias profért de thesauro suo nova et Vetera. 

Az Idők Tanujában 233—234 sz. B. Zs. ur Zádori 
János hittanártól irt ,A társadalom alapelvei' czimü könyvet 
bemutatja. Az emiitett dicséretes lap bő kivonatokat közlött 
e munkából, B. Zs. ur czélszerünek vélte, ha a könyv mellett 
saját nézeteit is bemutatja az állami és társadalmi nagy kér-
désekről. A czél szent, s meg vagyunk győződve, hogy a 
közlött nézetek egyházszerető szivből fakadvák, közölvék. 

Hanem — nehogy pro pisce scorpionem kapjunk, ezen jegy-
zeteinket közöljük. 

B. Zs. ur korszaki ember, s korszakinak akar minden-
kit, minden tant. Ademocratiát biztos alapon nyugodni látja, 
hozzá szegődik, vele halad, s akik azt teszik, azokat a katho-
likusok nem nagy számú, de annál nemesebb és kedvesebb 
táborának nevezi. Ezt pedig azért, mert a társadalmi kér-
dések megoldása nem dogmatikai érvelés, nem függőleges 
irányú logikai lehozás, hanem az árnyalatok tudománya. A 
politika az árnyalatok elvein alapszik ; ezt a logika, vagy 
örök igazság szerint érvelni ószerü, mult századi, nem kor-
szaki dolog. A társadalomban soha nem volt, nem is lesz 
normális állapot, eszményi állam soha nem volt, azért az 
Írónak, ki erről ir, bele kell magát élni a helyzetbe. Elvben 
a tévelynek jogát el nem ismerve, gyakorlatilag oly alkot-
mányért kell küzdenünk, mely midőn szabadságunkat biz-
tosítja, a másokét, (kik tévelyt terjesztenek,) nem szabdalja 
körül. Az alkotmányosság szabad sajtó és szabad szólás nél-
kül nem képzelhető. Ne legyünk ábrándozok, ne óhajtsuk 
vissza a mult időket; ébredjünk fel az absolutismus mámo-
ros szunyadozásaiból, nem lehet reményünk oly állapotra, 
melyet némely szent buzgalomtól áthatott, de költőileg esz-
ményi és kevesbé gyakorlati lelkek óhajtanak. Idéz : „mégis 
valaki nem rég kiálta fel : mivé lett Europa boldogsága het-
ven év a l a t t ? " stb. És i smé t : , ,A szabadelvű katholikus 
vagy hitetlen, lia szabadelvű, vagy a szabadelvüség értel-
mében nem szabadelvű, ha igazhivő." stb. Hozzá teszi : „nem 
értem hogy lehet ily valamit mondani, a mérsékelt szabad-
ság liiveit kevesbé őszinte vallásosságról vádolni." 

Szorul szóra vettük át ezen tételetet, lia a szakadozás 
ellen volna kifogás, testvéri érzelemben előre bocsánatot 
kérünk, mert szakadozva találtuk, s ha ügyetlenül összeállí-
tottuk, csak az összeállítás nehézségét bizonyítottuk. 

E tan Correspondant tanának mondatik, s Montalem-
bert mult évben a mechelni gyűlésen felolvasott kettős be-
szédjére visszavitetik. Ezt igaznak találjuk, mivel a nemes 
gróf épen ilyesekre buzdított mult évben. 

Miután azon idézetek a Religio „Havi szemléiből" 
valók, azon ,valaki' saját csekélységünk, s nevünk a lapnak 
alján áll. Szavainkat, tanainkat, mig téveseknek be nem bi-
zonyulnak, ki nem tagadjuk, miért nem idézte B. Zs. az irót, 
sőt a helyet is, hol azon inegrovott. állitások olvastatnak, 
nem tudjuk. Magunkat csalhatatlannak nem tartjuk A jó 
lelket szaváért kérdőre venni nem gyengédtelenség : aki ir, 
a közönségnek ir. Minden tehát, mi az I. T. jelzett számai-
ban eszményinek, költőinek, gyakorlatlannak, ószerünek 
mondatik, reánk esik. 

Dolgozatjaink négy évesek, több életkérdésről elveket 
fejtegettek, téveseknek nem bizonyultak, hogy egy jegy-
zéssel : ez költői, eszményi, ószerü, nem korszaki stb. ledön-
tetnének, kételkedünk. Ha két tárgy összekoczczan, a gyen-
gébb szétpattan. A ,Havi szemlékből' kivett tétel nem áll 
szórványos magányban, a négy éves folyammal szoros lán-
czolatban van, vele egy tant képez. B. Zs. u raz egészre egy-
szerűen i r ja : ,nem értem.' Legyen szabad nekünk a ,nem ér-
temet' érteni, s mondani, hogy meddig B. Zs. ur ,nem ér-
tem'-je a critérium veritatis nemei közé föl nem vétetik, ad-
dig a ,nem értem' marad az ami: ,nem értem.' 



Különös szerencse nekünk a szentatyával ugyanazon 
vád alá eshetni. Neki is mondták : te, e3 kormányod nem 
korszaki, te mindig csak mysticus magaslatokban tartozko-
-dol, szállj le, s szólj a napi kérdésekről, éld be magadat a 
mai korszakba, a napi kérdések nem dogmatikai érvelés, ha-
nem korszaki nuance, árnyalat, légy practicus. Ha nem tudod 
elhagyni dogmai érveléseidet, igazunk van, hogy nem tudsz 
a jelen időhöz, a mai eszmékhez illően kormányozni ; szűnj 
meg tehát földi fejedelem lenni, maradhatsz mysticus ma-
gaslataidon, dogmai érveléseidben. — Ily tiszteletről nem 
álmodtunk, mikor megadatik, szegénységes csekélységünk-
ben, kivált testvértől, zavarodva fogadjuk. Edes a szenta-
tyával egyről vádoltatni ; édes-e vádolni ? nem tudjuk. Kö-
szönet értté, igyekezni fogunk, hogy ezután is csak a szenta-
tyával együtt vádoltathassunk, bárkitől, bármily lapról jönne 
is a vád. 

S valóban, mire épiti Drouyn az őrsereg kivonatását? 
Olvassuk. „Politikai nézeteink végzetszerűen ellenkeznek. 
A romai és párisi kormány nem engedelmeskednek azon egy 
sugallatoknak, nem járnak el ugyanazon elvek szerint. Lel-
kismeretünk sokszor parancsol tanácsot adni a szentszéknek, 
s a szentszék lelkismereti kötelességnek tartja azokat el nem 
fogadni. A szentszéknek van saját természete, saját törvény-
könyve, saját részletes joga, melyek sokban a mai eszmékkel 
(avec les idées de ce temps) szerencsétlenül ellenkeznek." ' ) 
A követ gyengéd szavakkal élt, mire czélzott, gyanitani 
lehet. Mily azon két elv, mely egymásnak ellent mond, mi az 
a saját természet, saját törvényhozás, az avatottak tudják. 
Nyissuk fel a „Napoléon III. et 1' Italie" röpiratot, a kor-
szaki és nem korszaki meghatározás értelmét, és a tárgyat, 
amire vonatkozik, világosabb tételekben olvassuk. A röpi-
rónak ép az volt a czélja, bevitatni, mily magas, mily esz-
ményi, mily szent a pápának elve, eljárási módja, hogy azu-
tán látszólag függőleges irányú logikai lehozással a szent-
széket képtelennek mutassa fel az állam kormányzására. Igy 
a röpirász: „A romai államok közigazgatása nem más mint 
a kath. tekintélynek (dogmatikai érvelés) alkalmazása a vi-
lági érdekekre. Az egyház törvényei nem engednek vitatko-
zást, ők tiszteletre méltók, s ugy kell azokat nézni, mint az 
isteni bölcseség kifolyását (dogmatikai érvelés): hanem a 
polgári társadalom saját törvényhozást követel. A canoni 
jog hajlithatlan, mint a dogma a századok lefolyásain moz-
dulatlan, s azért egészen más a törvényszerű jogtól, mely a 
társadalom szükségei szerint változik. A canoni jog alkalmas 
lehetett a ker. műveltség első idejében, de ma már elégtelen 
a mai társadalom védelmére, fejlesztésére." 2) Ha az idéze-
tekbe tovább mennénk, Thouvenel sürgönyeiben, Valette tu-
dósításaiban, a mérsékelt forradalmárok irataiban világosabb 

' o 
állításokra jutnánk, melyeknek végső lehozása : a pápai kor-
mány nem korszerű, mert a dogmatikai érveléstől einem áll; 
a mai társadalom csak árnyalatokon alapult elveket ismer ; 
a ,liat voluntas tua' az államokra nem alkalmazható, tehát 
szűnjön meg a pápai fejedelemség. Félre tehát a canoni jog-
gal, az isteni bölcseség kifolyásával , a változhatlannal, a 
politika nem dogmatica, nem logika, itt gyúrni, keverni kell, 

' ) Gróf Sar t iges követhez Itomába küldöt t j egyzék sept. 13-ról . 
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hogy a márvány tészta márványt játszék, de mégse legyen 
márvány, igazat játszék, de mégse legyen igaz. A politika 
árnyalat. Ily érvekből és ily czélra mentek minden ajánlatok : 
a világi közigazgatás, a Napoléon törvénykönyv, a bolognai 
vicariatus, a pápai államok négyötödének elrabolása, stb. 
Ha elvekről van szó, soha se kérdezzük: korszaki-e vagy 
nem? hanem igaz-e vagy nem? Ha igaz, mindig korszaki, 
ha nem igaz, soha nem korszaki. Az elvekből fejlesztett le-
hozásokra, ha nem akarunk az igazságtól elpártolni, kény-
szerülünk függőleges irányú lehozásokat keresni. Ami igy 
lehozatott, azt helyesnek mondjuk. A társadalmi kérdések-
nek gyökerei mult századokban vannak, a mult időket számba 
kell vennünk. A mult időket multaknak nézhetjük, a mult idők 
igazságait élőknek kell néznünk, és vallanunk. Ma él a tár-
sadalom, de nem ma született, hagyományai a változások 
között éltető elemei. A ,Havi szemlék' irója, és kiadója soha 
nem várta a szerencsét, hogy testvértől a szentatyával egy 
vád alá tétessék. E vád dicséret. 

Igy van az, ha két tárgy összecsattan, a gyengébb 
szétpattan. 

,Eszményi.' A kath. igazság mindig az. Nem is volt a 
,Iíavi szemlék'-nek más czélja, mint a társadalmi, s állami 
helyzetekre, esélyekre, kérdésekre a kath. igazság fényét 
vetni, nehogy amit eltűrni, amiben otthonosnak, gyakorla-
tinak kell lenni, mint helyest, mint állandót, mint olyant, 
melynek semmi hiánya nincs, tekintsük. Ismerjük a helyze-
teket ; ha az örök igazság világánál nem tanulmányozzuk, 
azokat ismerni nem fogjuk. Ily tanulmányozás mindig dog-
matikai érvelés, függőleges irányú logikai lehozás. Ha ta-
nulmányozzuk, az örök igazságot a helyzetekre alkalmazzuk, 
miben egyeznek, miben ellenkeznek. Szükségképen az esz-
ményibőlindulunk, a tökéletlenre lépünk. Hogy ily tanulmá-
nyozás nem árnyalat, nem színezés, nem nuance, nem mi va-
gyunk okai. Akik az árnyalatokat szabályul kiáltják, termé-
szeti ösztönből a függőleges irányú logikai lehozásokat ke-
resik, s nem a helyzetekhez a tant, hanem a tanhoz a hely-
zeteket alkalmazni, az eszmény felé törni igyekeznek. Kik a 
keresztény állam eszményét gyűlölik, a nem keresztény ál-
lamra eszményt csináltak , amelyre törnek. Dogma nélkül 
nincs fej, csakhogy vagy az igazság dogma, vagy a tévely. 
J a j a kath. népnek, ha a dogmatikai eszményt szeme elől el-
veszti, s a ja j t annyiban érezzük, mennyiben már elvesztette. 
A sok tévedésnek mai nap ez a forrása, s ki tudja, B. Zs. 
ur irt volna-e ilyeseket, ha Montalembert beszédjén keresztül 
az eszményre figyel ? Jó szándékát ismerve, tagadjuk. A ker. 
életben ezen élet eszményét tekintjük , hogy a jóban ma-
gasabbra törhessünk. Soha nem fogjuk ezen eszményt e 
földön elérni, de szabad-e azért az eszményt elvetni ? Szep-
lőtelen tökélyre nem jutunk, de nem abban van-e minden 
jámborságunk, hogy ezen eszményhez közeledni szünet nél-
kül iparkodunk? Erkölcsi létünk alig lesz a gyónás után egy 
óráig normális állapotban, (secundum normám divinae vo-
luntatis) fogjuk-e a nem normális állapotot helyeselni, kívá-
natosnak, keresendőnek nyilatkoztatni? fogjuk-e mondani, 
ne törődjünk a normális állapottal? fogutik-e mosolyogva 
tekinteni azokra, kik a normális állapotot komolyan veszik? 
Ami a jó az akaratra, az az igazság az elmére. Ami egy em-
ber, az az állam. Ez se volt, s talán nem is lesz normális ál-



lapotban, lex peccati ide is ha to t t ; de nem az-e a lelkisme-
retes államárok törekvése, hogy az államot normális állapot 
felé irányozzák? Tökéletlenségek voltak, lesznek, de ezeket 
szeretni nem szabad. A normális állapot eszményi, adja 
Isten, hogy ezen eszmény a kath. igazságok eszménye le-
gyen, nem forradalmi eszmény. Volt de ju re normális álla-
pot, mikor a sacerdotium és impérium frigyet kötött, hogy 
az alkalmazásban nem sikerült, nem az egyház az oka. Az 
egyház kiván, keres u j alkalmazást: a volt alkalmazás hibáit 
ő mindig kárhoztatta, a fr igyet szent kötelességnek mondta. 
Súrlódások voltak, ez az ember élete; de a súrlódás miatt a 
ker. állam, ker. királyság nem szűnik meg jónak lenni. A 
súrlódások miatt a normális ker. királyságot feladta, kárho-
zatosnak mondta La Mennais, XVI. Gergely a tant kárhoz-
ta t ta . Montalembert grófnak is ezt vetették fel, hogy elitélt 
tant uj alakban felelevenit, s amit csak tűrni lehet, ő helye-
sel, ő ajánl, ő korszaki tannak vitat , ami néhol, például Ame-
rikában szükséges, azt az egész világra alkalmazza, válto-
zatlan tan ellen szólva, ily tant maga állit, az orvosságot, 
mely a betegeknek jó, az egészségesek rendes eledelévé te-
szi. Különös az emberi elme, hogy a törhetlen tan ellen t ö r , 
mégis uj törhetlen tant ál l i t ; minek századok fejet hajtottak, 
akarja, hogy az u j tannak a jövő századok fejet hajtsanak. 
Semmi nem korszaki , csak a tökélet lenség, semmi ke-
vesbé korszaki, mint a tökély e földön : örüljünk-e an-
nak , forduljunk-e el e t től? Nem abban leszünk gyakor-
latiak, legalább ugy gondoljuk, ha az örök igazság eszmé-
nyének partjairól a napi szóvivők ladikjába ugrunk, haladni, 
haladni, haladni akarván, hanem.ha a gyakorlati élet teker-
vényein az örök igazság eszményét, mint vezércsillagot szem 
elől el nem veszítjük. Mikor a tenger zajlik, a delejtûre, a 
kormányrúdra legnagyobb szükség van, leginkább vigyázni, 
ezt legerősebben tartani kell. 

13. Zs. ur a ,Havi szemlékkel' szemközt uj tanokat ja-
vasol; b a k é t tárgy összekoczczan, a gyengébb szétlocscsan. 
(Folyt .) 

NAGY-VARAD , octob. 2-án. A három napi szent 
gyakorlatok, melyekről szándékunk egy pár szót váltani, 
papneveldénkben tegnap véget értek. A szent elmélkedések 
azon eszközök, melyeknek a neveidei i f jú t elő kell készi-
teni isteni hivatásának, magasztos föladatának megismeré-
sére, szeretetére. Tanulni kell előbb, hogy tanitani, engedel-
meskedni, hogy parancsolni tudjon. E szent czél az, melyet 
vas szorgalmú és bölcs tapintatu egyháznagyaink szemök 
előtt tartottak léteit adván az ily szent intézeteknek, hol az 
ifjak nagy lelkű alapitójuk szándéka szerint bele okulva az 
isteni dolgokba, buzgóságot és szellemet öltve a hivek lel-
keit Is tenhez ragadják. Ki ne tudná azt, hogy az emberiség 
szent ügyének előmenetele igen sokban f ü g g egyes tagjá-
nak nemes tevékenységétől , de leginkább az előkelőb-
bek , felsőbbek tökélyeitől erkölcsiségétől ; különösen pe-
dig áll ez az egyház szóigáit illetőleg. Hogy az anyaszent-
egyház ezt soha sem téveszté szem elől, jele az, hogy inté-
zeteiben mindenkor a legnagyobb gondot s a leghathatósabb 
eszközöket iparkodott papjai szellemi erkölcsi kiművelésé-
nek előmozditására forditani, hogy képesekés méltók legye-
nek küldetésüknek megfelelni. Hisz azon számos jeles 
féríiak, kik megdicsőült lelkeik fáradalmaik kiérdemlett j u -

talmát már élvezik, ily intézetekben veték meg buzgoságuk 
nagyságuk alapját. Igaz, hogy a boldog hajdanban a családi 
kör is inkább közreműködött a hiterős bajnokok nevelésé-
ben , korán becsepegtetvén gyermekeikbe a vallás iránti 
szent lelkesedést; de most úgyszólván alapjában kell kez-
deni a hit szent elveinek plántálását, hogy a ferde nevelés 
rosz iránya, darabossága helyreigazitassék, leköszörültessék, 
és igy a nemes czél eléressék. Minthogy pedig minden jó 
onnan felülről a világosság Atyjától jő, azért ma ,,Veni san-
cte"-val kezdeték a tanulmányi ú j év : mely alkalomal Lopus-
nyi Ferencz kanonok és apát mutatá be a szent-mise áldo-
zatot. Nem hagyhat juk figyelem nélkül továbbá azon szerény 
ünnepély t ; mely ma egy hete Biharon, nt. Orbán József es-
peres és plébános beigtatása alkalmával adta elő magát, ki 
kegyelmes püspökünk udvarában 14 éven át fáradhatlan buz-
góságal működött majd mint szentszéki jegyző, majd mint 
titkár, s ott szerzett érdemeinek jutalmául e szép állomásra 
küldetett . F t . Csornák Emmanuel kanonok ur beigtató beszé-
dében fe j teget te a papi hivatás nagy fontosságát, mely a 
béke és rend őre a családban és társadalomban ; a beigtatott 
plébánosnak Krisztus Jézus tanának szükséges voltát ecse-
teié a világra, emberiségre, és igy mindenkinek üdvösségére 
nézve. Rezmenti. 

ROSNYO, oct. 15-én, Nagyméltóságú főpásztorunk 
folyó hó 8-án érkezett vissza székvárosába a csehországi 
fürdőből , hol roncsolt egészségének helyreállítására két 
hónapig időzött. Amily nagy volt örömünk, hogy szere-
te t t főpásztorunkat hosszabb távollét után ismét körünkben 
üdvözölhetjük, oly mély és leverő a szomorúság érzete, mely 
legkegyesebb atyánknak csak részbeni felgyógyulása miatt 
szivünkben gyökeret vert. A hirhedt gyógyító viz ereje szé-
gyent vallott a kinok és fájdalmak nagyságán, de a szilárd 
lélek erélye megtöri, féken tar t ja a kór égető kinait. Állja-
nak itt főpásztorunk apostoli szavai, melyeket megyéjébe 
visszatérve papjaihoz in téze t t : „Pos t absentiam trium pene 
mensium, post quaesitam e suasu medicorum, sed non in-
ventam in salubribus aquis Carolobadensibus in Bohemia, 
inde a semialtero anno afflictae valetudinis medelam, Deo 
auxiliante, etsi non incolumis, immo sub influxu diuturnorum 
et acutissimorum dolorum dietim periodice redeuntium, lon-
ginqui itineris incommodis et asperitate adversae tempe-
statis non parum adauctorum, corpore fatiscens ; nihilomi-
nus animo ad patienter ultro tolerandam — quamdiu Deo 
placuerit — immissam in me tribulationem, plena cum r e -
signatione dispositus redivi ad sedem meam episcopalem, 
regimen peramatae dioecesis meae — quantum per attri tas 
vires valuero — cum adjutorio constituti per me gen. Vi-
carii et consistorii denuo capessiturus. Auxilium meum in 
Domino ! qui dum acerba hac et diuturna aegritudine me in 
sua misericordia visitavit, faciet dolorem illius aut brevem, 
aut tolerabilem !" — Csuda-e hát , ha naponta küldjük fo -
hászainkat a Mindenhatóhoz, adja vissza szeretett főpászto-
runknak egészségét, vagy legalább tompítsa fájdalmainak 
tőreit, hogy a kinok szörnyeitől menten, még sokáig élvez-
hesse az alatta felvirult megye kormányzatának édes g y ü -
mölcseit ! 

M E C H E L N , sept. 10-én. Örömmel értesülünk, hogy a 
törekvések a malinesi kiállításra sok műtárgyat nyerhetni,. 



sikernek örvendnek. E kiállítás nem annyira kevesbé vagy 
többé drága értékű tárgyak halmaza, hanem inkább mintegy 
iskola, hova a műizlést tanulni kivánók egybesereglenek. 
Még egyes ily tárgyak látására hosszú utat kell tenni, ad-
dig itt a látogatónak azon előnye van, hogy sokat lát egy-
begyüjtve. E czélra és az átnézet tekintetében el lőn határozva 
a tárgyakat osztályok szerint, és korrendben sorozni, kimu-
tatás is volt történeti jegyzetekkel a legjelentékenyebb tár-
gyakra nézve A szobrászat osztálya igen érdekes. Hogy ne 
szóljunk az elefántcsont faragványokról, melyek közül né-
hány a 9-ik századból való; látni lehetett ott fafaragványo-
kat, melyek Flandriát a középkorban olyannyira nevezetessé 
tették. Az egyházi öltönyök és diszitmények sora nem ke-
vesbé érdekes A látogató szemlélte a szöveteket a 12-ik és 
következő századokból, és bámulatra ragadó hímzéseket. 
Werton ur a szervező bizottmány levelezője főpásztori gyű-
rűk nagyszerű gyűjteményét birja, melyek szintén kitétet-
tek. Francziaország, a rajnai tartományok és Hollandia is 
képviseltettek, oly módon, hogy e tartományok küldemé-
nyeit azokhoz csatolva, melyeket a mechelni, a brugesi, 
tournayi liégei és gandi megyék kiállítanak, mindenesetre 
rendkívüli ritka látványt nyújtottak. És elősorolásunk ko-
rántsem bevégzett. Nem szóllottunk még az aranymüvesi 
tárgyakról, szentségtartókról, ciboriumokról, kelyhekről, gaz-
dag és ritka ereklyetartókról, és őseink egyéb kegyeletes 
ilynemű müveiről. A malinesi kiállítás rég érzett és nélkü-
lözött igényeknek ezekre nézve is eleget tett. Össze lehe-
tett hasonlitani a különféle korbeli müveket , és a tudós 
és szakértő alkalmat nyert csekély idő alatt ismereteit gaz-
dagíthatni. Szükséges volt, hogy a katholikus gyülekezet, 
mely összehivatott, hogy az egyház szabadsága mellett küzd-
jön , mutassa meg egyúttal , mit létesített a művészet egy-
kor az egyház védszárnyai alatt ; kell hogy a művészek meg-
értsék, mikint jövőjük az egyházéval függ össze. Az egyház 
szabadságának megújítása meg fogja eleveníteni a művé-
szetet is. Az állam az őt szolgáló művészeknek költségveté-
sében dobhat alamizsnát; néha az érdemet meg is jutalmaz-
hatja, és a tehetséget bátoríthatja ; de a művészet méltósá-
gát nem emelheti, életet és népszerűséget soha nem adhat. 

FLORENZ , aug. 12-én. Oly botrányról értesülünk, 
melyet, ha hiteles okmányok nem tanúskodnának, hihetet-
lennek tartanánk, és habár az esemény egy pap, egy kápta-
lani helyettes kárára van, mégis hiszszük, hogy a roszalás-
ban minden őszintén szabadelvű lapok velünk egyetérteni 
fognak, mert ha a kormány a bírák lelkismeretével is kénye-
kedve szerint bánhatik , akkor Olaszhonban a legtürlietle-
nebb zsarnokság fog meggyökeredzeni. Breschi János pisto-
jai káptalani helyettes a minisztérium részéről vádolva volt, 
hogy az exequatur körüli törvényt áthágta. A pistojai tör-
vényszék a királyi procurator kérelme ellenére kimondotta, 
hogy az eljárásnak nincs helye A királyi procurator erre a 
florenzi kir. törvényszékhez fölebbezte az ügye t , mely ki-
mondotta , hogy az ügynek a pistojai forum előtt folynia 
kell. E közben a florenzi ,,Nazione" egy névtelen levél alak-
jában azon félelmet fejezte ki, hogy a pistojai törvényszék a 
helyettest alkalmasint fel fogja menteni. A királyi procura-
tor is hasonlótól tartván, kivitte a florenzi főtörvényszéknél, 
hogy Breschi ügye nem a pistojai, hova tartozott, hanem a 

florenzi első fokú bíróságnál tárgyaltassék. Ez eljárást nem 
lehet eléggé megbélyegezni, és a müveit nemzetek történe-
tében kevés példa van reá, hogy igazságot igy lábbal tapod-
janak. A statutum 71. czikke világosan mondja : „senki ter-
mészetes biráitól (giudici naturali , azaz illetékes bíróságá-
tól) el nem vonathatik" ; Breschi pistojai helyettesnek ille-
tékes bírái azok, kik a pistojai törvényszéket képezik, mily 
joggal lehetett tehát első fokban ügyét Florenzbe á t tenni? 
Breschi a legfőbb és semmisítő törvényszékhez folyamodott, 
hogy a florenzi határozat semmisnek nyilvánittassék, és ugy 
hiszszük, ez mégis fog történni . Nem elég, hogy oly szigorú 
törvények, kegyetlen rendeletek hozatnak a papság ellen, 
hanem, ha remény van, hogy talán valahol a bírák a vádlott 
papot fölmenthetnék , elvonják bíróságától ; de azért még 
folyton szabadságról, egyenlőségről és polgáriasodásról 
beszélnek. 

KONSTANTINÁPOLY, sept. 3-án. Az anglikán hit-
hirdetők ügye, kik a törökök közötti proselytismus miatt el-
fogattak, és bebörtönöztettek, nincs még egészen tisztában, 
sőt még inkább bonyolodottabbá válhatik. Megtiltatott ne-
kik a Londonból ide szállitott könyveket árulni, a kávéhá-
zakat látogatni, vallási dolgokról szólani. Ha híveiket még 
ki nem űzték a Perában fogadott szállásokból, ez onnét van, 
mert hiszik, hogy a megfélemlítés elegendő lesz. Ami a be-
fogottakat illeti, számszerint vagy t izet , a tartományokba 
fognak száműzni. Tekintettel azonban mégis Angliára, oly 
helyekre küldetnek, hol angol ügynökök laknak, képzelhetni 
az angol sajtó mekkora zajt fog ütni ez esemény fölött. A 
török kormány különben saját fegyvereivel verettethetik 
meg. Abdul-Medjid által 1856-ban kibocsátott Hati-hu-
mayun még vissza nem vonatott szövege megmarad, melyre 
a vallási szabadság érdekében mindig hivatkozhatni. A kér-
déses czikkely igy hangzik : „Tekintetbe véve, hogy ottoman 
birodalomban minden vallás és istenitisztelet gyakorlata 
szabad, alattvalóim közül senki sem leend háboritva vallási 
gyakorlatában, s azért erőszakot nem fog szenvedni, és val-
lása változtatásában nem leend semmikép megszorítva." Eb-
vől nyiltan kitűnik, hogy minden allattvalónak szabadsága 
van vallását megváltoztatni, és azt követni, melyet igaznak 
tart. Miért engedné tehát a diplomatia kicsavartatni kezei-
ből ezen eszközt, mely Törökország társadalmi átalakítására 
is egészen alkalmas, miután ama törvény a legjobb szán-
dékú sultán által a maga alakjában ünnepélyesen ki volt hir-
detre ? — Több egy év óta a görög nem egyesült egyház 
azon dolgozik , hogy a bolgárok elszakadását akadályozza. 
E czélra a vegyes és nagyobbrészt laicusoktól összeállított 
zsinat ülést ülés után tart, hogy az eszközöket keresse, meg-
hányja, és alkalmazza. Hitték is, hogy az eredmény megfe-
lelend várakozásaiknak , de az események meghazudtolják 
őket. Hogy a bolgárokat félrevezessék, a nyilvános közegek, 
melyek a patriarchatus szolgálatában állanak, hirdették, 
hogy az örmények (nem egyesült) egyháza a göröggel egy-
beolvadt. A két patriarcha nagy tüntetéssel egymást kölcsö-
sen meglátogatta, érseki templomaikba elmentek imádkozni, 
midőn egyszerre egy véletlen esemény a régi ellenszenvet 
egész mértékben újra felidézte. íme a tény. Scutari külváros-
ban egy tágas temető szolgált mindkét községnek, melyek a 
közepén okosan hagyták egy üres helyet az elkülönzésre. Az 
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Örmények, kik magokat a temető első és főbirtokosainak tart-
ják , most nem rég azon a közepett levő téren egy 14 éves 
leányt temettek el. Másnap reggel a holttetemet egy szomszéd 
ház ajtajához támasztva találták. Az örmények e hir hallattára 
nem kételkedtek, hogy a megszentségtelenités a görögöknek 
tudandó be. Elkeseredve azért, és sértetve vallási és nemzeti 
érzelmeikben , vagy három ezeren összesereglettek , és az 
átmenő görögöket súlyosan bántalmazták. A török katona-
ságnak kellett közbelépni, hogy a rend helyreálljon. A te-
tem a sirba visszahelyeztetett, de az örmények ezen felül 
nyilvános elégtételt követeltek , mi azonban meg nem ada-
tott . Az ügyek tehát , a szakadárok különféle ágazatainak 
egymáshozi viszonyát tekintve, nem hogy tisztulnának, sőt 
inkább zavarodnak. Ki tudja nem ezek e azon utak, és esz-
közök, melyek által észrevétlenül is azon egyház kebelébe 
térendnek vissza, melynek feje az igaz béke fejedelmének 
Jézus Krisztusnak valóságos helytartója e földön ? 

VEGYESEK. 
Cambodge fejedelme juniusban tartotta koronáztatási 

ünnepélyét. Az ásiaiak mindenben szeretik a fényt , s az 
ünnepélyességet, mely az európaiakra sokszor hosszadalmassá 
válik. Az indusok gazdagjai 20-30 napig lakomát tartanak 
házasságaiknál, mely lakomán naponkit 20-30 ezer ember-
nek enni adnak. Salamon étlapját, mely a szentírásban ol-
vastatik; ebből érthetjük, hogy a királyi udvarnak egy ebédre 
200 ökör kevés volt. Cambodge fejedelmének neve is ünne-
pélyesen hosszú , és ez: Samdach — Prea — Norodom — 
Borom — Ream — Motivea —Matau — Cumsan—Sontho 
— Norit — Mohét — Saverea — Thup — Frey — Soríjo 
— Covong — Noriiput — Tapong — Dam — Rang — Re-
ach — Borommoneat — Moh — Campuchea — Tup —• 
Boden —Sappasiripat — Prea -—• Sathet — Sata — Por — 
Prommea — Mor — Am — Miiy — Chey — Chea Molsay 
— Savó — Reajez — Thupbodey — Kenong — Pat — 
T i p h i — Dot — Sacot — Tampuchea— Nehac — Akka 
— Molsa — Baras — Ret — Vivor — Tmea — Pioee — 
Ee — Oudom — Borom — Barpit — Peaechau — Trung — 
Champuchea — Thup — Bodey. — Jó gyakorlati föladat 
az emlékező tehetségre. Ezen dicsérő szótárban csak a sza-
badelvüség vetélkedhetik, mikor szabadságokat igér. 

Beaufai-sur-Rille francziaországi falucskából egy ere-
deti eseményről tudósítanak a lapok. A falu temploma elha-
gyatott állapotban van, közel a roskadáshoz. Egy két jeles 
eszii, s lángoló keblű fiú, kik a templom körül játszani szok-
tak, azon gondolatra jutott, hogy a roskadozó templomot te-
temesen kijavítják, az egyik szinte uj templomról tanakodott. 
Ezek kiáltványt tettek közzé Francziaországnak ifjaihoz, hogy 
kiki mulatsági filléreit ezen templomnak javításához adomá-
nyozza. „Kedves kortársak ! igy szól a kiáltvány. Akartok-e 
minket segiteni, hegy templomunkat megujitsuk ? Ami tem-
plomunk oly elhagyatott állapotban van, hogy szivünkfáj, va-
lahányszor látjuk. Küldjetek nekünk e czélra, kiki tíz soust, 
(50 centime), és pedig plébánosunkhoz czimezve, s lesz szép 
templomunk, melyet a kisdedekről nevezett Szűz Mária tem-
plomának fogunk nevezni. A mi szüléink sokszor mondták 
nekünk, hogy aki a szegénynek ad, az az Istennek kölcsönöz : 
adjatok kölcsön a kis Jézusnak, hogy mindnyájan Jézussal 
uralkodjunk." Ha a tíz éves ifjakban és ily lélek nyilatkozik, a 
turini forradalmárok ismét és valóban mondhatják, hogy 
Francziaország velőkig eljezsuitásodott. III. Incze korában az 

ily kisdedek Jézus koporsójának visszahóditásaért lelkesed-
tek, a pápa felkiáltott: infantes praecedunt nos in regnum 
coelorum. Ily kisdedek valósággal megelőznek több milliom 
keresztényt. 

Nadar, léghajos, a belgák szabadsági ünnepén ,Géant ' 
léggolyójával, Artois társával, és 9 tudóssal estve 6 órakor 
felszállt, tiz órakor szerencsésen leszállt, habár az erős szél 
már a tenger felé ragadta az utazókat. Veuillot Lajos Na-
darnak, ki protestáns, jó ismerőse, elmés ötletekkel fűzött 
levelet küldött a merész léghajóshoz: „Üdvkivánataink kö-
vetni fogják. Jó utat, szerencsés visszatérést! Bánjon az 
Isten önnel önnek szive szerint, nem pedig elméje szerint. 
Szegény Nadar ! Lelkes jó fiú ! sokat játszol, hogy nyakadat 
törd, hogy a levegőben, nem pedig ágyadon halj meg. Hi-
szem, hogy az Isten önt megőrzi. De nem kell elbizakodni. 
Az Isten kegyesen bánik önnel, ön pedig nem viszonozza a 
kegyességet, s ön hálátlannak mondaná azt, aki földi jóte-
vőjével ugy bánnék, mint ön Avval, aki körülvértezte önnek 
szivét, hogy ne féljen, aki oly jeles nőt, oly kedves gyerme-
keket, és világhírű léghajót adott önnek. Kedves Nadarom ! 
Ha magosban lesz, vesse magosabbra horgonyát, mikor le 
akar szállani, s kiáltson Ahoz, aki van. O akkor is szabadit, 
mikor engedi, hogy leessünk. Egy kiáltás magába foglalhatja 
a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet. Ő hallja, ő atyánk." Quain 
operosa Caritas ! 

Colenso natali anglican püspök déli Africában, pro-
testált az angol protestantismus ellen, és a bibliából ép any-
nyi igazat húzott ki, mennyit a muhamedán is vall. Az angol 
püspökök felszólitották őt, hogy lelkismeretének ügyeért 
tegye le a püspökséget. Ó felelt, hogy az ő lelkismerete a 
püspökséget akarja. — Nem régen Colenso Paterborugh 
helységben prédikálni akart. A megyei püspök a lelkésznek 
parancsot küldött, hogy Colensot a szószékre ne bocsássa. 
A lelkész tehát maga prédikált, de a püspök ellen, akiről 
mondá : „Paterborugban régen Wikleffet megégették ; az én 
püspököm Colensót megégetné, ha ezt tehetné !" Ily szaka-
dozásnak megy elébe az anglicán egyház, sietteti a megtérést. 

Az ulmi szinházban a nagy karlámpa, mely 52 lángot 
adott, egy estve megpattant, az égő kőolaj a nőkre hullott, 
az egészből egy santiagói gyászos eset lett kis mértékben. 
Talán a bölcs Pesther Lloyd indítványozni fogja, hogy a 
színdarabok nappal tartassanak, vagy ha estve tartatnak, se-
tétben történjenek, vagy épen mint veszedelmesek, szüntet-
tessenek meg : a kath. istenitiszteletről ilyenféléket beszélt. 

Romában most vétetett tárgyalás alá Palma Fülöp, 
Romersi József, Fajoli Péter, Fiori Vincze bünmerénye, me-
lyet april 12-én Romában elkövettek. Mindnyájan piemonti 
küldönczök voltak, ellátva piemonti útlevéllel, pénzzel, gyi-
lokkal, bombával. A nevezett napon Palombella utczában 
Orsiniféle bombát vetettek, mely Pálmát súlyosan, Romer-
sit könnyen sértette. Elfogattak. A nyomozások kétségkívül 
helyezik, hogy a szentatya halálának esetére 9000 önkény-
tes külön külön csapatokban a közeli városokat elfoglalják, 
azalatt Romába áttett küldönczök mérges kiáltványt adnak 
a néphez, melyet ha a franczia őrsereg letilt, ők néhány lövést 
téve távoznak, hogy a romai nép elnyomatása ellen a fran-
cziák által tiltakozhassanak. Filibeck Cesár pedig meg volt 
bizva II. Ferencz elragadásával, esetlegesen IX. Pius meg-
gyilkolásával ; de erre a pénz Minghettitől későn jött. — A 
nagy bünmerényből tehát, melyet a piemonti kormány a 
szentatya ellen készitett, csak a kisebb rész hajtathatott 
végre. — Napoléon császár ezt tudja, Europa látja, és még-
is e becsületvesztett kormányra bizza Roma ajtajának őri-
zetét. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Havi szemle. I . — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A romai kérdés huszonhat hónapon át nyugo-
dott; Turinban hallgattak, Parisban altatni akartak. 
Billault 1862. mart. 12-én Roma kiiiritésére czélzó 
inditvány ellen a törvényhozó testületben szóno-
kolva az észre, az eseményekre, az isteni gondvise-
lésre hivatkozott, melyek a pápaság és a forradalom 
kiengesztelésére, s igy a romai kérdés megoldására 
kulcsot fognak adni ; ma az ész maradott, a gondvi-
selés nem változott, események hiányoznak, a hely-
zetek azok, melyek Thouvenel, La Valette kiengesz-
telési kisérleteit semmivé tették. A kérdés parázsban 
égett, a kath. lelkismeret, mint a harczfi a táborban 
fegyverére támaszkodva, reményeit egyedül az égre 
szegezve, csendesen figyelt, éberen pihent. A kien-
gesztelési kisérlet, mint teljesen sikeretlen, abba ha-
gyatott. Két évig maradt minden mikint volt ; jön a 
sept. 15-i szerződés Napoléon és Victor között, mint 
villám a derült égről. A kissingeni és karlsbadi ta-
lálkozásokra ez volt a válasz, ez az ellencsapás, s 
talán sikeres. Napoléonnak elől kell állani, az ügyek 
szálait kézben tartani, hogy az egyetemes orkánnak 
ajtait ő őrzi, közben-közben mindenkit figyelmez-
tetni. Ez az ő hatalma, ez a gyengesége, evvel emel-
kedik, evvel roskadozik. A nyugalom, a közbizalom 
az ő veszélye. A három nagyhatalom szövetsége a 
forradalmat elrémitette, ennek biztatást, — a jámbor 
kebleket reményre kelthette, ezeknek csapást kel-
lett adni. Europa csak egyszer átlátja, hol van az ő 
nyugalmának háboritója. Mit hoztak a bajor és a 
cseh fürdők, máig se tudjuk; avichyi fürdőnek ered-
ményét a sept. 15-i szerződésben bírjuk. A csendes-
ség nagy volt, a sejtelmek, a gyanitások fokozódtak, 
sugallt czikkek nem jöttek, tapintó röpirat fel nem 
szállt, a diplomatai tény maga jött váratlanul, elő-
készités nélkül. Meglepetés bűerő, hol mindenki té-
továz, ott a merész nyer. 

Örülnek sokan, mi nem rettegünk. Nem ígérünk 
hegyeket, de elveszve se tartjuk magunkat. Szerző-
dést csinálnak ellenünk, mi az egekkel vagyunk 
szerződésben „antequam spirarent conventiones ven-
torum." *) Mikor a diadalmaskodó egyháznak emlé-
két ünnepeljük, csak diadalra gondolunk; s kiket 
19 századok diadalai üdvözölnek, joguk van, hogy 
más 19 századon át előre biztosan tekintsenek. 

A szerződés pontjait említsük ? Ezek ismervék. 
Victor király kötelezi magát a pápa mostani birto-
kait fegyverrel meg nem támadni, sőtakivülrőljövő 
támadást a pápai területre visszaverni. A pápa sa-
ját biztosságára hadsereget alakit, melynek Victor 
király ellen nem szegül, hacsak Italiát nem fenye-
getné. A francziák császárja Romából részletenkint 
haza hivja seregeit, s két év múlva franczia sereg 
nem lesz Romában; Victor kész az elfoglalt tarto-
mányokra aránylag eső részt a pápai államadósság-
ból elvállalni. Ez a szerződés. A jegyzőkönyv, mely 
toldalék gyanánt áll, s hasonló érvénynyel bir, Vi-
ctort kötelezi, hogy Turin helyett félév alatt fővárost 
válaszszon. A francziák császárja külön okmányban 
nyilatkozik, hogy mely nap Victor király a kama-
rák határozatját a választott fővárosról szentesíti, 
azon naptól fog a franczia seregek kivonulására sza-
bott két év számittatni. Ez volna a romai kérdésnek 
uj alakja, megoldási kísérlete. 

A pápa és a forradalom kiengesztelése a fran-
cziák császárjának életföladata. I. Napoléon fegyver-
rel, III. Napoléon a pápa által akarja az uj elveket 
állandósítani Európában. Csillagzatja Roma felé vi-
szi, dicsőségét, vesztét Romában érzi. A Napoléoni-
dák sorsa ez. ígéretekkel, tisztelgéssel, rettentéssel a 
pápa lelkismeretét zaklatni, de mégis védeni ,.Napo-
léonok hivatása. A pápa által emelkedni, a pápa ál-
tal a trónon maradni, a pápa ostromlásával a napo-
kat bevégezni, Napoléonok története. Kérte III. Na-
poléon,a franczia törvénykönyv elfogadását a pápai 

») IV. Esdr. 6, 1. 
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államba; ]) Pius lelkismerete nem teliette. Hadakkal 
szállt le Piemontba 1859. april 26-án, május 3-án 
kiáltványt adott, mondva: „nem azért megyek Ita-
liába, hogy zavart idézzek, vagy a szentatya feje-
delemségét megrendítsem" ; május 4-én Rouland ál-
tal iratta a püspököknek: „Azon fejedelem, ki a 
szentatyát az 1848-i gyászos napok után trónjára 
visszahelyezte, a kath. egységnek legeró'sebb táma-
sza ; ő akarja, hogy a szentatya minden fejedelmi 
jogaiban sértetlen maradjon." á) Bologna mégis el-
esett , a katholikusok nyugtalanok lettek, a császár 
jun. 16-án az ,Ami de la Religion'-ba hivatalos köz-
lést küldetett azon bűnös gyanusitások ellen, mintha 
Francziaország a szentatyának fejedelmi tekintélyét 
megingatni engedné, miután ó' a szentatyát tisztelet-
teljes védelemmel fedezi. 3) Haza tért a császár, oct. 
11-én Bordeauxban volt, az érsek szavaira eként vá-
laszolt : „Köszönöm, hogy szavaimat előhozta, mert 
reményem van az egyházra dicsőséges uj korszakot 
nyitni, mikor az egész világ osztani fogja nézetemet, 
hogy a pápaság nem ellensége a szabadságnak, s 
Olaszország függetlenségének." 4) Alig mult két hó-
nap, 1859. dec. 31-ről már felszólította a szentatyát, 
mondjon le a legatiokról. A legatiok feladása lett 
volna a kiengesztelődés a forradalommal. Ezt vitatta 
a ,Le Pape et le congrès' röpirat, melyről a romai 
hivatalos lap irta, hogy „tőrvetés a gyengékre, is-
métlése a megczáfolt tévelyeknek, a szentszék ellen 
tett sértegetéseknek." A szentatya a röpiratot „az 
álnokság, az ellenmondások nemtelen szövegének" 
nyilatkoztatta, mikor Goyont jan. 1-én fogadta. Rus-
sell 1860. dec. 24-én a röpiratnak a pápai fejede-
lemség fele veszteségét tulajdonította, Cavour Na-

' ) , ,Je resume ainsi le retablissemeut du pouvoir tem-
porel du pape : amnestie générale, sécularisation de l'admi-
nistration, code Napoléon, et gouvernement liberal." Edgar 
Ney tábornokhoz 1849. jul. 15. — Ray ne val franczia követ 
Romában 1856. máj. 14-én bebizonyította, hogy a közigaz-
gatás világiak által van, s 7000 hivatalnok között csak 124 
egyházi volt, ezekből is nagyobb rész a tonsurán kívül még 
a kisebb rendeket se birta. A törvénykezést oly tökéletesnek 
vall ja , mint Francziaországban. —Annuai re cath. p. 104. 
6 0 9 - 6 3 4 . 

2) „L'empereur y a songé devant Dieu, et sa sagesse, 
son énergie et sa loyauté bien connues ne feront défaut ni à 
la religion ni au pays. Le prince qui après les mauvais jours 
de 1848 a ramené le Saint-Père au Vatican, est le plus ferme 
soutien de l'unité catholique, et il veut, que le chef de l'E-
glise soit respecté dans tous ses droits de souverain tempo-
rel." — Annuaire p. 109. 

3) Annuaire p. 110. 
4) Annuaire p, 112. 

poléon levelének, mely a röpirat ismétlése volt, Olasz-
ország háláját biztosította. Ezen kiengesztelődési ter-
veta szentatya el nem fogadhatta ; igy szóltl860 jan. 
19-én tartott allocutiojában: „Hac sua epistola im-
perátor suadet, ut earumdem provinciarum posses-
sioni renunciare veliinus, cum ei videatur hoc tan-
tum modo praesenti rerum perturbationi posse me-
deri. Nulla interpositamora eidem imperátori rescri-
bere properavimus, apostolica animi nostri libertate 
clare aperteque déclarantes, nullo plane modo nos 
posse ejus annuere consilio; ac simul professi sumus, 
non posse nos cedi, quod nostrum non est ; quin stle-
mnia, quibus obstricti sumus, juramenta violemus, quin 
motus in reliquis uostris provinciis excitemus, quin 
catholicis omnibus injuriam inferamus, quin denique 
infirmemus jura non solum Italiae principum, qui 
suis dominiis injuste spoliati fuerunt, verum etiam 
omnium totius christiani orbis principum." *) Ezen 
allocutiot l'Univers kiadta, emiatt a lap megöle-
tett ; a legatiok elfoglalása végletesnek vétetett. Tisz-
telni a pápát a felszólításban, sérteni a kifosztásban, 
ez némelynek fiúi tisztelete az atya iránt. Jött az 
1861-ik év, Umbria és Márka elfoglaltatott, kis szín-
játék után 1862-ik év jan. 11-én La Valettehez Ro-
mába Thouvenel irta, hogy a pápa Umbria és Márka 
feladási elvén egyezkedjék Victor királylyal. Anto-
nelli válaszul adá: ,a szentszék nem egyezkedik a 
rablóval. A szentatya nem mondhat le a pápai állam 
valamely részéről, semmi conclavenek, semmi pápá-
nak nincs erre hatalma.' 2) Jött május 20-a, a császár 
levelet küldött Thouvenelhez, Thouvenel La Valet-
tehez , hogy a pápa egyezkedjék a forradalommal. 
A császári miniszter irt, hogy a császár megvédi sz. 
Péter örökségét, de nem többet, s erre a szentatyának 
rá kell állani. Mi az egyezkedési föltétel a francziák 
császárjának terve szerint? Először a pápa minden 
fejedelmi jogait fentartani ; másodszor a pápai álla-
mokat a legatiólc nélkül; harmadszor sz. Péter örök-
ségét Umbria és Márka nélkül ; utoljára ? Igy lehet 
a mult a jövőnek záloga! La Valette jun. 24-én be-
szélt Antonellivel, ez válaszolt: „A szentatya sem-
mire sem állhat, ami közvetlenül vagy közvetve he-
lyeselné a kifosztást, melynek áldozatja lett. A ka-
tholikusok javaiból semmit sem engedhet. Ettől lelk-
smerete irtódzik; a szentatya pedig tisztán akarja 
ÍZ ő lelkismeretét az Isten elé vinni. Az államadós-
ság egy részét sem engedheti át , mert ez közvetett 

' ) Religio 1860. 1. félév 10. sz. febr. 4. 81. 1. 
2) Annuaire p. 151. 
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elismerése volna a kifosztatásnak." La Valette vissza-
irt Par i sba , bogy az egyességre a pápa és Victor között 
semmi remény nincsen.1) Itt állt meg a romai kérdés. 
S mit tesz a conventio ? Amit, (a tartományok elrablását) a 
francziák császárja óvás mellett elismert, most tisztán elis-
meri, s ezt nemzetközi kötvénybe leteszi; ami az ő szavai 
szerint ideiglenes volt , s rendezésre v á r t , az most állandó ; 
ami még változhatott, az változhatlan ; de azért mégis Íratja 
f. é. sept. I3-án Komába: „ezen módot találja a császár az 
egyességre, a kellemetlen helyzet végletére." Ismét felszó-
lítás a lemondásra, az államadósság átengedésére, s hogy az 
elsőszülött íiunak tisztelete az atya iránt se maradjon el, fel -
szólittatik a szentatya fenyegetéssel, hogy akár egyezkedik 
akár nem, két év alatt az őrsereg haza tér. „Seregeimet Ko-
mában hagyom, igy irt III. Napoléon Victorhoz 1861-jul. 
12-én, mig felséged a pápával ki nem engesztelődik." Ma az 
őrsereget nem a létre jött kiengesztelés viszi haza Romából; 
hanem az őrsereg kivonása parancsolja a kiengesztelést. 
Napoléon felelős, mi Italiában történik. O a nagyhatalmak 
között Gaetában 1849-ben történt egyesség alapján őrzi 
Romát. Beszéljünk in parabolis. A felelős protector a 
fejedelmek tudta nélkül a bűnös raptorral, az olasz forrada-
lom végrehajtó szolgájával egyezkedett, hogy ez az erőszak-
kal elvett birtokot megtarthatja ; a felelős protector szerző-
désben igéri a raptornak , hogy két év múlva már nem lesz 
protector ; a raptor igéri , hogy durván nem fog többé ra-
bolni. Miről mond le a protector ? A protectioról. Miről mond 
le a raptor ? A fosztogatás durvaságáról, de nem a fosztoga-
tásról. A pápai területet biztositja-e a szerződés, vagy a for-
radalmat ? Nem ^erkölcstelen botrány a keresztény Európá-
ban ezen szerződés, még ha betühiven is megtartatik? A ra-
ptorral szerződés , hogy némi biztosság legyen ! Ez az er-
kölcsi törvénynek, a jognak teljes feladása, elárulása. Csak 
igy keressük-e tehát személy- és vagyonbiztosságunkat, ha 
a raptorokkal szerződünk, kikötve, mit , s mi módon szabad 
l e s z a raptornak fosztogatni ? Ily szerződés biztosság, nem 
arra, hogy ki ne fosztassunk, hanem csak, hogy az előre kikötött 
módon kivül ki ne fosztassunk. Miienne, ha az állam javain-
kat ily szerződések mellett védené? S mégis amit a franczia 
sasok védenek , az jól van megvédve. Követelték ez évben 
némelyek a törvényhozó testületből, hogy a mexicoi hadak 
kivonulására határidő szabassék. Rouher válaszolt : „Nem 
fogok ereszkedni a veszélyes kérdésbe , nem szólok a kivo-
nulási határidőről. Nem tudjuk-e , hogy a kivonulás határ-
ideje a forradalmi szenvedélyeket felizgatná, s a jóknak bá-
torságát csak lehangolná?" 2 ) A szentszéknek határidőt 
szabtak. S mégis a sept. 15-i szerződésnek a forradalmi 
szenvedélyeket kell eloltani. Végzetszerű két év ! Menjünk 
a szentszék odahagyatásának elébe ; de ki lesz a forradalom 
martaléka, a szerződés nem mondja Kiengesztelést paran-
csol a szerződés ; engesztelődjenek ki a szerződés aláirói az 
Istennel, rendre száll minden. Mi történik Párisban, Turin-
ban két év alat t? „Várjuk az eseményeket " Billault a csá-
szárról mondta , hogy az észre , az eseményekre , a gondvi-

' ) „ D e v o n s nous n o u r r i r l ' e spoi r «le v o i r i e Sa in t -S i ège se prê ter 

e tc . C ' e s t avec un profond r e g r e t que j e me vois obligé de répondre 

n é g a t i v e m e n t . " — A n n u a i r e p. 152. 
J ) J o u r n a l de Br . 291. s z . 17. oct . 1864. 

selésre számol; a romai kérdés sept. 15-e után a gondvise-
lésnek van átadva, s a multakra tekintve, nem csüggedünk, 
a szerződésnek nem örülünk, a főczélt, a pápafejedelemség 
védelmét benne föl nem találjuk, a Bonaparték életében szo-
kásos lépésnek tekintjük , melyre az egek ura szokott vála-
szolni, azért mondjuk: „cum quanta diligentia judicasti fi-
lios tuos, quorum parentibus juramenta et conventiones de-
disti bonarum promissionum !" 1) 

Pontozzuk-e a szerződés szövegét? Csak a merész álli-
tások halmazát magosabbra raknók. Keressük-e a hivatalos, 
félhivatalos, sugallt értelmezéseket? Ellenmondásokra buk-
kanunk. Figyeljünk a lapok Ítéleteire? Felvilágosítás he-
lyett setétséget találunk. Paris másképen érti a szerződést, 
másképen Turin ; a szerződő felek, mielőtt a szerződés be-
tűje megszáradt volna, egymásnak ellenmondanak. Drouyn 
irja : „A nagy pénznek birtokába jutva a szentszék, belül 
hű seregtől támogatva, kívülről Olaszországtól megvédve, 
mire kötelezettséget biruuk, a szentszék kormánya rendes 
állapotba tér, függetlenségben, biztosságban nekünk lehet-
ségessé teszi, hogy őrseregeink maradásának határt szab-
junk. Eként teljesednek a császárnak 1861 jul, 12-én Victor 
királyhoz irott szavai: „seregeimetRomábanhagyom, migcsak 
fölséged a szentatyával ki nem engesztelődik, vagy mig a 
jelenlegi pápai államok rendes vagy nem rendes katonaság 
által fenyegetve lesznek." 2) A szerződés tehát a franczia 
kormány értelmében sz. Péter örökségét a szentszéknek biz-
tosítja. Ugy érti-e a turini kormány? Minghetti az elűzött 
kormánynak nevében sept. 19-ről igy szól a királyhoz: „Meg-
igértük, hogy a mostani pápai területet meg nem támadjuk, 
s a mi területünkről megtámadtatni nem engedjük ; de ez 
nem semmisiti meg a nemzet jogait és óhajtásait, sőt erő-
sen tar t ja az eszmét, hogy erkölcsi erővel, s a mai művelő-
dés minden eszközeivel élni fog a szabadelvüség győzel-
mére. Atviszszük Florenczbe a fővárost, hogy az erkölcsi 
eszközök hatása a közelség, és gyakorabbi érintkezés miatt 
sikeresebb legyen." 3) Parisban mondják: Roma a pápaság 
számára biztosítva van ; Turinban mondják : Roma a forra-
dalom számára biztositva van. Parisban mondják : csak igy 
biztosithatjuk Romát ; Turinban mondják : csak igy rabolhat-
juk el Romát. Es ezek szerződést kötöttek. Jó lélekkel? 
Nincs válasz. Álnokul? A két ellenkező értelmezés válaszol. 
Nem csalódik-e III. Napoléon Victorban, Victor Napoléon-
ban, az olasz nép mindkettőben? Nem szól senki, tagadni nem 
meri senki. Nem csalódik-e Napoléon és Victor a szerződést 
követő eseményekben? Mi lehet a szerződés eredménye, már 
lát juk; mi lesz? Azt az Isten fogja megmutatni. Parisból irja 
a sugallt Constitutionnel : „Napoléon politikája nem válto-
zott." Valóban szükség ezt mondani, mert senkinek eszébe 
sem jutna. „A franczia politikának két főczélja volt : a pápa-
ság függetlensége, és Olaszország szabadsága ; mind a két 
czél a sept. 15-i szerződésben eléretett. Mikor alkalom volt, 
a pápai kormányt a kormány természetes helyzetébe visz-
szatenni, ezt el nem mulaszthattuk. Minden jog biz-
tositva , minden kötelesség megtartva." Mit mond Pepoli 

' ) Sap. 1 2 , 2 1 . 
Monde 272 sz. 4. oct . 1864. 

a ) Unità ca t t . 284 sz. 5. oct 1864. 
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a milanói ebéden? „A. szerződés jótétemény Italiára, a ha-
ladás és műveltség diadala. En tudom, hogy ha az olasz nép 
átlátja, miszerint a szerződés semmit se törül ki a nemzeti 
programból, sőt széttöri a láneznak utolsó gyűrűjét, mely 
Francziaországot ellenségeinkhez (a szentszékhez) csatolta, 
a szerződést büszkeséggel üdvözölni fogja. Nincs Italiában 
államférfi, ki a nemzetnek jogait feláldozhatná; ha oly szerző-
dést kellene aláírnom, mely a nemzeti egységnek nagy fogal-
mát megtagadja, kezemet elvágnám." ') Roma tehát az ola-
szoké. Igy értelmezi a mérsékelt forradalom is, mely a turini 
kormánynak szolgálatjában van : „A. szerződés nem tiltja az 
erkölcsi eszközök használatát, sőt felhatalmaz. Az eredményt 
nem nehéz megjósolni." 2) ,,Ha a szerződést becsületesen 
megtartjuk, váljon lemondtunk-e Romáról? Semmiképen. 
Olaszország nem mond le természetes fővárosáról, nem is 
vállalt magára kötelezettséget a romaiakat elutasítani, ha 
ők csatlakoznak hozzánk." 3) A pápaság ellenségei örülnek a 
szerződésnek: ez mutat ja , hogy mi nem örülhetünk. Ok 
fosztogatói szándékaik teljesítését várják belőle ; higyjük-e 
tehát, hogy III. Napoléon által biztosítva vagyunk? Napo-
léon lemond a védelemről, maga helyett Victor királyt ál-
litja Roma ajtajához. Megtart ja-e Victor a szavát? Nem 
küldte-e Garibaldit Siciliába, mikor tengeri rablónak nyilat-
koztatta? S nein ölelte-e a tengeri rablót , mikor ez Nápoly 
koronáját hozta ? A szerződés Turinban lázadást szült, a 
a népkirály a népfölséget lelövette , a fölséges népet leszu-
ronyozta, a bomba nevet kivivta ; de nem a lázadás alatt bo-
csátotta-e el kormányát ? A győző vesztett, a győzött nyert. 
Fogja-e ezt mindig tenni? fogja-e mindig tehetni? Meg-
tartja-e szavát, mikor koronája jön veszélybe, hacsak Roma 
ellen nem megy? Mily hatalma van a népkirálynak? Enge-
delmeskedni a népnek. Turin azért lázadt föl, mert gondolta, 
hogy Romát, mint fővárost , a király nem akarja. Ily őrt ál-
lított Napoléon Romának ajtajához. De ha meg is tartja a 
szerződés betűjét ; nem azért tart ja-e meg, hogy a betű mögé 
búvjon? Mi az erkölcsi eszköz? Az erkölcsi eszköz mai nap 
nem erkölcsös eszköz. Bujtogatni a népet, elpártolásra csá-
bítani a pápai sereget, megvásárolni a tisztviselőket, fizetni 
az utczai izgatókat, zaklatni, vesztegetni, hitegetni, rémiteni 
a népet, rágalmazni, hazudni, küldönczökkel a népet lázítani, 
világi ruhában egykét ezredet a pápai városokban elosztani ; 
egy jelre, mikor minden készen van, a pápai fejedelemségnek 
véget vetni. „A csatlakozó romaiakat elutasítani nem ígér-
tük." „Erkölcsi eszközeink a közelség miatt sikeresebbek 
lesznek." Ez a mai műveltségnek erkölcsi eszközei. Maradna-e 
ily helyzetben Napoléon saját trónján ? A pápa mégis védve 
— a raptor kegyelmére bízva, a raptornak átadva. A romai 
kérdés a lelkismeretek kérdése, ezt a császár is többször 

' ) Non vi è uomo di s tato italiano clie possa sacr i f icare i diritti 

della nazione : e priina di so t toscr ivere un t ra t t a to clie comproinettesse 

i lg rande concetto de l ' un i t à nazionale, misarei tagliato la inano." — 

Osserva tore Rom. 235. sz. 15. oct. 1864. 
z ) , ,Gli elíetti possono facilmente essere profetat i ." Nazione flo-

renzi lap, — Osse rva to re Rom. 230. sz. 10. oct. 1864. 
a ) , ,Si l'on exécute loyalement, c 'es t que l 'Italie renonce à R o -

me ? Nullement. Elle ne renonce pas plus â sa Capitale na tu re l l e , qu 'e l le 

n'a pris l ' engagement de repousser les romains, si les romains venaient 

à e l le" ,Italie ' kormánylap f ranczia nyelven. — IVIonde 282: sz. 15. 

oct. 1864. 

mondta; lelkismeretünk nyugalma a raptornak becsületszava. 
„Auxilium feret gens judaeorum Romanis corde pleno; si 
genti judaeorum acciderit bellum, adjuvabunt Romani ex 
animo, prout eis tempus permiserit." Ez is conventio volt, 
memoriale pacis et societatis, és a zsidók lakoltak mellette. 
A piemonti kormány nem becsületes kormány, ő élő árulás, 
hitszegés, jogtapodás Európában ; becsületes szerződésre, 
vagy a szerződés becsületes megtartására képtelen. Vagy 
megtartatik a szerződés, amint Parisban értelmezik, és Vi-
ctor koronája elvész ; vagy amint Turinban értelmezik, és Ro-
ma elvész, s Romával ki még ? A szerződés megtarthatatlan, 
a szerződés annyit sem ér, mint az a papiros, melyre Íratott, 
mert minden esetben a szerződő felek egyikére vészt hoz. A 
szerződés színleg a pápai fejedelemség ellen van ; de a pápai 
fejedelemségre lesz legkisebb kárral. Mily szerződéseknek, 
mily vállalatoknak, mily esemény knek előhírnöke, azok se tud-
ják, kik aláírták. Még a turini és párisi kamarák nem szóltak, 
még a diplomatia hallgat, még a szentatya nem nyilatkozott, 
várjuk az eseményeket. 

Parisból ellenmondanak Turinba, Turinból ellenmonda-
nak Parisba ; a szerződő felek szakgatják a szerződést. Na-
poléon mondja, hogy biztosítja Romát a pápaságnak ; Vi-
ctor pedig, hogy biztosítja az olasz forradalomnak. A szó már 
értelmezte a szerződést, hogyan fogják az események értel-
mezni ? A katholikusok nem hisznek Napoléonnak, a forra-
dalmárok nem hisznek Victornak ; Romának barátjai mond-
ják : Napoléon elárulta a pápát ; Victornak barátjai örülnek, 
Victornak ellenségei, a mazzinisták, árulásról vádolják Vi-
ctort: egyik Italia óhajtásainak teljesedését, másik Italia szét-
daraboltatását kiáltja. A katholikusok a szerződést el nem 
fogadják; a mazzinisták átkozzák. Mivé lett a szerződés, mi-
előtt teljesedésbe ment volna? Mivé lesz két év múlva ? Ki 
fog csalatkozni ? Annyit tudunk, hogy mi nem fogunk csalat-
kozni. Ha Napoléon őszintén akarta biztosítani Romát, köve-
telni kellett, hogy a forradalmi Italia lemondjon Romáról; ha 
Victor őszinte lélekkel akart szerződni, nem kellett volna a 
franczia őrsereg kivonulását követelni. Ha Victor nem akarja 
a pápát kifosztani, egy dolog, mily sereg van Romában, pá-
pai vagy franczia; ha Napoléon nem akarja Victor kezére 
játszani Romát, egy dolog, Turinban lakik-e Victor vagy 
Florenczben. A szerződés rejtély , mely Európát zaklatja, 
szakgatja. Napoléon maga védelmére kötötte azt. Nem Roma 
biztosítása , nem Olaszország szabadsága a szerződés czélja; 
megszoktuk már, hogy a tuileriák szavaiban soha ne gondol-
juk azt, amit a szavak mondanak. A romlott szótárt jól értjük, 
ha romlottnak ismerjük. 

A nagy kérdésnek újra fel kell vétetni: keresztény le-
gyen-e a társadalom vagy pogány ? királya-e Krisztus Jézus 
az emberiségnek vagy nem? Isten nevében uralkodnak-e a 
fejedelmek, vagy pedig az álnokság, az erőszak nevében? 
Ez a 19 századnak nagy kérdése.1) Ha a szerződés kihivásaz 
éjszaki hatalmasságokra, ily hatalmak soká veszteg nem ma-
radnak , s akkor az Isten fogja sorsainkat rendezni. Ha a 

' ) A szentatya 1849 dec. 8-án tar tot t allocutiojában mondja : „ A 
forradalom ördögi nitt A keresz ténység épületét lerontani a k a r j a , hogy 
a pogányságot visszaállítsa. A pogány Roma dicsőségeivel csa loga t ják 
a népet, oda törnek : quo Italia piislinum ve te rum t empor um idest e thni -
corum splendorem i terum acquirere possit ." 



szerződés a forradalom utolsó kívánságának teljesedése ; ez is 
közelebb hoz a czélhoz. Quod facis , fae cito. Ily napokat 
már látott az egyház. A bécsi békekötésben még keresztény 
volt Europa, habár nem katholikus ; az 1789-i elvek követe-
lik, hogy kereszténységét leöltse. A kereszténység hivei, le-
gyenek bár protestánsok, a pápa részére állanak, mert tud-
ják, hogy a kereszténység legmagasabb érdekei e szentséges 
személyhez vannak kötve ; elvesztvén a pápa a szükséges 
függetlenséget, elvész a lelkismeret szabadsága, az emberi-
ség nemessége, méltósága, leszünk baromi állapotban a sza-
badelvüség végső feljődése szerint. Az csapások a társadal-
mak gyógyulása. Ha ez szükséges, meglesz secundum miseri-
cordissimam iram Dei.Szerződhetnek a földi hatalmak, a pápa-
ság, az egyház Istenbe bizik. Az emberi méltóság ellenségei tud-
ják, hogy Europa még igen keresztény, egy csapással törni 
nem akarnak. A méreghez lassan szokni sikeresebb dolog. A 
sept. 15-i szerződés a lelkek mélyeit megnyitotta. Egy tapasz-
lattal gazdagabb a világ. Mint fog Ítélni az Isten, sokáig nem 
várunk. Az excommunicatiohoz kötött átok már nyilatkozik. 
A forradalmi király odahagyta őseinek bölcsőjét, ma oda 
hagyja őseinek országát, koronáját. Őt az események Roma 
felé ragadják, hogy a renditlen sziklához sújtsák. A szent-
ségtörések, az esküszegések, az árulások, a megvesztegeté-
sek, a fosztogatások bűnhődést követelnek. Jogtalansággal 
egy ország sem alapíttatott, egy ország se tartatott fön. Turin, 
Piémont, a hitszegések, az árulások, a szentségtörések fészke 
első köteles bűneinek poharát kiüríteni, a többi utána jön. 
Felhőkig orditozott, mikor az olasz fővárosok koronáikat 
porba dobálták ; a sor most reá j ö t t . Florencz koronát kap, 
miután a koronának leghidegebb barátja, olcsó pénzért sza-
tócsa volt. Legtöbb koronát vesztett, s a vesztetteket legke-
vésbé siratta. Nem kérdezték soha , mily koronát kapjon ; 
nem kérdezik ma sem. Kap, s vészit koronát akaratja ellen. Ez 
a forradalom bűnhődése, ez az izgalmas népek ostora. Flo-
rencz alapul fog szolgálni, hogy Roma kapui alapjaikból ki-
emeltessenek. Roma 19-ik századnak czélja. Mint a barbár 
népeket, a forradalmárokat is az Isten szava Romának hajtja, 
hogy érczkapuján szétlocscsanjanak. Roma ellen csak forra-
dalom mehet, s Román kivül a forradalom meg nem törhet. 
A mozgalmak jelei között a szerződés is áll. Ki fog Italiának 
trónján ülni, nem tudjuk, de Victornak unokái kapnak-e őseik 
ruháiból rongyokat, melyeket magok széttéptek? Ezt se 
tudjuk. Ha nem védelmeznek minket a földi fejedelmek, 
jele, hogy az égiek akarnak védelmezni. A szerződés magá-
ban igazságtalan , mert állandósítja a rablott jószágot ; er-
kölcstelen, mert a rabló büntetésre, nem pedig szerződésre ér-
demes ; érthetetlen, ellentétes értelmezésekre vétetik, magá-
ban semmis, érvénytelen. Erőszak szülte, csak erőszak ér-
vényesítheti a lelkek fojtogatására. Várjuk az eseményeket, 
nyugodtan tekintsük a földi erőködéseket. Quicumque in 
alta siderum regnatis aula principes, favete votis supplicum, 
qui dona coeli flagitant. „Cum quanta diligentia judicasti 
íilios tuos, quorum parentibus juramenta et conventiones de-

disti bonarum promissionum." ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Fölsége m. G y ő r ÍTy László nv. 1. sz. nagyprépos t , 

s czimz. püspöknek Lipót rend ; P u r g s t a l l e r József a kegyesrend 
tar tományi főnökének Ferencz József rend ; m. B e z e r é d y Miklós 
cz. püspök, veszprémi kanonok, s a hétszemélyes tábla ülnökének sz. 
Is tván rend lovagkeresz t jé t legmagasabb ki tüntetés jeléül legkegyeseb-
ben adományozni méltóztatott . 

Cs. ap. kir. Fölsége f. é. oct. 14-én kel t legfelsőbb ha tároza tá-
val a nagyváradi 1. sz. székeskáptalannál köve tkező sorozatos előlép-
tetést legkegyelmesebben helybenhagyni mél tóz ta to t t : F o g a r a s s y 
Mihály éneklő , J u n á k Is tván őrkanonokká , g r . H a l l e r Ferencz 
székesegyházi , H o v á n y i Ferencz krasznai , H u z 1 y Károly közép-
szolnoki főesperest té . 

KÁROLY-FEHÉRVÁR, oct. 16-án. Néhány nap óta 
az erdélyi rom. katholikus megye, az apostoli buzgalmu fő-
pásztornak, a forrón szeretett atyának, a nemes szivü, láng-
lelkű nagy püspöknek nmlga Haynald Lajos urnák, köréből 
történt eltávozásáról szomorodott szívvel, bánkódó lélekkel 
értesült. S noha hónapok óta rebesgették a hirt, hogy ő 
nmlga az erdélyi főpásztori székről leköszönt : mégis midőn 
a távozó föpásztornak hiveit megáldó s tőlök búcsút vevő 
szózata ide elhatott, mindenki váratlanul meg volt lepetve, 
— s a benső szeretetnek heve, a űui ragaszkodásnak buz-
galma ohajtotta volna lehetetlennek tartani a megszomo-
ritó valóságot, mely őt a föpásztornak áldást és békét osztó 
működésétől, jogot, rendet és tekintélyt védelmező gondos-
ságától, melynek egy évtized alatt oly számos, oly sok irá-
nyú nemes bizonyítványait látta, hallotta és tapasztalta, örökre 
megfosztá. Igaz, hogy ő nmlga saját példájával tanította hi-
veit, hogy az isteni gondviselésnak sorsunkat intéző rende-
leteit ne fúrkészszük, hanem vallásos szivvel és engedelmes 
lélekkel hajoljunk meg Isten akaratja előtt ; igaz, hogy több 
mint tiz év alatti főpásztorkodása az erdélyi megyében szá-
zadokra szóló javitásokat, alapítványokat, s jótéteményeket 
tett ; igaz, hogy gondjaira bizott, terjedelmes megyéjét gyak-
ran beutazta, lángelmével védte jogait, érező szivvel segi-
tett szükségein, bölcseséggel és kegyességgel kormányozta 
hiveit ; igaz, hogy kün és benn, barát és ellenség előtt a 
két magyar hazában, s a szentséges atya trónja előtt becsü-
letet, tisztességet és díszt szerzett püspöki székének, s most 
szentatyánk apostoli határozata által a Cypriánok utódává 
van kinevezve : de épen ez oka meglepetésünknek, ez for-
rása szomorkodó megdöbbenésünknek. Amiért eddig örven-
deztünk, amit egész életünkben nagyra becsültünk s ma-
gasztalni fogunk, azért jelenleg búsongnunk kell, mert meg-
szűnt közöttünk feledhetlen emlékű főpásztorunk visszajö-
vetelének oly gondosan ápolt reménye. Azonban élni fog 
áldott emléke sziveinkben, élni fog a vallási és iskolai élet 
előmozdításának, melyre oly sokat áldozott, évkönyveiben ; 
élni fog erdélyi anyaszentegyházunk történetében, mely 
arany betűkkel irja fel volt nagy főpásztora nevét a nagy 
elődök sorába, s a nemes áldozatok, az egyházi és iskolai 
alapítványok, s a szenvedő emberiség számára istenes lé-
lekkel tett nagy jótétemények sorozatából fűzi meg azon 
hervadhatlan koszorút, melylyel kegyes főpásztora iránt tar-
tozik. — De különösen Fehérvár köteles örök hálával lenni 
azon kitűnő jótékonyságért, melyet vele a távozó főpásztor 
egy évtized alatt számtalanszor éreztetett, s melylyel ittléte 
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•utolsó perczeiben a szenvedő emberiség üdveért érezni tudó 
várost kitüntette. Már hat éve, hogy az irgalmas nénék szor-
galmas vezetése alatt az általa alapított nőnevelde virág-
zik ; és midőn a vallásos nevelés városunkban a családok 
közös kincse kezd lenni, a főpásztor kegyetosztó jobbját a 
szenvedők felé újból kinyújtotta, s egy kórházat alapított a 
város kebelében, melynek beszentelési ünnepélyét ma ül-
tük meg. A szentmise áldozat után m. Lönhart Ferencz pá-
pai praelatus és kanonok a székesegyházban német nyelven 
beszédet tartott, melyben emiitette, hogy volt főpásztorunk 
eltávozása utolsó perczében kegyességének uj jelét hagyta 
ránk örökségül, midőn Károly-fehérvárott a szenvedő embe-
riség javára egy kórházat alapitott- Ily nagy, ily nemes ál-
dozatnál lehetne beszélni a kegyes főpásztor tevékeny éle-
téről, áldásdús működéséről, az igazság, a jog, a szent ügy 
védelmében szerzett érdemeiről; de a szerény főpásztor pa-
rancsszava megtiltá, hogy ez alkalommal személyéről, éle-
téről, tevékenységéről valami legyen felemlítve; s lia ne-
héz szivvel is, engedve a főpásztori szózatnak, visszavonul 
az érdemek és áldozatok kínálkozó tágas teréről, nem em-
líti fel azokat, amik Erdélyt de különösen Fehérvárt örökös 
hálára kötelezték a távozó főpásztor iránt, hanem csak azt 
fejti fel, hogy a szenvedők hathatós segélye nem a világtól 
van, mely az egészségnek, a jólétnek örvend, s a nyomor si-
ralmaitól, a fájdalom könyeitől irtózik, mely az ép virágok 
után leselkedik s a csapások alatt lekonyult gyenge szálakat 
könyörtelenül eltiporja, hanem szentséges Üdvezitőnktől, 
ki a szegények isteni jótévője volt, s az ő anyaszentegyhá-
zától, mely mindig nemes vetélkedéssel s feláldozással ápolta 
Krisztus szegényeit, kórházakat, szerzeteket alapitott és 
épitett számokra, letörülte a szegények könyeit, enyliitette 
a szenvedők fájdalmát és testi s lelki vigasztalásokról gon-
doskodott. E nap az egyház jótékonyságának ünnepélyes 
bizonyitványa, mely által volt nrrilga főpásztorunk e vá-
rosban a szenvedők enyhítésére oly menhelyet nyitott meg, 
mely több mint negyvenezer forint nemes áldozatba került. 
Végre, megható szavakban áldást kért a kegyes főpásztor 
személyére, a kórházra, a szenvedő emberiségre, s az ezek-
ért szeretetteljesen működő irgalmas szerzet tagjaira, kik 
nem gondolva a világ hálátlanságával, lemondva az élet kí-
nálkozó kényelmeiről visszavonulnak, hogy a betegek körül 
a keresztény szeretet tényeit gyakorolják, hogy jólétök fö-
lött őrködjenek s letörüljék a fájdalom keserves könyeit. E 
szent beszéd tartalma, melyet csak száraz kivonatban ismét-
lék, mindenkit meghatott, s a Szentlélek segitségülhivása 
után nyilvános körmenet alakult, melyet ngs Ráduly János 
hittudor, káptalani helyettes és nagyprépost ur a kórház 
helyiségére vezérelt. A diszes körmenetben akétnembeli ta-
nuló ifjúságon kivül a megyei növendékpapság, a városi ta-
nács és polgárság is háladatosan részt vett. A szépen búto-
rozott szobák már előre tömve voltak, az udvar telve. A 
megérkezés után a káptalani helyettes ur megható szavak-
ban mondá : Dicsértessék a Jézus Krisztus szent neve, mely-
ben minden térd meghajlik menyben földön és a föld alatt, 
dicsértessék különösen e helyen, mely nagyuevü főpászto-
runk által a szenvedőknek édes menedékhelye lett, s mától 
fogva Krisztus szegényeinek befogadására, fájdalmuk eny-
hítésére , könyeik letörlésére, nagy áldozatokkal, nemes 

szivvel, nagy emberbaráti szeretettel, apostoli buzgósággal 
és bőkezűséggel kinyittatik, és megalapitottnak nyilatkoztat-
tatik. Nem kell az alapitó nevét, nem érdemét kérdezni, az 
ő elve volt: „transire benefaciendo", az ő szokása ugy tenni 
jót, hogy ne tudja bal keze, mit művel jobb keze. Ekkor fel-
olvastatá az alapítólevelet, melyből kitűnik, hogy ez minden 
nemzetiségű és felekezetű szenvedők előtt nyitva áll, kitű-
nik, hogy a telek és ház 12 ezer forintban áll, az állandó 
alapitvány pedig 28 ezer forintot tesz, mely a kfehérvári 
káptalan őrizetére van bizva. A kórház helyreállítása, teljes 
butorzása nincs enllitve. Ily nemes alapitvány egy uj nagy 
és drága emléke volt főpásztorunk Haynald Lajos ő excja 
székhelye iránti atyai jóságának. Legyen áldva az ő emléke, 
áldás koszorúzza nyomdokait, kiért az enyhülést nyert szen-
vedők ajtatos fohászai a mi esdeklésünkkel naponkint egye-
sülni fognak Isten szent szine előtt, hogy az Ur , gondvi-
selésének békés angyalait, kik a jótékony főpapot körünkbe 
vezérelték és folyvást kisérték, kisérjék és óvják ezután is, 
hogy édes és boldogító legyen jelenléte, tisztelt és szeretett 
személye, mint volt nálunk ; legyen jótékony és áldott em-
léke, mely nálunk, sok áldozattal nagy jótéteményeket létre 
hozva mindnyájunk szivével egyesül, mint szent és sérthetlen 
örökség, melyet csorbítani soha nem engedünk, melytől 
megválni soha nem fogunk ! 

VARGrEDE, oct. 19-én. A testvériség, egyetértés s 
bizalom hatalmas tényezői gyanánt tekinthetők az úgyneve-
zett papi gyűlések. Ezek azon láncz, mely minket szorosan 
egymáshoz kapcsol ; éltető erő, mely az egyházi szellemet 
táplálja, kalauz, mely a lelkipásztorokat a kétség homályai-
ból biztosabb útra vezeti. A rosnyói egyházi várgedi kerü-
letnek papjai épen tegnap gyűltek össze Féterfalván. Az ide 
összesereglett paptársak száma hétre ment, kik a Szentlélek 
segitségülhivása után épült lélekkel hallgatták sz. Pálnak 
az epheziekhez irt 12-ik fejezetét, és a „Memoriale vitae sa-
cerdotalis" fejezetét: „de'praedicatione verbi divini." Es va-
lóban igen alkalomszerűen ; mert sohasem volt nagyobb 
szükség a lelkipásztornak az isteni tan ellenei ellen szavát 
harsogtatni, mint épen minden positiv vallást és erkölcstant 
fenyegető, anyagiasságba merült napjainkban ! Clama, ne 
cesses bizonyára minden egyházinak kell, hogy füleiben han-
gozzék. „Praedica verbum importune, opportune, increpa, 
obsecra, argue in omni patientia et doctrina," aztán, hogy 
gondjainkra bizott juhok közül egy sem fog eltántorodni a 
hamis tanitás szele által, hanem mindenik belátandja a 
Szentlélek e szózatának csalhatlan ere jé t : ,,Haec est vita 
aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem 
misisti, Jesum Christum." Ily és hasonló gondolatokat éb-
resztett bennünk a hallottak tárgya. Mire azután a községi 
magtárakat a papság figyelmébe ajánló, a polgári bűntény 
miatt bevádolt egyházi egyének világi törvény általi elitél-
tetését, a nagyobb egyházi javadalmak körül legfelsőbb 
rendszabályokat tartalmazó püspöki körlevelek bemutattat-
tak. Végre egy állandó iskolai katekizmus ügyébeni fölirást, 
egynehány házassági ügy elintézése és előadott sérelem or-
voslása elhatároztatván, a gyűlés Isten dicsőségére befe-
jeztetett. 

PARIS, jul. 30-án. Batunból í r ják, hogy az örmény 
katholikusok egyháza Kis-Azsia keleti részeiben mindinkább 
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nagyobb terjedésnek és kifejlődésnek örvend. Az örmények 
a francziák irányában a legélénkebb rokonszenvet mutat-
ják, püspökjeik pártfogásunkat keresik, melynek segélyével 
idővel a szakadárokat az igaz egyház kebelébe terelhetni 
reménylik. 1848 előtt az erzerumi megye nagy jólétnek ör-
vendett , de akkor Európában bekövetkezett események, 
zavarok következményeikben itt is érezhetők voltak. A keleti 
háború után majdnem mondani lehetett, hogy a megye romba 
dűl t , a kivándorlás már előbb kezdődött, és ekkor csak Er-
zerum városát 663 kath. család hagyta oda. A körüllevő fa-
lukban azelőtt jobbadán egyesült örmények laktak , most az 
erzerumi síkságon csak három van, hol katholikusok laknak, 
és a legnépesebben sincs több 10 katholikus családnál. Ama 
kivándorlás hála Istennek ! megszűnt. a legújabb adatok 
szerint az egyesülteknek az erzerumi megyében van 20 tem-
plomuk , 50 papjaik , és a hivek száma körül-belül 10,000. 
Aali basa az erzerumi püspöknek Konstantinápolyban létekor 
megigérte , hogy évenkinti 60,000 piaszternyi segélyt kap, 
oly feltétel alatt, hogy iskola alapittassék, melyben egyebek 
között a török, arab, perzsa és franczia nyelvek is taníttas-
sanak ; de az Ígéret még mindig beváltásra várakozik. A 
püspökség jövedelmei igen szűken vannak kimérve. Az is-
kolák majdnem egészen hiányzanak, és az , melyet Salviani 
erzerumi házának egyik szobájában nyitott , alig nevezhető 
annak. 120 fiu és leányka van beszorítva, kik csak tökéletlen 
oktatást nyernek az olvasásban , Írásban és számvetésben. 
Tanitókép egy áldozár működik, ki a franczia nyelvet nem 
is érti. Eme helyzet szomorú és kivánatos, hogy mihamarább 
jól szervezett tanoda nyittassák. Másrészről a papok közül, 
kiknek száma elégtelen, csak egy van , ki az arab nyelvet 
érti. Minden évben érkeznek Bagdad , Mossul és Diarbekir 
felől katholikusok, kik itt meg nem gyónhatnak, vallási szük-
ségeiket ki nem elégíthetik , papjaink nem beszélvén csak 
örményül. Szükséges volna , ha töbhen értenék az arab és 
perzsa nyelveket. — Az örmény szakadárok igen hajlandók 
az egyesülésre, de a megtérések tömegesekké válnának, ha 
Francziaország az egyesült örmények iránti érdekeltségé-
nek valami fényes jelét adná. Mindenüt t , hol a franczia vé-
delem és pártfogás mutatkozott, a szakadár népség felénk 
közelgett. — A trebisondi megyében a vallási mozgalom 
még nagyobb mérvben mutatkozik, különösen Marsieanban, 
hol vagy 200 katholikus ház van , és ahol még 100 család 
hajlandó az egyesülésre. Szükséges ezen kivül, hogy az 
orosz befolyás szakadár örményeinkre ellensulyoztassék, ki-
ket fényes ígéretekkel Oroszországba bevándorlásra birnak. 

VALENCIA, aug. 28-án. A székestemplom jeles épü-
let, sz. Antolin a megye pátronusa, A m. püspök nagy kegye-
séggel van a jezsuiták iránt. A megye területén Carrionban 
van a jezsuitáknak jeles convictusa, mely mintegy gyermek-
semináriumnak tekinthető. Valencia régi város, a papnevelde 
is régi épület. Rector nincs, a püspök maga az igazgató, a 
ház különben jó szellemet mutat, van benne 48 bölcsészet-
és 52 hittanhallgató, de a megye igen nagy. A kórház irgal-
mas nők keze alatt áll. Több női szerzet karmeliták, recollec-
ták. Az Augustinák e nap tartották védszentjük ünnepét, 
az Oltáriszentség ki volt téve, és megható volt a reggeli áj-
tatosság a sz. mise alatt, de főleg a délutáni körmenet. Az 
Oltáriszentség itt valóságos tiszteletben részesül. Egy sor 

világi tisztes férfiú égő gyertyákkal, utána egy sor papság 
szinte égő nagy gyertyákkal, elől sz. Ágoston utóbb a bol-
dogságos Szűz diszszobra vitetett. Midőn a pap a szentség-
gel kijött az ajtón nagy hatalmas zene harsogott. A katona-
ság sorban állt. A menet egész méltósággal haladott, útközben 
két oltárka állt, hova a szentség egy kissé letétetett és ál-
dás adatott vele. Az utczák örömbe öltöztek, az ablakokról 
szőnyegek függtek, az erkélyeken levők a szentség közeled-
tével letérdeltek, minden hitet hirdetett. A városban 5 a 
parochia, 12,000 a lakos. 

LEON, aug. 29-én. A m. püspök Sevillából jött ide, hol 
segédpüspök volt. A papneveldében van 140 internus, köz-
tök 50 hittanhallgató. A megye a nagyok közé tartozik, mi-
vel 900 parochiája van. A jezsuitáknak itt hittani és bölcsé-
szeti intézetök van saját ifjaikra. Egykor a sz. Jakabféle lo-
vagrend birta azon sz. Márk nevezett jeles házat, melyet 
most a t. atyáknak adtak, alkalmas a tanulásra, kivül van a 
városon, kellemetes tájképpel. A székeskáptalanon kivül 
van itt egy társas káptalan ad S. Isidorum. Ezen templom-
ban a főoltáron tartatik sz. Isidor egykori sevillai püspöknek 
sz. teste. Ezen templomban perpetua adoratio sanctissimi 
tartatik, s minden estve épületesen megy. Kérdezvén, mióta 
van e szokás ? felelték : mióta a reális praesentia ellen taga-
dások történtek. Különben ezen templomban fekszik első 
vagyis katolikus Ferdinand is, (a szent vagyis 3-ik Ferdi-
nand most Sevillában nyugszik) és egyéb régibb királyi vér-
ségi halottak. Leonban az előbbi jeles püspök nagy hospi-
tiumot emelt, melyben az irgalmas szüzek felügyelése alatt 
sok, de igen sok árva és szegény lelkek táplálékot és ápolást 
nyernek. Isten áldja meg poraiban is értté. Ha az ember Leon-
ból Compostellába megy, legrövidebb ut Austurgán, Villa-
frankán, Lúgon keresztül, de ez is sebes hajtó vonaton két nap 
és két éjjel, s közel ezer reálba kerül. (Egy reál = 10 xr o. é.) 
Compostella egyik a nagyobb városok körül, az érsek bibor-
nok, a megye igen nagy, a főtemplom a nagyobbak közé 
tartozik, benne sz. Jakab tiszteltetik. Van Compostellában 
a kapuczinusoknak jeles zárdája, itt ők a kormány védelme 
alatt a Philippinákra munkásokat készítenek. Az egykorije-
zsuita lak egyrésze papnevelde, másik más czélra szolgál. 

LORETTO, oct. 2-án. A „Santa casa" birtokai jöve-
delmeinek Fanelli által történt gyors eladása a nép által úgy 
tekintetik, mint a változás gyors bekövetkezésének jele a 
kormánynál. Es valóban oly kormány, mint aminő a szent-
szék kormánya után következett, folyton arról szorgoskodik, 
hogy a közpénztárokat üresen hagyja. —Régó ta dühöngnek 
a szabadkőmivesek, látván, hogy a kapuczinus atyák sok jó 
szolgálataikért a néptől kedveltetnek. A helyhatóság több 
izben izgatt.atott itt általuk, hogy az atyákat elűzzék, mit 
azonban eddig a néptőli félelem miatt tenni nem mert. A 
kormány azonban ezen nehézségek elől sem hátrált és a szer-
zetesek elüzetését ismételve sürgette, hogy kőmives barát-
jainak tetszését megnyerje. Az e czélra felszólitott ripatran-
sonei nemzetőrség megtagadta a szolgálatot ; hasonló módon 
cselekedtek a fermoi nemzetőrök is. — A recanatii passio-
nisták, az igazi erény és önmegtagadás épületes példányai 
szintén nem tetszenek, de a nép kivánja őket. Tőlök is el 
akarták venni a zárdát, mondván hogy kórodára van szük-
ség. De az elhatározásnak napján a tanácsterem megtelt 
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földraivesekkel, kik hangosan kiáltottak : che bisogna farla 
finire colla canaglia, azaz hogy szükség immár véget vetni 
ezen czudaroknak, ezalatt természetesen nem a passionistá-
kat, hanem a munieipium tagjait értvén. Es ime, mily vál-
tozás, ugyanazok, kik az atyák ellen szólni készültek, védel-
mükre emelték szavaikat. —Lorettóban a keresztény iskola-
testvéreket is el akarnák kergetni az italianissimik, de a nép, 
mely már a jezsuiták száműzetését is sajnálta és sokalta, fé-
ken tart ja őket. Nem tehetvén tehát mást, az atyákat a „Cor-
riére delle Marche" czimü lapban gúnyolják. — A came-
rinoi érsek még mindig börtönben tartatik. Mellette van egy 
fiatal áldozár, és kanonok. — Aug. 1-én itt Romából jövő ma-
gyar zarándokot fogtak el és csuktak be, noha utiratai rend-
ben voltak ; állitják hogy most tért a kath. hitre , ez per-
sze itt rosz ajánlat. A német gyóntató hiszi megszabadíthatni. 
A biró jó ember, liberalismusa hozta e polczra, egy jó tulaj-
donsága van — nem tud olvasni. Mily gyöngye a bíráknak ! 

VEGYESEK. 
Bibornok herczeg-primas ő eminentiája az érsekújvári 

kisdedovódának 1000 frtot ajándékozott. 
M. Lönhart Ferencz, pápai udvari főpap, s kanonok 

ur kolosvári plébánossá neveztetett. 
Az erdélyi országgyűlésen Paulini képviselő inditványt 

tett, hogy országgyülésileg kéressék meg legalázatosabban 
ő cs. ap. kir. Fölsége, hogy a katonák vegyesházasságá-
ból született gyermekek a fiuk az atya , a leányok az anya 
vallását kövessék, mert Erdélyben már 300 év óta teljes 
vallásszabadság és ebben teljes jogegyenlőség uralkodik. — 
Valóban gyertyával kellett keresni, hogy a vallásilag békés 
Erdélyben ily inditvány tétessék azon két vagy három em-
berért , ki ily vegyes házasságban él. A katonai szabályok 
soha nem tartoztak az országgyűléshez , ezek tisztán ő Föl-
ségének katonai joghatósága alá esnek. S ha tetszik a vallás-
egyenjoguságot hirdetni, ne tessék a történetet felejteni. A 
szebeni káptalan hová lett, ki pusztitotta el ? Nem irt-e fel 
az esztergomi érsekhez a káptalan 1526. jul 6-án. : „manda-
tur nobis sub poenis in congregationibus regni transilvaniensis 
descriptis, hoc est sub poena capitis et omnium bonorum, 
belligerare adversus libertatem ecclesiasticam." Hová lett az 
orodi káptalan? hováStatilius püspök halála utánapüspöki ja-
vak ? Mit tett Petrovics Bornemisza Péter kath. püspökkel? 
Mit tett Sánta Márton, máskép Kálmáncsy ? „Ilic anno 1554 
producto in piateam porcorum lintre debrecinensium infan-
tes in eo irnmersos abluebat hac baptismi forma: haec est 
libertás christiana," irja Szegedy. (Fejér Codicil, p. 74.) Be-
széljen Paulini 300 éves vallásegyenjoguságról, aki olvasni 
tud, magas beszédjére keserű érzelemmel mosolyog. Jó volna 
a képviselőknek a történetből államvizsgát tenni. 

A forradalmi Italiának egyetemei rendkívül szép számo-
kat nyújtanak a forradalom tudományszomjáról. A cagliarii 
egyetemnek van 36 tanára és 77 tanulója; a sassariinak 21 
tanára 51 tanulója ; a macerainak 25 tanára 68 tanulója ; a 
camerinoinak 30 tanára 55 tanulója, az urbinoinak 7 tanára 
8 tanulója; a nápolyinak 54 tanára 8 tanulója, — Ezelőtt 
ezen egyetemeken egy tanárnak volt 100—2Ö0 hallgatója ; 
de ekkor setétség, butaság uralkodott, azért tanult az ifjú-
ság ; most világosság, műveltség vagyon, az ifjúság a tan-
termek helyett más termekbe jár. Ez is egy forradalmi 
boldogság az elbutulásban. 

Döblingben Bécs mellett a nevelő intézetből saját any-
jához visszatérni nem akaró W. Borbála esete oly fordulatot 
ve t t , hogy az anyáról mondani lehet: aki másnak vermet 

ás, maga esik bele. Az anya Bécsben szorult állapotú, a leány 
18 éves, az anya igen kivánta leányát magához, a leány 
borzadott, miért? A lapok csak aztir ták, hogy ezen indok 
nem a közönség elé való. A nagyanya is Nyitráról intette az 
unokát, hogy ne menjen anyjához vissza. Miér t? A nagy-
anya legjobban tudta. A leány tehát szolgálatba ment. Az 
anya boszút forralt az intézet és leánya ellen, a bécsi ,Vor-
stadt Zeitung' Íróinak elbeszélte, hogy az ő leányát az 
apáczák elsikkasztották, s főszerepet vitt benne az intézeti 
lelkiatya. Az ügy a törvényszékeknél tárgyaltatik, de a la-
pok már mint falsche Mortará-t nevezik, sőt egy élczlap, 
melynek irányát, és czikkeit a jámbor ember soha nem he-
lyeselné, a dologra ezen élczet irja : „Rettenetes eset. Döb-
lingben van az emberiség javára egy intézet. Ott láttuk őt 
utolszor. — 0 , a barnapiros lény, minden férfit elragadott, 
aki reá tekintett. Mindenki hozzá férni, magáénak venni akarta. 
— Epen a kertbe hozták . . . néhány perez . . . eltűnt. •—• 
Egy férfit láttunk, mint terjeszti ki reá ragadó jobbját . . . 
talán . . . borzalom ! e férfi szomjának, égő vágyának áldo-
zatja lett ." . . . Mily intézet az ? . . . Zögernitz sörödéje. 
A barnapiros lény ? Sör, a férfi szomjának áldozatja. 

A P. Napló i r ja : „A mai kor jellemzésére szolgál azon 
adat, hogy a hétszemélyes táblának f. hó 20-án tartott ülé-
sében 12 válóper volt előadandó, s ily összegben majd min-
den héten fordulnak elő válóperek." Igaz, jellemez e válóper-
sokaság valamit, nem a kort, hanem egy tannak a korban 
kifejtett gyászos következéseit. E tan pedig az, mely a há-
zasságot átalában, különösen e capite odii implacabilis fel-
bonthatónak mondja. Ha a szenvedélyeknek csak kis nyilást 
adunk, oda rohannak azok, és a kirohanással a nyilás tágas 
ajtóvá, sőt kényelmes országuttá válik, amelyen az jár, ki-
nek kedve van rajta járni. Sőt, kedvet ad ezen uton járni. 
Hány van, akinél a tan maga implacabile odiumot keltett a 
házastárs ellen ? s ha készen van más, aki az együttélésnek 
több örömeit igéri, mily könnyű mondani, sőt akarni az im-
placabile odiumot, és ennek bizonyitékait kékes foltokban 
is előkészíteni ? Az elválás társadalmi seb ; a sok elválás 
válságba hozza a társadalmat ; a sok elválási kisérlet a seb 
genyforrása. 300 elválási per egy év alatt társadalmi széles 
seb ; pedig annyi megfordul a királyi táblán egy év alatt. — 
Bölcsebben tett az Üdvözítő Jézus Krisztus, midőn a szen-
vedélynek semmi rést nem nyitott ; egyesnek szenvedélye 
miatt a társadalmat nem veszélyeztette. A házasság a tár-
sadalom alapja ; ha ezt ide s tova mozgatják, az épület ha-
sadozik ; lehet hogy le nem dűl, mert a szomszéd épület tartja, 
a földnek, hová letétetett, szilárdsága őrzi ; de rosz épület 
az mindig. A katholikusok között is van elválás, de itt vagy 
az mutattatik ki, hogy a házasság soha nem volt házasság; 
tehát a seb gyógyul; vagy ha volt házasság, az marad ha-
lálig, az ideiglenes elválásban folyik a geny, hűl a szenve-
dély, nincs uj frigy, a seb gyógyithatlanná nem tétetik, a 
sebhez uj seb nem adatik, a társadalom megsebzésére az uj 
frigy nem nyújt kedvet, mert látja, hogy házastársával élni 
halni kell, igyekszik tehát a legmostohább helyzetben tűr-
hetővé tenni. Egyes vadtermészetek valóban csak vadat bi-
zonyítanak, a társadalmi rendben társadalomellenes szenve-
délyük miatt nem érdemlik, hogy a társadalom hozzájuk al-
kalmazkodjék. Jellemez tehát a sok elválási kisérlet, nem 
embereket, nem kort, hanem tant. A kath. tan az egyedüli so-
cialis tan. 

Kegyes adomány. 
„ E x primit i is f r i igum 1 ' a s z e n t a t y á n a k egy vá radmegye i á ldozár . 5 ft . 

Szerkesztői tudósítás. 
Ön már 19-ik e lión pban, aki kérdi, lehet-e még második félévi 

számokat kapni ? Még húsznak lehet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomato t t P e s t e n 1864. K o c s i S á n d o r ál tal ( É r k ö v y , Ga lgóc 7 ' y és Kocsi nyomdájában . ) Halp iacz és a ldunasor s a r k á n , 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. I I . — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
u. 

A szerződés azon kísérletek, azon diplomatai 
lépések folytatása, melyekkel a szentatya lelkisme-
retét 1859 óta ostromolták, és a nemzetközi jogok 
botrányos tapodását némi jogos színnel felruházni 
akarták. Kiengesztelődést követelnek, mikor a szent-
atya senkivel sincs háborúban; a kiengesztelödés 
saját jogainak feladása. Akarják, hogy a szentatya 
saját kifosztatását, melyet megkezdtek, maga bevé-
gezze. Még 1859 dec. 31-én irták: „bármit határoz 
szentséged, az én viseletem, melyet eddig tanúsítot-
tam, nem fog változni:" ') ma már írják: ,bármit hatá-
roz, seregeimet haza hívom.' Az őrsereg haza hívása 
a szentatya lelkismeretére vetett nehezék. Eddig 
oly szent volt a pápaság védelme, hogy, ha szabad 
leirni a blasphemiát, mit más mondott, a forradalmi 
factio szent ügyének fel nem áldozhatták: ma már 
feláldozták. Piémont, mely annyi országot elnyelt, 
Roma kapuinál őrt fog állani. A kötelességet, melyet 
a franczia nemzet saját fejedelmére ruházott, Napo-
léon a turini kormánynak átadta. Két év után fog 
történhetni, de ma határozták, a védelem tisztét is 
ma adták fel. Annyira kivánta a pápaság védelmét 
Francziaországnakhagyománya, felvállalt kötelezett-
sége , a császár személyes Ígérete, hogy Victor ki-
rályhoz irt levélben is mondták : „felséged tudja, 
hogy minden kormány az előzmények által le van 
kötve :" 2) ma azon nemzeti hagyománynak, azon 
kötelezettségnek, azon ígéretnek elég tétetik, ha Pié-
mont, mely Romát csak azért, el nem foglalta, mivel 

nem tehette, Romát védeni fogja. Parisban jól tud-
ják, hogy a szentatya saját tartományainak elrablá-
sát soha nem fogja helyeselni, Piémont királyával, s 
ennek kormányával, mig mindent vissza nem ad, 
soha nem fog kiengesztelődni, a szerződést tehát a 
szentatya ellen kötötték. A katholikusok és a forra-
dalmárok eziránt egy véleményben vannak ; a szent-
atyáról, szentatya nélkül, a szentatya fejedelemségé-
nek ellenségével csak a szentatya ellen lehet szer-
ződést kötni. Romáról avval szerződni, ki Romát 
jogtalanul magáénak mondta, s mindeddig szavát 
vissza nem vonta, annyi mint Romának jogos 
urát sérteni. Napoléonnak Francziaországa máig 
nemzeti gyalázatnak kiáltja, hogy 1814-ben a fe-
jedelmek a legitim király visszavitelét szövetség-
ben elhatározták. Mondhatják a tuileriák szolgalap-
jai, hogy a szerződésnek turini értelmezése nem 
határoz, hogy a szövegre kell tekinteni. A szöveg 
oly becscsel bir, mily értelmet tulajdonitunk neki. 
Peíuzzi jól tudta, mit irat alá a királylyal, Veltlin' 
Edolo falucskájában az őt üdvözlő küldöttségnek 
mondá: „Csak ellenségeink vitatják, mintha Romá-
ról lemondtunk volna. A szövetség minket Romába 
visz, nem sokára Romában leszünk." ') IIa Romát 
nem akarná a forradalmi hatalom Turinban, az úgy-
nevezett erkölcsi eszközökre nem készülne. A turini 
kormány szerződő fél, tudta mire szerződik, s ő fogja 
a szerződést végrehajtani. E kormány ügyes a szer-
ződések értelmezésében. A zürichi békekötést helye-
selte, mikint értelmezte, tudva van. A franczia kor-
mány tudta kivel s miben szerződik. A szerződés 
szövegének ruganyossága Turinban győztes forra-

]) , ,Je prie Votre Sainteté, quelle que soit sa decision, 
de croire qu'elle ne changera rien la ligne de conduite que 
j 'ai toujours tenue à son égard." III. Nap. IX Pius pápához 
1859. dec. 31. — Annuaire p. 644. 

aJ , ,Un gouvernement est toujours lié par ses antécé-
dants." III . Nap. Victor királyhoz 1861. jul. 12-én. — An-
nuaire p. 157. 

!) Monde 286. sz. 20. oct. 1864. — Nigra olasz követ-
nek Parisból sept. 15-én irott sürgönye Viscontihoz ugyan-
ezt mondja : ,,A szerződő felek tisztára jöttek magok között, 
hogy ne jelentsen se többet, se kevesebbet, mint amit mond : 
t . i. ^ogy Italia csak az erőszakról mond le. A nemzeti óhaj-
tásoic lemondásáról tehát szó sem volt, ugyszinte a kath. ha-
talmak biztosításáról." (Unità catt. 302. sz. 26. oct. 1864.) 
Gondosan kerülték a kath, hatalmak biztositását, me lye ta 
török sultánnak oly készségesen megadtak. 
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dalmi hatalomnak kedvező értelmezésekre ajtót nyi-
tott. A franczia kormány nem szólt, miképen érti a 
szerződést; a piemonti kormány már szólt. A kor-
mánynak szava a sugalt lapok szavát értékükből 
teljesen kifosztja. Parisban tudják, mit szólnak Tu-
rinban, s mégis hallgatnak. Sok hallgatás szónok. 
De ha hivatalosan tiltakoznának is Parisból a turini 
értelmezés ellen; mily becse volna ennek? Nem is-
merjük-e a párisi tiltakozást Umbria elfoglalása el-
len? Egy félhivatalos közlés küldetett a tartományi 
lapokba, melyben mondatik, hogy a turini kormány 
örökre lemondott Romáról ;*) minek titkolták tehát 
a szerződést Roma előtt ? Miért nem mondják ezt a 
Moniteurban? Miért nem mondatják ezt Turinban? 
Minek hivták a szerződés aláírására Pepolit a szent-
atya elárulóját? Miben egyeztek meg tehát a szer-
ződő felek? A szerződés egyesség. Diploma = ket-
tős, mivel a fejedelmek által kiadott okmányok leg-
alább két példányban állíttatnak ki. Jeles diploma-
tia, kitűnően diplomatai okmány a szerződés, mert 
belőle Parisban, a pápai trón biztosságát, Turinban 
annak elrablását értelmezik. Ily tény lehet ügyes, 
lehet körmönfont, de becsületes-e ? más kérdés. Bá-
mulhatjuk az eszet, dicsérhetjük-e az akaratot? Vagy 
Parisban vagy Turinban álnokul beszélnek: ha iga-
zán, mindketten ellenünk. Ez esetben a szerződés fö-
lösleges , mivel tetteiket négy éves fájdalmaink re-
gélik. A rókapolitikának öleléseit, habár nem keres-
tük, Ízleltük; a rókaszerződés ölelései ellen tiltako-
zunk. A szerződés a szentatyát sértette, az európai 
hatalmakat zavarta, a forradalmi szenvedélyeket fel-
tüzelte, a katholikusok lelkismeretét felzaklatta. Egy 
forradalmi diplomatai ténynyel több van a legitim 
királyság ellen Európában. Alig íratott alá, átok 
huit reá. Alig aláírták, ellenmondó értelmezéssel 
szétszakgatták. „Igy értelmezni, mint Pepoli, annyi 
mint szerződést széttépni", irta La France. 2) És is-
mét : „Vagy létre jön a kiengesztelődés, és a pápa 
veszélyen kivül lesz ; vagy Italia a támadás ajtaja 
helyett a forradalom ajtaján megy Romába, s akkor 
Francziaország ellenszegül. Első esetben a szerződés 
teljesül; második esetben magától megsemmisül." 3) 
Sem nem teljesül, sem nem semmisül, hanem marad 
ami. Az egyház ismeri, mi a kormányok haragjának 
üldözése ; ismeri, mi a kormányok szeretetének ül-

J) ,,Le gouvernement italien cesse de revendiquer 
Rome pour capitale, non seulement dans le présent, mais 
encore pour P avenir." Monde 290. sz. 24. oct. 1864. 

a) Monde 282 sz. 15. oct. 1864. 
3) Journal de Br. 292 sz. 18. oct. 1864 La Francéból. 

dözése; az Isten akarja, mondá Félix atya sz. Rom-
baut templomában, hogy az egyház ismerje, mi a 
kormányok semlegességének üldözése. Itt állunk. 
Mily ereje van a katholikus életnek szemközt a vé-
res üldözéssel, tudja a világ, tartózkodik tőle ; mily 
ereje van a fejedelmek kedvezései ellen, a legisták 
tudják; mily ereje van, mikor evilágon egészen ma-
gára hagyatik, most kell; tapasztalnunk. A véres ül-
dözésben ki nem ölettethetett; a kedvezések között 
rabbá nem tétethetett; mily erőt fejt ki, ha magára 
hagyatik, a mai világnak kell látni. Nem mi, hanem 
a világ akarta, a szabadelvüség parancsolta. Meg-
lesz. A kisérteteket nem keressük, az elhagyattatás 
nagy kisértet, de lia reánk törnek: „ecce enim Deus 
noster, quem colimus, potest nos eripere de camino 
ignis ardentis. Notum sit tibi, quia deos tuos non 
colimus."1) A hatalmak vétkeznek, mikor a hatal-
mak hatalmasának jegyesét védtelenül hagyják, mi 
minden vétken siránkozunk, de lia látjuk, hogy 
egyedül csak a seregek urában és Isteitéb'én a védel-
münk, felkiáltunk: „Benedictus es Domine Deus! 
Judicia verafecisti, juxta omnia quae induxisti super 
nos, et super civitatem sanctam patrurn nostrorum 
Jerusalem." 2) „Cum quanta diligentia judicasti filios 
tuos, quibus dedisti conventiones bonarum promis-
sionum !" 

A szerződés a kath. részt, mely a jogtéren áll, 
erősitette, a forradalmat megszakgatta. Mazzini át-
kozza, Garibaldi ostromolja, a föliratok ellene tilta-
koznak, a városok vetélkedése, mely Olaszországban 
oly nagy sulylyal bir, emészti. Petrucelli fővárosul 
Nápolyt vitatja, a piemontiak Turint megtartani, so-
kan Florenczbe menni, de ez úttal Romát ismét fő-
városnak kiáltani akarják; mások a szerződést csa-
pásnak mondják, mely akár teljesedik, akár nem, 
Olaszországot tönkre juttatja. A forradalom ismét 
magát emészti, mig a katholikusok milliói a szent-
atyával imádkoznak. Hogy fogják a turini kamarák 
értelmezni a szerződést, hogyan egyeztetik meg Flo-
rencz fővárost Roma fővárossal, nem sokat hatá-
roz, most nem az emberek viszik az ügyeket, hanem 
az ügyek az embereket. Ez az Isten működése e föl-
dön , mi mindent remélhetünk. Már májusban mon-
datott, hogy Cavournak legnagyobb hibája volt Ro-
mát fővárosul kikiáltatni; ma azt vitatják némelyek, 
hogy Roma sehogy sem alkalmatos fővárosnak. Aki 
birja, fővárosnak megtarthatja, aki nem birja, fővá-
rosnak okosan nem kivánhatja. Romának választa-

~ ]) Dan. 3, 17. 
Dan. 3, 26, 28. 
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tása fővárosul, szerencsétlen gondolat. A katholicismus tör-
téneti emlékei és hagyományai Romából egyetemes várost 
képeztek , mely az egész világ tulajdona. Igyekvék Drouyn 
igazolni a szerződést , igyekvék minket megnyugtatni. Az 
igazolás nyomorult, a megnyugtatás fölösleges. Nem Drouyn, 
de az nyugtat minket, aki Drouyn urának ura, Drouyn urá-
nak szándékait keresztbe szeldeli, nem csak szük-
ségeinknek szolgálni kényszeríti. Francziaország mélyen ka-
tholikus, III. Napoléon mélyen ismeri azt. Ismeri a császár 
Angolországot, Olaszországot, a forradalmat és a diploma-
tiát, a kőmiveseket és carbonarikat, a hadsereget és a népet, 
a jó és bal szerencsét; mindent látott, mindenben részt vett, 
mindent tapasztalt. Ő iró , tengerész , conspirator , fogoly, 
trónkövetelő, mezei gazda, vadász, angol, svajczi, olasz 
polgár , katona , képviselő , elnök , császár, tetteinek jel-
lege szükségképen rendkívüli, kalandos. A forradalmat 
utálja, de fél tőle, ritka pillanatjai Istenhez ragadják, resz-
ked , előre lép , borzad, elvonul, elcsitul, elmélkedik. So-
kat tett, mit tenni nem akart, sokat akart, mit nem tehetett. 
Francziaország követeli a szentszék védelmét, akarja-e vagy 
nem a császár, ezt tenni kényszerül. Hatalmas ő a forrada-
lom ellen, gyenge a katholikusok érzelmeivel szemközt. Azt 
Paris utczáin lelövetheti s nem mozdul ; ezt meg nem tör-
heti. „Legyen Francziaországban császárság , legyen bár-
mily uralkodói ház, legyen bármily kormány, mondá Boggio, 
mi soha sem nyerhetjük el, hogy az őrsereg haza hivassék." 
„IIa Francziaország szavazatján függne az olasz egység, 35 
milliom ellenünk volna, alig kapnánk egy milliom kedvező 
szavazatot," mondá Borella. 2) A mostani belügyér Lanza 
jul. 5-én mondá: „A lelkek mai hangulatjában Francziaor-
szág sőt Europa szavazatjával Romába menni akarni, gyer-
mekies dolog." 3) Bonnechose, ki ép akkor volt Romában, 
mikor a szerződés Ilire megérkezett, a pápai udvari főpaphoz 
mondá: „Francziaország akarja a szentszék védelmét. A fe-
jedelem, ki most az ország sorsát vezényli, jobban ismeri a 
nemzet akaratját, hogysem az ellen valamit tenne." 4) Az égi 
segély abban van, hogy a földi segély nem hiányzik. Napo-
léont ostromolhatják a forradalmi szenvedélyek , melyeket 
részben ő költött fel, tehet szeglethuzásokat, oldallépéseket, 
Ígéreteket mindenfelé , ez az ő napjainak keresztje , de a 
szentszéket fel nem adhatja. Kötött szerződést, kötött Villa-
francában, Zürichben is, a szerződések értelmezésében III. 
Napoléon is ügyes. Mazzini már most mondja, mit fog Na-
poléon két év múlva mondani ; „vagy nyugodt lesz Italia, 
vagy zavargó. Ha nyugodt, fogja mondani : maradhattok, jó 
dolgotok vagyon. IIa zavargó, mondani fogja : én ezerszer 
mondtam , hogy Romát a forradalomnak nem adom , azért 
maradok." Ä) Sakkot játszanak a fejedelmek, Pius imádkozik, 
a szerződés egy húzás, ki ellen ? Sejtik, hallgatnak, a katho-
likusok imádkoznak. Ha a köztársaság hadjáratot inditott, 
hogy a pápai fejedelemséget megmentse, a császárság nem 
vesztheti el e fejedelemséget. Meddig a francziák Romában 

' ) Atti uff. n. 834. p. 3256. 
2 ) Unitá. catt . 186. sz. 7. jun. 1864. pag. 802. 
3 ) Atti uff. n. 828. p, 3231. - Unità ca t t . 211. sz. 9. jul. 1864. 
») Religio II. félév 31. sz . 1864. 
s ) Osse rva to re Rom. 230 sz. 10. oct. 1664. — Monde 285. sz. 18. 

oct . 1864. 

vannak, Victor elég erős a garibaldisták ellen, de erőtelen 
lesz, ha Romát a franczia sasok nem őrzik. Victor leginkább 
kivánhatja, hogy e sasok Romában maradjanak. Az ő trónja 
kath. érzelem és hűség alapján áll. A szentatya tart ja fel a 
császárt, nem a császár a szentatyát. Az ország , a nép ér-
zelme kötelességeket parancsol a kormányokra. Mennyi ál-
dást hozott a buzgó elemi oktatás az iskolában, a templom-
ban, a népmissiók, a lelkigyakorlatok, az erényes, fegyelmes 
papság, a méhszorgalmu szerzetes rendek, vallásos társula-
tok, a szeretetnénék, az áldozatkészség, a munkás irodalom 
a népre, az ifjúságra, a nőnemre, a tudósokra ! Eddig Fran-
cziaország azonosnak tartatott a forradalommal, ma őt az 
egyház ellenesei eljezsuitásodott nemzetnek vallják. Fran-
cziaország Francziaországból kivetkezett, Mult századnak 
hitetlenei nem uralkodnak többé Francziaországban. Voltaire, 
Necker, Robespierre nem ismerne reá. Ez védi a szentszé-
ket. A szentszék a hitnek őre , a hit védi a szentszéket, s a 
világ engedelmeskedni kényszerül a hitnek. Agyarkodik el-
lene, de enged, A protestáns, a szakadár hatalmak is csak 
azért akarják függetlennek a szentszéket, mert parancsainak 
pontosan engedelmeskedünk. IIa sorainkat ma is a jansenis-
mus, a josephinismus, a szabadelvüség feneketlensége meg-
osztaná , engedetlenségünkre a szentszékellenes hatalmak 
támaszkodva, a pápai fejedelemség megdöntését kívánhatnák, J 
engedhetnék, helyeselhetnék. Engedelmességünk töri meg 
az Isten szava iránti engedetlenek vasakaratját. Hol van te-
hát támaszunk ? Az Istenben, hitünkben, engedelmességünk-
ben. „Akartam visszahívni seregeimet, irta a császár, de so-
ha sem tehettem. Ha a szentszéket védtelenül elhagynám, vé-
tenék azon bizalom ellen , melyet a szentatya Francziaor-
szágba helyezett." ' ) A lelkismeretek mélyeibe hat a romai 
kérdés. „Sürgetős dolog, a romai kérdést véglegesen meg-
oldani, irta ismét a császár Thouvenelhez , mivel nemcsak 
Olaszországban , hanem mindenütt erkölcsi zavart szül, mi-
után azt érinti, ami leginkább van az ember szivén, a vallásos 
é3 a politikai hitet ." 2) Akart a császár szolgálatot tenni a 
forradalomnak , de nem tehette , Francziaország kath. hitét 
sérteni nem merte. Ha mi mernénk a szentszék ellen okos-
kodni, mint egykoron szokás volt, a forradalmi király régen 
a Capitolium ormán lenne , Quirinál ablakairól Castor és 
Pollux szobrait, Vaticán és sz. Péter tetőit szemlélné. Tör-
tént 1810 ben, hogy Fesch bibornok elnöklete alatt Maury, 
Barrai érsekek, Canaveri, Bourlier, Mannay, Duvoisin püs-
pökök gyűlése VII. Pius kifosztatását helyeselte. Eméry el-
lenmondott, meg sem jelent. Ma mindnyájan egyet vallunk. 
Hitünk győzelme ez, mely abban győzött, mert mindnyá-
junkat törhetlen engedelmességre hozott a szentszék iránt. 
Hitünk parancsol a földi hatalmaknak: engedelmességünk 
megállitja a forradalom vad seregeit. Magunkra hagyatva, a 
szentszék parancsai előtt leborulva uralkodunk mindeneken. 
Mi senkinek nem szolgálunk, nekünk szolgálnak mindnyájan. 
Most lá t juk: Deo servire regnare est. Szegezze szemeit a 
világ a turini kamarákra, lesse a forradalmi határozatokat, 
örüljön a tűznek , melyet számunkra készítenek ; akik a há-
rom ifjúnak tüzet csináltak , ezen tiiztől felfalattak. Mi fel-
kiáltunk : „cum quanta diligentia judicasti űlios tuos , quo-

' ) Victorlioz 1861. jul. 12. Annuaire p' 157. 
2 ) 1862. máj. 20 Annuaire p. 164. 
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Drouyn de Lhuys sept. 13-i és 23-i jegyzékeiben min-
dent megkisért, hogy a szerződést a kath. lelkek előtt iga-
zolja ; La France és Constitutionnel félhivatalos lapok egy 
hónapon át vitatták, mily előnyös eme szerződés a szentszékre. 
Mondhatjuk, hosszadalinasabbak voltak e tárgybart sz. Iván 
énekénél. Áll-e, mit mondanak , a jövő fogja megmutatni, 
sokat kaptunk a szavakból, tetteket követelünk, a jó hiszem-
nek vetett hurkot kerüljük. Erélyes szavunk, szilárd tartá-
sunk , lelkismeretünk követeléseinek hangos nyilatkozatja 
tiszteletet parancsol azoknál is, kik tisztelni nem szeretnek. 
A tény már is tisztelet, hogy előttünk igazolják a szerződést. 
Nem tagadjuk, habár állítani sinc3 indokunk, hogy a fran-
czia kormány jó szándékkal volt a szentszék iránt ezen kö-
tésben Constitutionnel szavait elfogadjuk: ,,a szerződés jó 
lélekkel köttetett, jó lélekkel meg is fog tartatni.1 ' De nem 
fogja-e ezen jó szándékot az események követelése sikeret-
lennétenni? Francziaországnak kormánya a forradalmi uton 
kevés erővel bir az események meggátlására. A között, mit 
a szerződésből a franczia kormány akar t , és mit az esemé-
nyek szükségképen hozni fognak, nagy a különbség. A 
kétértelműség nem a franczia kormány szavaiban, hanem 
a szerződés szövegében van , mit a forradalom bármikor ki-
aknáz. Francziaország az ő szándékában elzárja Piémont 
előtt az utat Romába, de a szövetség minden pillanatban 
nyithat ajtót. A francziák császárjának ajkairól már meg-
szoktuk a tehetetlenséggel, az erőtelenséggel t e t t , az ese-
mények logikájára vetett mentegetődzést. Az ő kezében 
van a romai kérdés, uralkodik fölötte, uralkodik vele 
Európán , s kész az egyetemes gyuladásnak ajtait őrizetle-
nül hagyni, ha e kérdés kezeiből kicsikartatnék. Ez a dolog 
súlyossága. Akarjuk-e bár, vagy nem, katholikusok Napóle-
onnak békés uralkodást óhajtani kényszerülünk. Bár ő oly 
buzgón szolgálna a mi szükségeinknek , mily őszinték a mi 
óhajaink az ő maradásának. Szabadulunk-e,? mikor? és ho-
gyan hatalma alól ? Nem tudjuk. Ily lelki hangulattal hall-
gatunk a hivatalos és sugalmazott igazolásokra. A romai kér-
dés a nem ismert jövőre van bizva, ez pedig az Isten kezé-
ben van. Elég nekünk tudni , hogy Bonaparte Lajos fran-
cziák császárjának helyeslése alatt szentatyánk birtokainak 
négyötöd részétől megfosztatott. 

Mivel igazolja Drouyn a szerződést ? Mert Turinban 
oly kedvesen folynak az ügyek, Romában pedig semmire 
sem mehettek. „Meglepetve látjuk a szerencsés változást, 
igy ir a külügyek vezetője. Feloszlatta a rémületes egylete-
ket, melyeknek czélja Roma volt. Amikor mozdultak, fegy-
verrel leverte, nem engedvén, hogy területéről a pápai ál-
lamok megtámadtassanak. A szentszék iránt jó ideje a nem-
zetközi törvényekhez jobban szabja magát, kormánya a ka-
marákban nem követeli Romát minden áron. Ez előttünk 
nagy nyomatékú dolog." Ez tehát adott alkalmat egy rész-
ről a szerződésre. Mily alkalmat nyújtott Roma ? Itt minden 
rosz. Turinban paradicsom, Romában pokol, oda sietni, in-
nen futni, Turint a szerződéssel jutalmazni, Romát büntetni 
kell. „ A m i nyilvános jogunk alapelve a non-interventio ; 
ezt mindig sértjük. Egy területen két fejedelem nem lehet. 
Oly parancsnokokat küldtünk Romába, kik a szentszék iránt 

legnagyobb hódolattal voltak, mégis a két hatóság közt, foly-
tonos súrlódások, viszálkodások keletkeztek. A szentszék 
más politikai elveket vall, más sugalmak után indul. Lelkis-
meretünk sokszor parancsolta tanácsokat adni a szentszék-
nek, a szentszék hasonlóan a lelkismeretre hivatkozott, hogy 
azokat el nem fogadhatja. A szentszéknek van saját termé-
szete, saját törvénykönyve , mely a mai eszmékkel szeren-
csétlenül összeütközik. Ha mi jelen vagyunk Romában, oly 
tényeknek leszünk részesei , melyeket nem helyeselhetünk. 
Két évig a szentszék szervezni fogja seregeit, az államadós-
ság aránylagos részét Victor király átveszi, külső megtáma-
dás ellen biztositva van ." J) Gyengéd lelkismeret egy di-
plomatánál, mely gyermekded ártatlansággal tud örülni, ha 
a félszigetre, keserves könyekre fakadni, ha Romára tekint. 
Ily gyengédségnek üdvözletet mondanánk, ha a diplomatai 
nevetést előbb Mephistophelesen, a diplomatai zokogást a 
krokodilon nem láttuk volna. Drouyn lelkismerete ellenkezik 
a szentszék ügyeiben uralkodó lelkismerettel ; tehát ellenke-
zik az igazsággal, a joggal, a szent erkölcscsel. Nem mertük 
volna mondani, ha Drouyn nem vallaná. Az igaznak, a jog-
nak, az erkölcsi törvénynek a szentszék csalhatlan értelme-
zője, legyen bár a közéletben, vagy a politikában ; ezt a ka-
tholikusok vallják, s Drouynnek is vallani kell. Gyengéd lel-
kismeret az, mely a nápolyi mészárlásokat, a csordakint vég-
rehajtott belcbbezéseket, az elnyomó zsarolásokat, az egyházi 
javak, a templomi kincsek elrablását, a plébánosok, a püspök-
helyettesek, a püspökök, érsekek, bibornokok tömlöczözteté-
seit, számkivettetéseit, székeikről elüzetéseit örvendetes, meg-
lepő változásnak találja ; ha pedig Romában egy gyilkos eli-
téltetik, egy zsidó fiu lelkismereti szabadsága a szülék ellen 
védelembe tétetik, ezen borzadni tud- Hogyan állnak az úgy-
nevezett Italiában az ügyek, Drouyn a képviselők vallomásai-
ból májusban, juniusban, juliusban hallhatta. Habemus con-
fitentem reum. 2) A szerződés maga bizonyítja, hogy ezen 
jól igazgatott Italiát karon kell ragadni, hogy belviszályok-
ban, pénzpazarlásokban fel ne oszoljék. Az olasz forradalom 
csak oly föltétel alatt szavazott Victor Emmanuelre, ha ez a 
forradalom kívánságát, Roma és Velencze elfoglalását tel-
jesiti. Ez conventio volt, melynek még Victor meg nem fe-
lelt, emiatt zúg, fenyeget, villámot sujt a forradalom. III . 
Napoléon kénytelen volt Victornak kezet nyújtani, hogy en-
nek fejére a lángok ne csapjanak. Nem a pápa volt védve a 
sept. 15-i szerződéssel, hanem Napoléon és Victor. — Ha 
Francziaország Romában nem akart volna urat játszani, ha 
Thouveneltől a viszályok keresésére utasitás nem küldetett 
volna, ha a franczia kormány a piemonti conspiratorok sug-
dosásait a szentszék határozott nyilatkozatai ellenében igaz-
nak nem vette volna, midőn hazugoknak lenni jól tudta, a 
franczia parancsnok és a pápai hatóság között semmi viszály 
nem keletkezett volna. Beszél Drouyn a viszályokról, miért 
nem szól a szentszék jó akaratjáról minden viszályt kerülni, 

' ) Monde 272 sz 4. oct. 1864. 
Az ,11 Diritto' lapot idézhetnénk, mely oct. 20-áról i r j a : ,,la 

tempestit c 'è ; i nuvoloni si veggono ; le folgori, rumoreggiando da Ion--
tano, minacciano rovina" ; (Osserv . R. 240 sz. 21. oct. 1864.) emiit jük 
inkább az agg államférfi de la Margnerita Solar grófnak röpira t já t , 
melyben a sok zavarhoz, a septemberi egyezményt, mint még nagyobb 
zavar t bizonyítja. Monde 288 sz. 22. oct. 1S64. 
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ha kiütött, kiegyenlíteni? A világ nem felejtette el La Va-
lette és Goyon közötti viszályt Romában. A követ viszályo-
kat keresett , a tábornok kerülte, s nem viszálkodhatván a 
szentszékkel, a franczia követ a franczia parancsnokkal vi-
szálkodott. A non-interventioról szólott a szentatya 1S60 
sept. 28-án , s mint erkölcstelen gonoszat kárhoztatta, mert 
nem más mint a rablónak előre biztosított büntetlenség, mely 
az áldozatnak megtiltja, hogy védelmet senkinél ne kereshes-
sen, ne lelhesen. Mondja, hogy ezen non interventio a franczia 
közjognak alapelve ; viselt-e háborút III. Napoléon, mely 
nem beavatkozási háború volt volna? Chinában, Crimiaban, 
Syriában, Italiában, Mexicoban, hogy Daniában nem inter-
veniált , rajta legalább nem mult. A non interventiót ki-
mondja a szentszékre , hogy senki más ne védhesse ; de ki 
nem mondja az úgynevezett olasz kormányra. Ezt a franczia 
sasok akkor is védeni fogják, mikor Romát abba hagyják, 
mikor Romának védelmére más sasok sietnének. Védi a szent-
széket, mikor mint hatalmasságnak más hatalmasság segé-
lyét felhívni tiltja, nem hagyván más utat, minthogy egye-
sekhez folyamodjék. Napoléonidák védelme mellett a szent-
atya, mint fejedelem fejedelmet segítségre nem hívhat. Ez 
a detronisatio indirecta : kik fognak directe detronisáltatni, 
nekünk szólni sem szabad. Az államadósság átvételéről a 
szentatya 1862 májusban nyilatkozott, hogy készebb a kely-
het, melyben az Ur szentvérét a mindenható Istennek fel-
mutatja, pénzzé tenni, semhogy a szentszék tartományainak 
megrablását ily közvetett módon elismerje. Sereget szer-
vezni engedvényez. Egy fejedelemnek szabadságot adni, 
hogy sereget alakithasson ! Ki ellen ? Piémont ellen nem bir 
elég erővel, saját híveitől nincs mit tartani. S Castelfidar-
dóra szervezze? Nem talált-e veszélyt Cavour a pápai sere-
gekben 1860 sept. 11-én, ép mivel külföldi önkénytesekből 
állott? A farkas talál ürügyet a báránynyal viszályt kezdeni. 
A szentatyát egyszer megcsalni elég. Romában a tapasztalást 
felejteni nem szokták. Drouyn levele a szerződést nem ér-
telmezte, hanem nehezitette. Az olasz diplomatai okmányok, 
melyek oct. 24-én napvilágra kerültek, a szentatya elárulta-
tását mutatják. Drouynnak jutott a szerencse a szentatyát 
először az anyagi segélytől megfosztani, azután szellemi ha-
talmában rágalommal sérteni. 

Megtiltották a szentatyának segélyt kérni a fejedelmek-
től, nem tilthatták segélyt kérni az Istentől. Megtiltották Au-
striának vagy Spanyolországnak beavatkozni, nem tilthatták 
meg az Istennek. Európai kérdésből csináltak helyi kérdést, 
miután mindig európai kérdésnek kiáltották. Fogja-e az Is-
ten olasz kérdésnek venni, az események fognak szólani. S 
ha az Isten a romai kérdésből Napoléon kérdést csinál, Na-
poléon nem hivatkozhatik azokra, kik csalatkoztak ünnepé-
lyes szavaiban. Szerencse, ha módot talál a sept. 15-i conven-
tio ösvényein visszafelé menni. Ez jóslat, de századok ese-
ményeinek jóslata, Lelkismereteinkre hagyatott a szentszék, 
annál inkább ragaszkodunk hozzá, imáinkkal, szavunkkal, 
pénzünkkel. „Cum quanta diligentia judicasti filios tuos, quo-
rum parentibus juramenta et conventiones dedisti bonarum 
promissionum" ! 

' ) A n n u a i r e p. 185. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BECS, oct. 15-én. A forradalmi sajtó feljajdulása Hyr t l 

ez idei egyetemi rector beszéde fölött, az ellene szórt rá-
galmak, méltatlanságok bizonyítják, hogy a szónok, mint 
a magyar ember szokta mondani, elevenre talált. A csapás 
azon oldalról jött, melyről legkevesbé várták volna, tela prae-
visa minus feriunt, de ezt nem látták előre. Hyrtl a boncz-
tan europahirü tanára levén, tőle az úgynevezett szabad-
elvűek szabadelvű, mindent anyagiasitó beszédet vártak, óhaj-
tották, hogy saját elveiket hirdesse. J a j a forradalmárnak, 
ha a forradalom elvein kivül igazságot hirdet. Az ő agyukba 
bele nem fért ama gondolat, hogy az ember tudós lehessen, 
és egyúttal liigyjen, hogy valaki a természetet, és annak 
tüneményeit mélyen ismerje anélkül, hogy bántalmazza a 
hitet, és annak örök igazságait, képzelhetni tehát szaba-
donczaink dühösségét , midőn a tudós rector a materialis-
musról szólván, annak természetét, irányát, felforgató elveit, 
és a közéletre ugy mint a tudományra nézve káros hatását 
fejtegette. A kitűnő szónok méltán látja a materialismusban 
a forradalom alapját, lényegét, éltető erejét. Orvosi szem-
pontból indulván ki Hyrtl világos és alapos módon mutatta 
ki, minő balgaság azon elmélet, mely a testi, és lelki élet 
mindon tüneményeit anyagi létéből akarja kimagyarázni. A 
szónok beszédét a materialismus erélyes elvetésével végzi, 
mert tudományosan véve nincs neki sem jogosultsága, nin-
csenek szilárd védvei, hanem csak önkény alkotta ingatag 
alapokon nyugszik, hamis vélemény, és korántsem olyvalami, 
amire a „conditio certa ex principiis certis" alkalmazható vol-
na. Az értelmes, higgadt gondolkozóra a beszéd mély, és jó 
benyomást tőn. A forradalmi sajtó pedig nemtelen rágalmak-
kal tetézi a szónokot, hogy a beszéd hatását, ha. lehetne, le-
rontsa. Nem levén képesek megczáfolni, gúnyolódnak, ne-
vetségessé akarják tenni, sőt kinek világhirt szereztek is-
meretei, annak tudományát akarják e piczi-picziny docto-
rocskák kétségbe vonni. Nem szomoru-e ezen jelenség a 
kath. birodalom székvárosában, hogy a zsidók és hitetlenek 
tömegének büntetlenül szabad insultálni egy férfiút, kire 
Austria méltán büszke lehet, csak azért mert e néppel egy 
gyékényen árulni nem akar? — A főtörvényszék helyben-
hagyta az első fokú biróság azon Ítéletét, mely által dr . 
Schuselka egyhavi fogságra és 60 frt. birságra Ítéltetett, mi-
vel lapjába felvett az egyház é3 az elismert vallási tes-
tületek ellen rágalmakat szóró czikket. Hasonló ügyben Ítél-
tetett el dr. Kolatsek prot. pásztor Bécs-Ujhelyben 14 napi 
fogságra, és a perköltségek viselésére. Végre a „Medici-
nische Wochenschrif t" egy száma foglaltatott le a neudorfi 
fogházban levő irgalmas szüzek rágalmazása miatt, dr. Wit-
telshöffer szerkesztő ellen pedig per indíttatott. — A Bécs-
ben levő többféle kath. társulatok bizottmánya átalános 
egyesületi gyülekezetet tartatni indítványozott, hogy közös 
szükségleteik, és érdekeik fölött tanácskozzanak. A központi 
hivatal, könyvtáruk, és olvasó termük a mult hó vége óta a 
Heiligenkreuzerhofban van, hol ezután a gyűlések is fog-
nak tartatni. Jó forrásból azon hírt veszszük, hogy a romai 
„all' anima" intézet igazgatója Gassner vorallbergi átalá-
nos püspöki helyettesnek fog kineveztetni Fessier püspök 
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helyébe. — Ő felsége a velenczei alla giudecca czimü javitó 
ház főnöknéjének Dall' Olio Stephániának szerzett érdemeiért 
az arany érdemkeresztet adományozta. 

KONSTANTINÁPOLY, oct. 1-én. Az angol követ 
utazófélben van hazája felé, mint mondják, az angol sajtó 
közegei által ellene zúdított zivatar elhárítására, mivel őt 
arról vádolják, hogy a legújabb esetek bizonysága szerint 
nem eléggé védi a protestantismus érdekeit a fényes portá-
nál, és hogy elődje nálánál e tekintetben sokkal többet ért. 
— A bolgár egyesültek lapja „Bulgaria" szomorú körülmé-
nyek között folytatva pályáját, végre egy időre megszűnt, 
mi csak sajnálatra méltó lehetett, mert nem volt az egyesü-
lésnek a bolgárok között organuma, pedig erre, tekintve az 
ellenségek fondorlatait, folyton szükség volt. Azért csak ör-
vendenünk lehet, hogy a nem rég keletkezett,,La Turqu ie" 
czimü lapban oly közeget nyertek ismét, mely nyíltan hirdeti, 
hogy a görög patriarchatushoz ugy mikint az orosz és an-
gol propagandához semmi köze, hanem hogy bolgár érdeke-
ket fog hetenkint egy számban képviselni, és védeni. — A 
görögök és örmények között a közös temető ügyében álta-
lunk is felemiitett viszály, mint mondottuk, a viszonyt a 
legfeszültebbé tette. A görög lapok az örményeknek a mo-
nophysitismus eretnekségét lobbantják szemeikre, és egy 
közülök amaz eretnekséget elég ügyetlenséggel az örmény 
nyelv szegénységének tulajdonítja, mint melynek szerinte 
nem volna szava a két eszme t. i.,személy' és ,természet' meg-
különböztető jelzésére, az illető újság nyelvésze a latint is 
hason váddal illeti, miből ő szerinte szintén következik, hogy 
nem emelkedhetett a hittani igazságok (t. i. photiusi !) ma-
gaslataira. A tudós (? !) görög nyelvész feledni, vagy nem 
tudni látszik, hogy épen a görög túláradó szóbőség volt 
részben oka a tévelyek kimerithetlen forrásának. — Az ör-
mények az elkövetett megszentségtelenités miatt haragjuk-
ban erőszakoskodásokat követvén e l , közülök vagy hatva-
nan befogattak. A görögök mint rendesen avval védik mago-
kat, hogy az ellenök emelt vádat vádlóikra terelik vissza. 
Kíváncsiak vagyunk az ügyben a török biróság által hozandó 
Ítéletre. 

BURGOS, sept. 1-én- Burgosnak főtemplomáról sokat 
lehet olvasni, de látni is kellemetes. Nem áll ugyan szaba-
don, két oldalát épületek érik, de azért az egész város fö-
lött kilátszik. Egyik kápolnájában van sz. János a Facundo 
ereklyéje. Az érsek erélyes, Salamancaból jött ide, a nagy 
papneveldét újból éppitteti, de kell is, mert e megye igen 
nagy, 1209 parochia van benne, 1517 pap, káplán kevés. De 
ezen parochiák sokszor igen is aprók, csak hogy itt nincs 
szűke a papnak, nincs szűke a hivek áldozatkészségének. Az 
u j nagy papnevelde kedves épület lesz, és jó felosztással 
bir. Itt is a főpásztor az igazgató, mint Valenciában, de jó 
az ily házban aligazgatónak lenni. Van Burgosban kis se-
minarium is, ez inkább collegium vagy convictus ; a jezsuiták 
tanítják benne a rudimentákat és liumaniorákat öt osztály-
ban ; 40 az internus, a ház nem nagy, csak egyik szárnya a 
nagyobb épületnek, mely egy időben egészen a t. jezsuiták 
tulajdona volt. Az övék volt a hozzá csatolt sz. Lőrincz tem-
plom is, mely most parochia, s egyik csinos temploma Bur-
gosnak. Aki Burgosba jön, kiszokott menni a kartausiak 
régi kolostorába, egy kis óra járásra; II. János király épí-

tette ezt a zárdát, és a hozzá foglalt téresebb templomot. 
I t t is fekszik benne nejével, gyermeke volt a jeles katholika 
Isabella, ki nevéről elég ismeretes. A zárda a kartausiak mód-
jára épül t , sok egyes cellákból áll. Most négy pater van 
benne, két laicus. A magok rendjét megtartják, de ruhájo-
kat, nevöket nem birják. A Superior jó módú szülők gyer-
meke, 68 éves, mely korból 45 évet ezen házban töltött. 
Minden nap böjtölnek, kétszer beszélnek egymással egy hé-
ten, de azért nem mogorvák. Istennel nyájas társalgásuk van, 
mindenkinek egy kertecskéje van, szépen plántálgatják, és 
egyik szegleten eleiknek sírja, hová csak a házbeliek temet-
keznek, itten Spanyolországban ez az egy klastrom áll, Fran-
cziaországban van 7, mint a pater Superior mondta. A másik, 
amit Burgos látogatói meg szoktak nézni a városon szinte 
kivül, de más irányban és közelebb eső királyi apácza-kolos-
tor, melyet ,Monasterio de Santa Maria de las Huelgas'-
nak hivnak. Ugyanazon 8-ik Alfons király, ki a 13 ik század 
elején a mórok ellen szerencsés és csudálatos csatát vivott 
Navas mellett, mely győzedelmes csata döntő befolyással 
birt arra, hogy később azután leginkább sz. Ferdinánd alatt 
a mórok ereje megtöretett, és ők innét lassankint kipusz-
tultak a királyi inquisitio segítségével is — ezen 8-ik Al-
fons építette ezen kolostort, a hozzávaló templommal, s ő ezen 
templomban fekszik. A zászló, melyet a nevezett csatánál 
a móroktól elfogtak, a kolostorban tartatik. A kolostor ki-
rályi bőkezűséggel van alapitványózva. Az apáczák mind 
nemes házból valók, beléptükkor fizetnek, ez azonban itt 
átalános szokás, mert ebből élnek. Ezen intézetnek minda-
mellett vannak fekvő birtokai, mert pro felici casu az ala-
pítvány királyi örökség. Sőt van az intézetnek 16 káplánya. 
A templomnak ugyan is egyik oldala iránt van egy félkör 
hosszú épület, mely 16 részre oszlik, minden káplán bir be-
csületes lakással, — fizetése sem rosz. Ezek végzik a szá-
mos alapítványi szentmiséket. Gryóntatóatyák á városból 
járnak be. Az apáczák ruházatja egészen királyi, nem valami 
kitűnő ugyan, hanem hosszú uszálylyal méltóságos módra 
van készítve, melyet csak akkor használnak, ha a királyi 
ház ide jővén, ezek elé mennek a kolostor ajtajáig. Igen be-
csületes jámbor lelkek, de egy ami acanonisták előtt feltűnő 
lehet, ex peculiari apostolico indultu az apácza főnöknőnek, 
apátnénak a soha nem hallott joga van, hogy pro territo-
rio suo subditorumque felszentelt papoknak licentiam pro 
exaudiendis cenfitentibus , pro celebrando sacro , pro an-
nunciando verbo Dei adha t , természetesen (amint az ily 
kiállított megbizólevél szövegét olvasva észre kelle ven-
ni) csak azon papokra nézve, kiket a főpásztor alkalmasoknak 
itél. Az ily apátnők aláírják a spanyol nyelven fogalmazott 
megbízó levelet, egy káplán mint ellenőr aláírja, kétségkívül 
ez inkább mint ritkaság tartatott fent, mintsem, hogy valami 
feszelgésre nyújtott volna alkalmat, különben a burgosi ha-
talmas érsekek soha sem tűrték volna. Az apáczák müveit sze-
rény asszonyok, ujonczaik mindig vannak. Közel áll ezen apáti 
zárdához egy nagy hospicium szinte királyi bőkezűségből 
egykor a czélra állítva, hogy itt a Compostellába járó utasok 
megpihenhessenek. Most kórház 160 beteg lehet benne. Az 
itt való apáczák az előbbi apátnőtől függnek, az ő jogható-
sága alatt vannak, s mikor uj apátnőt kapnak, akkor mind-
nyájan mennek magokat bemutatni, hódolatukat tenni. Kü-
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lönben Burgos több jó intézetei közt (vannak carmeliták, a 
benedictinák, tanítással foglalkoznak) méltó figyelmet ér-
demel egy a liegyfelé emelkedő város-rész oldalán magosló 
szerény kis épület. Angyalok laknak ebben. Az Oltáriszent-
ség folyton imádásával párosult, s azért Sorores de Sanctis-
simo Sacramento nevet viselő spanyol eredetű egylet háza 
állott, hol az Urat nemcsak jóakaratú lelkek, hanem bizo-
nyosan a hason czélt nagyon elősegitő Cherubok és Sera-
fok tanyáznak. Egy csütörtöki estve a kitett szentség 
előtti ajtatosságon nem lehetett nem szivből épülni. Ezen 
egylet tagjai müveit házak gyermekei, és egy szent czélra 
egyesültek, melyet csak is ily patrocinium mellett lehet a mos-
tani romlott világban elérni, mily Jézus szent szive, az ő 
átalakitó fenső szeretete, mely az Oltáriszentségben nyilat-
kozik, és lelkünknek nyujtatik. A gyermeki jámborság vé-
delmére egyesült ezen társulat, és sok különben tán gon-
datlanságnak indulandott leány gyermeket ápol, tanit, oktat, 
és a jámborság átalakitó erejével szentel. E társulat nemré-
gen keletkezett, s van Madridban, Madrid mellett, Barcelo-
nában, Sanctanderben és itt háza. Az Ur maradjon vele. Min-
den tiszta , csinos, jol rendezett. — Az irgalmas nők itt is 
hospitiummal, és kórházzal birnak. A burgosi temető jól 
fekszik, és rendes. 

LONDON, sept. 30-án. Többször volt már szó Hillyard 
úrról , ki „Pather Ignat ius" név alatt megkísértette szent 
Benedek rendjét az anglicánok között megújítani. Ezen be-
nedekrendüek a kath. egyház ünnepeit megtartják, évenkint 
kétszáz napot böjtölnek, lelkigyakorlatokat tartanak férfiak 
és nők számára, missiokat rendeznek a városokban, és épü-
letes életmódjuk által jó példát adnak. Többen ezen aposto-
lok közül, kik küldetésüket egyedül lelkismeretükből vették, 
buzgalmuk gyümölcsét szedték már, amennyiben a kath. egy-
ház kebelébe tértek vissza. Azalatt 30 anglicán igehirdető 
Ignácz atyát bevádolta , mint a tan és a fegyelem megha-
misitóját, ki felvevén a kesztyűt, támadóinak érdekesen vá-
laszol a „Church Times" hasábjain, „Ti — igy szól — a szál-
kát látjátok szemeimben, de vigyázzatok, nehogy más szálkák 
a ti szemeitek élét vegye el. Engedjétek csak, hogy néhány 
kérdést intézzek hozzátok, miután az angol egyház irányá-
ban hűtlenséget vetettetek szememre. Nem igaz-e , hogy 
plébániáitok majd mindenikében számosan vannak, kik oda-
hagyták az államegyházat? Felhasználjátok-e minden erő-
töket azok visszaterelésére, vagy nem tűritek inkább egy-
kedvűen aszakadást? Gondoskodtok-eaz angol egyház által is 
előszabott szellemi táplálékról hiveitek számára , a reggeli 
és estéli ima felől? A szent áldozást ugy tekintitek-e, mint 
Krisztus halálának Isten által rendelt megemlékezését, és 
ha igen, váljon hányszor ülitek meg ezt ? Az angol egyház 
mindennap kivánja megünnepeltetni, hányszor mutatjátok 
be ti nekünk az Üdvözítő halálát? A püspök, midőn papokká 
rendelt benneteket, nem mondotta-e, minden bűnök, melye-
ket meg fogtok bocsátani, meg lesznek bocsátva? Az an-
gol egyház váljon nem parancsolja-e papjainak, hogy a be-
tegeket részletes gyónásra intsék, hogy a feloldozást méltón 
elnyerhessék? Ha ez igy van, váljon szokástok-e a betege-
ket ezen eszköznek, a fülgyónásnak használatára serkenteni ? 
Az angol egyház a templomok , és az oltár szolgáinak hasz-
nálatára váljon nem ugyanazon diszitményeket rendeli-e, 

melyek még Eduard uralkodásának 2-ik évében voltak szo-
kásban , váljon használjátok-e azokat? Anglia egyháza 
„Prayer Book"-jában nem sajnálkodik-e afölött, hogy a 
nyilvános, és egyéb vezeklések használaton kivül tétettek, 
és nem fejezi-e ki kivánatát azok visszaállítására ; — váljon 
tettetek-e valamit ezen kívánság előmozdítására, sőt nem in-
kább akadályoztátok-e ? Vasárnaponkint a nicaeai credó után 
az egyház parancsa szerint hirdetitek-e a jövő heti ünnepe-
ket és böjtöket , és megtartjátok-e ezeket a Prayer Book 
rendelete értelmében ? Krisztus urunk a szentségbeli kenyér-
ről szólván nem mondja-e : ,ez az én testem' ? Es ha ez igy 
van ; készek vagytok-e ugyanazt feltétlenül vallani ? Az an-
gol egyház nem nyilatkoztatja-e ki, mikint Krisztus urunk 
teste és vére igazán és valósággal vétetnek a hivek által az 
ur vacsorájában ? Az Isten házára és diszére fordittok-e 
annyi, vagy mint illik, nagyobb gondot, mint a magatokéira? 
Az angol egyház váljon nem idézi-e nagy tisztelettel, és te-
kintélyekkint a hit dolgában szent Jeromost, szent Ágostont, 
és aranyszájú sz. Jánost, és ezek nem voltak-e szerzetesek? 
Mikor és hol kárkoztatta az angol egyház a szerzetesi életet? 
kitörölte el a szerzetesi életet, Anglia egyháza-e, vagy 8-
dik Henr ik? Ha szivesek leendtek e kérdésekre jó lélekkel 
és nyilt választ adni, még más kérdéseim is lesznek, azután 
pedig reám kerül a sor, és én szívesen fogok minden kér-
déseitekre felelni." — Hillyard ur a püspöke iránti engedet-
lenségről szóló ellenvetésre is felel, és késznek jelenti ma-
gát egyúttal a tökéletes engedelmességre azokban, melye-
ket az egyház parancsol, kész is bebizonyítani, hogy a püs-
pök maga is hinni tartozik, 1) Jézus Krisztusnak a mise ál-
dozatbani jelenlétét ; 2) a részletes, úgynevezett fülgyó-
nást; 3) az elhunytakért imákat; 4) az ünnepek és böjtök 
kötelmét ; 5) a szent vezeklés szabályait ; 6) az istenitisz-
teletnél a gyertyák és tömjén használatának kötelezettsé-
gét ; 7) a keresztség általi újjászületését; 8) az apostoli 
successiot. — Nem marad egyéb há t r a , minthogy tiszt. 
Hillyard urnalc Newman csudálandó példáját hozzuk emlé-
kébe, és imára buzditsuk a hiveket, hogy az Isten kegyelmé-
nek árjával előkészített nemes lelket minél hamarább ve-
zesse igaz egyházának kebelébe. 

AMERIKA, augusztus végén. A véres polgárháború 
alatt is számos és a katholikusokra nézve érdekes jelenetek-
nek valánk taniti. Az egyesültek hadseregének egy fiatal 
ezredese, ki a Potomac partjain veszett el, mély sajnálatot 
gerjesztett. Mullighan ezredes irhoni volt. A harcz kezdete-
kor ő egy ezredet szervezett, és azóta mindig a csatatéren 
volt, de mig számosan előléptettek, ő ezredes maradt, mi-
vel katholikus volt, és mert Stauton nem igen szereti a katho-
likusokat a főpolezokon látni. Midőn a chicagói püspök a 
, ,Fenian" társulatát kárhoztatta, ő is szakitott eme társu-
lattal, mondván: mint katona tábornokomnak engedelmes-
kedem, mint keresztény pedig püspökömnek. Midőn go-
lyótól találtatva lerogyott, felkiáltott : ,hagyjatok itt meg-
halni, csak a zászlót mentsétek meg.' Teste a confederáltak 
által elküldetett bátor nejének, ki férjét a csatatérre is kö-
vette. Chicagóba szállíttatott, hol Druglas senator halála 
óta, a közgyász még nagobb soha sem volt. Azon korban, 
melyben a jellemekelaljasodnak, és a lelkek is áruba bocsát-
tatnak, ő hű maradt Istenéhez, és u j hazájához. Lincoln el-
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nök, talán szégyenében, hogy e derék katona érdemeit él-
tében eléggé nem méltányolta, holta után küldé'el nejének 
a tábornoki kinevezést. De többet tett a nép, mely aláirás 
utján birtokot vett Illinois tartományában nejének, hogy jö-
vőjét biztositsa. — Spaulding, ki a louisvillei püspöki szék-
ről a baltimorei érseki székre helyheztetett , julius 31-
kén igtattatott be nagy ünnepélyességgel. A baltimorei szé-
kesegyház egy éven át volt árván, és Spaulding a kedves 
Marylandben a Szüzanya földén örömmel üdvözöltetett. Ne-
héz lett volna jobb választást tenni és a választás, mi ritka 
dolog, osztatlan tetszéssel fogadtatott. Spaulding ismeretes 
volt ékesszólásáról, ismeretes mint kitűnő iró, és jó egyházi 
kormányzó, nyájassága pedig, és mesterkétlen egyenes jel-
leme mindenkinek szivét meghódította. —Mac-closkey püs • 
pök búcsúzott az albanyi egyháztól, melynek első püspöke 
volt, hogy a megüresedett uj-yorki érsekséget elfoglalja. 
Mac-Closkey 17 évi püspöksége alatt csudálandókat müveit 
az albanyi megyében, egészen megváltoztatta a vidék szí-
nét ; számos egyház lőn építve, a világi papság feltűnő szám-
ban növekedett ; öt szerzetes rend épitett házakat alatta, 
melyeknek áldozárai hathatós segélyt nyújtanak a világi 
papságnak; zárdák, tanodák kórodák, árvaházak nagy szám-
ban derítenek fényt pásztorkodására. Búcsúbeszéde kö-
nyekre fakasztá bánkódó hiveit, kiknek egyébkint ha nem is 
lehet püspökjük, érsekük fog maradni. Még a más vallásúak 
is tisztelettel hajoltak meg mindig a méltó főpásztor 
előtt. A távozó püspök felemlité, mikép tervben van Al-
bany környékén egy központi papneveldét épiteni az egész 
uj-yorki egyh. tartomány számára, c hír örömöt keltett, és 
bő adakozásra fog serkenteni. — Timon a buffaloi megye 
püspöke most tette le alapkövét a szent Mihálynak felaján-
landó és a németek használatára szánt nagyszerű templom-
nak. Weninger atya a fáradhatatlan missionárius ez alka-
lommal megható beszédet tartott. Egyátalában, ha az újon-
nan épülő félben levő templomok számát tekintjük, meg-
győződhetünk arról, hogy az amerikai katholikusok az éj-
szakon a háború által okozott csapások között is buzgón fá-
radoznak Isten dicsőségének, és saját leikök javának elő-
mozdításán. 

VEGYESEK. 
Nov. 1-én ülte meg főm. herczegprimás, bibornok, s 

érsek születésének 80-ik napját. Ez ünnepélyre megjött nm. 
Falcinelli Márián pápai nuncius is, s a pestbudai helyható-
ságok magas személyei között nemcsak a jelenlevők, de a 
távollevő számtalanok forró óhajait fejezte ki a pohárköszön-
tésnél. A nm. nuncius az években dús, érdemekben még dú-
sabb primás s bibornok ur főpásztori munkásságának hódolt, 
de ez alkalommal a magyar nemzet iránti tiszteletét is ki-
fejezte. ,,Vivat Em. Card, princeps Primas , vivat inclitus 
Hungáriáé episcopatus, vivat clerus, vivant proceres, vivat 
populus et omnes adhaereant beatissimo Papae Pio Nono. 
Vivat tandem centies milliesque augustissimus Imperator, 
Apostolicus Hungáriáé Rex Franciscus Josephus I ." Mind-
nyájan törhetlen hűséggel az apostoli királyhoz, királyunk-
kal fiúi szeretettel a pápához, ez a magyar nemzet. 

Nov. 2-án a pesti kir. kath. egyetem nagyteremében 

Lenhosssék tanár ur emlékbeszédet tartott Csausz Márton 
egyetemi tanár fölött, érdekesen ecsetelvén az elhunytnak 
erényeit, mint embernek a fiúi szeretetben édes anyja iránt, 
mintgyakorló orvosnak, mint tanárnak, mint példás kath. ke-
reszténynek. Mindenütt oly férfinek mutatta fel, ki az or-
vosok példánya lehet. Csausz Márton tudós, orvos, bonczta-
nár, mind e mellett példás keresztény katholikus. A bécsi 
hitetlen napisajtó felröffent, farizeusok módjára megbotrán-
kozott, hogy a boncztannak hires tudományosságu tanára, 
ez évben az egyetem ngys rectora a lelketlen, nemtelen, 
keresztényellenes materialismus ellen nyilatkozott ; a pesti 
napisajtó lesz nemes, hogy a pesti kir. kath. egyetemnek hi-
res boncztanára fölött tartott emlékbeszédet, melyben a meg-
holtnak vallásossága oly szép vonásokban feltüntettetett, 
teljes szövegben közleni fogja. Ez lesz a különbség a bécsi 
és pesti napisajtó között. A bécsi napisajtónak némely gyár-
nokai a polgári szemérmet is annyira levetették, hogy már 
közbotránynak nézik, ha velők valaki nem akar a barmok so-
rába lépni. Pesten e baromi terrorismus nem lépett oly ma-
gasra, shiszszük, a magyarnak lelki nemessége nem fog irányt 
venni azoktól, kik a sinai hegy alatt aranyborjút imádtak. 
Pesther Lloyd is csak suttomban mer ilyesekkel fellépni, a 
bécsi baromelméleti emberkék okosságait csak esetlegi tör-
ténetecskék szine alatt plántálgatja. 

Dr. Ochvadt katonai törzskari orvos, és a ílensburgi 
tábori kórház főorvosa az irgalmas szüzek működéséről igy 
nyilatkozik ; „Mindannyian az elvállalt kötelezettségeket a 
betegápolás körül lelkismeretes hűséggel teljesítették. Buz-
galmuk, mely feláldozásukról tanúskodott, minden dicsére-
ten felüli. Nem hagyhatom érintetlenül, hogy a kath. néni-
kék, mivelhogy hivatásuk a betegek ápolásának élni, nem-
csak a szorosan vett ápolásnál, hanem a kisebbszerü seb-
kötözéseknél is kitűnő ügyességet fejtettek ki. Kevéssel meg-
elégedtek, semmi munkától nem irtóztak, szolgálatra éjjel 
nappal készek levén, még az undoritó foglalkozást is öröm-
mel végezték, és pedig a visszatetszés legkisebb jele nélkül 
Jutalmuk csak a betegek és sebesülteknek valóban megható 
ragaszkodása volt, mely súlyos betegeknél még a félrebeszé-
lésben is nyilatkozott.". 

Mult évben Angouléme franczia városban egylet ala-
kult, melynek tagjai Jézus Krisztus Urunk haldoklását aj-
tatosságuk czéljaul választották. Az ottani siketnéma intézet 
tagjai az egyletbe léptek. Egyik ezek közül súlyosan beteg 
lett, s ép az, aki az ajtatosságban legbuzgóbb volt. Mindenki 
halálát várta , perczről perezre leste. A Mi-Asszonyunk-
ról nevezett néne figyelmeztette , hogy a haldokló Jézus 
Krisztushoz imádkozzék. A beteg az ő szokásos jelei által 
mondta: ,,én csak jövő héten, pénteken délután 3órakor fo-
gok meghalni. Ez igaz, igaz, Jézus Krisztus mondta efct ne-
kem." Elmúlt a hét, eljött a péntek, a beteg rendkívül gyenge 
lett. Ez volt a haldoklás, s amint az óra hármat ütött, a be-
teg utolsó lehelletét megtette. Ezt bizonyítja több néne, és 
Lambert intézeti káplán, tiszteletbeli kanonok. — Boldog 
halál, a boldogság záloga, kezdete. 

Sz. Ferencz rendjének ma összesen 200,000 férfi, 
300,000 női tagja van, ide értve a tertiariusokat is. Van 252 
tartománya, 26,000 kolostora, 5 Palestinában, 30 a török 
birodalomban. A szerzet adott 7 pápát, 3,000 püspököt, 
3,501 szentet, kik közül 1,700 vértanú. 

Giessenben a németországi természettani tudósok gyű-
lést tartottak. Akik homlokukon háromszöget viseltek, bal-
melljükön pedig kalapácsot, a titkos tanácskozmányokba is 
bebocsáttattak. Mond ják, hogy Austria is tetemesen volt kép-
viselve. Némelyek jövő évre Inspruckot ajánlották, de nem 
levén kőmives páholya, mint Giessennek, alkalmatlannak ta-
láltatott, inkább a páholyos Hanover fogadtatott el. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : A jelenkori nyugtalanságok egyik fő 
oka. — Az olasz püspökség tiltakozása a ,piacet' és az Exe-
quatur' ellen. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A jelenkori nyugtalanságok 
egyik fő oka. 

Hetven éve mult, hogy azon szomorú végzet, 
mely Francziaországot megingatá, egész Európát, 
sőt majd az egész világot is éré. Egy .hatalom, mely 
a nép akaratja s illetőleg a bölcsészet s humanismus 
nevében fellépett, mohó sietséggel szétromboláarégi 
ker. állapotokot, s helyükre a kór lázas idő müveit 
helyezé. 

Az egyházat elválaszták az államtól, habár 
az állam leghatalmasb támoszlopa ; a hitvallást ki-
zárták a tanodákból; a vallástalanságnak a törvény 
által kellett szentesittetnie, habár a vallás a bei-
béke, az önmegtagadás, a kölcsönös szeretet és egyes-
ség ősforrása; a községeknek el kellett különittet-
niök az államtól, ámbár az elsők az utolsóhoz ugy 
tartoznak, mint egy láncz egyes szemei az egészhez, 
s egy álszabadságnak, mely egyenes ellentétet ké-
pez mind annak irányában, mi ekkorig a keresztény 
társadalomban tiszteletre méltónak és szentnek tar-
tatott , kellett volna a boldogságot az államban ké-
pezni. De itt az ideje belátni, mily örvényhez visz-
nek ily elvek és intézmények. 

Midőn Octavianus Augustus philippi csata után 
Romába diadallal visszatért, a költők, kik tegnap 
még ellenségei valának, ma már imádói lettek. A ta-
nács, mely őt, ha legyőzetik, halálra itélte volna, ki-
kiáltá őtet a haza atyjának, szabaditójának. A nép, 
mely a régi tribunnak kivégeztetését megtapsolta vol-
na, most hódolt, nemcsak, hanem saját szabadságát is 
felajánlá neki. Az ő kedveért fosztá meg magát min-
den polgári jogosultságtól. Ennek cserében pedig 
uj urától csak gyönyörűségeket kivánt és békét, 
hogy ezen gyönyörűségeket élvezhesse : „Panem et 
circenses." A társadalmi és vallási mindenhatóság-
nak birtokába ekint lépett a császár, a romai jog 

történetében oly hires lex regia által. Ezen törvény 
erejénél fogva fölruháztatik a császár azon jogokkal, 
miket birt a tanács és nép. Politikai tekintetben ő 
feje a fegyveres hatalomnak,, a szárazon és a vizén, 
bir béke s háborujoggal. Az igazgatási rendben ő con-
sul , örökös senator ;. feje a tanácsnak, melyet egy-
behí s eloszlat ; népszószóló stb. ; a polgári rendben 
ő a censor és praetor ; rendeletei, levelei, leiratai s ha-
tározatai törvényerővel birnak. Ily módon birja a 
császár a társadalmi rendben a hatalmat, minden 
rangfokozatok, nevezetek s formák fölött. Ez mind 
nem elég. 

A pogány császárok ugyanis jól tudták, hogy 
a polgári mindenhatóság telje hiányos lesz, ha ezzel 
a vallási teljhatalom összekapcsolva nem lesz, mi-
után a fejedelmi hatóságot már birták, a legfőbb bí-
ráskodást az istétei dolgokban is követelték, melyek 
által az emberi dolgok szabályozvák és igazgatvák. 
Ily módon tehát az egész embert testben, lélekben 
hatalmukba keriték. Eszerint a királyi törvény, 
mely az ily társadalmi rendszernek szolgált alapul, 
ezen szavakban foglaltatik: „Quaecumque ex usu 
reipublicae majestati divinarum, publicarum, priva-
tarumque rerum esse censebit, ei agere jus potestas-
que sit." (Uravina de ortu et progressu juris ci-
vilis.) 

Krisztus egy uj királyságot s uj politikai ren-
det hozott be a világba, mert elválasztá a két hatal-
mat. A császár mellé a pápát állitá. Ha a pogány 
császárok a fejedelmi főpapság méltóságának erejé-
nél fogva parancsolnak minden főpapoknak és min-
den áldozároknak ; ha fejedelmi teljhatalommal ha-
tároznak a vallás, a szertartás és az Istennek tisz-
telete fölött, ha ők értelmezik a vallási jogot s annak 
minden homályos helyeit, s ez törvény erejével bir, 
a kereszténységben ez egészen máskép lett. Krisztus 
a császárnak átengedé ugyan a hatalmat a testek fö-
lött, de a pápának a lelkek birodalmát adta át. Va-
lamint a lélek és test, ugy az egyházi és világi tár-
saság egyesülve s anélkül, hogy egymásnak ellene 
mondana, biztos lépéssel halad a tökéletesség pályá-
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ján. Az emberi szabadság meg van mentve, mert a 
zsarnokság erkölcsileg lehetetlenné tétetett. A ker. 
politikában a hatalom, ahelyett, hogy a földről föl-
felé szállana, az égből jő alá. A császár mint Isten-
nek szolgája megszűnik öntörvényű lenni, hogy első 
alattvalója legyen az Isten törvényének, a pápa csal-
hatatlanul őrzi ezen törvényeket, s azokat magya-
rázza is; s mig a pogány császárságban az ember 
földöntúli rendeltetése semmi értékkel sem bir, az 
anyagi jólét levén az egélynek végczélja, az egély 
pedig csak kormányzási eszköz; a ker. politikában 
az embernek természetfölötti rendeltetése képezi az 
alkotmányok kimeneteli pontját, az erkölcsi jólét a 
politikának legfőbb czélja s a religio az utolsó czél, 
melyre az egész társadalmi rendnek irányulnia 
szükséges. 

Midőn Constantin romai császár az egyház-
nak pártfogója leve, akkor a tévedésben daczoló ma-
kacskodó eretnekek ellenében polgári büntetések is 
használtattak, s méltán ! (Folyt.) 

Az olasz püspökség tiltakozása 
a ,piacet' s az ,exequatur' ellen. 

(Fo ly t . ) 

Az utolsó, mi a piemonti kormánynak eme rendeleteit 
gyűlöletesebb szinben föltünteti, az, liogy az olasz alkotmány 
első czikkében kimondatik : „A kath. romai religio az állam 
egyedüli religioja." Tehát elismeri, hogy az egyház az ál-
lamtól függe t len , önálló, saját körében teljes hatalommal 
biró tökéletes társaság. Societas perfecta. Ok ennek hatalmát 
a lelkekre nézve megsemmisítik, függetlenségét rontják, „az 
állam religiója" annyit tesz, mint az állam üldözöttje, mely 
annyi szabadsággal sem bir, mennyivel a valdenses eretne-
kek egyesülete , vagy a sinagoga. A statuto első czikkét 
tehát sértik, lerontják. A miniszterek a statutora esküdtek, 
ugyszinte a király is. A ,piacet', az ,exequatur' nem eskü-
szegés-e ? Az olasz drámának ezen lefejlési fokán irta San-
Pol Victor királyhoz intézett szólamait: „Fölség! katholikus 
Ön? Hisz-e egy I s ten t? Örököse-e ön ősei erényeinek, s 
jámborságának ? Nem kérek választ, a statuto, országának 
alkotmánya ad nekem választ. Az alkotmányt még föl nem 
dúlta, de hire járt , hogy ennek földulását Radetzky tábor-
nagynak akkor Ígérte , mikor a novarai vereség után tőle 
békét könyörgött. De az alkotmány ma is áll ; áll az első 
czikke, mely a kath. romai religiot államvallásnak nyilatkoz-
tatja. Hosszú ideje már, hogy én keresem ezen államvallást, 
s országában nem találom. A kath. religio akarja, hogy imád-
juk, féljük az Is tent ; hogy engedelmeskedjünk a pápának, 
hogy tiszteljük a papságot. Fölség! Imádja-e, féli-e az Is-
tent önnek kormánya? önnek népe? Az Isten háza mellett 
a hazugságnak háza emelkedett, a gonoszságnak küldérei 
bejárják a hazát, gúnyolva, káromolva a hitet, atyáinknak 
drága kincsét. Istentejen tanok, becstelen iratok, erkölcste-
len beszélyek, fertelmes rajzok teli kézzel szóratnak a föliz-

gatott, és megcsalatott nép között. Régi mondás : a nép 
olyan mint a gyermek. Sokan mondják, kevesen hiszik ezen 
igazságot. A nép nem okoskodik, a nép amit lát, abból gya-
korlati lehozást tesz. Mit látott a nép? A bűnnek apothe-
osisát, az erénynek auto-da-fé jét. A nép ösztönszerűleg te-
szi azt, mit a nagyoktól tenni lát. Ki tilthatná nekem, igy 
szól magában a nép, kirabolni ezen urnák palotáját, mikor a 
kormány küldérei büntetlenül rabolták az elűzött fejedelmek 
palotáit? Ki akadályozhat engemet, hogy ellenségemet tőr-
rel láb alól el ne tegyem, miután egy pármai ezredesnek 
gyilkosai magos méltóságokban állnak ? Miért ne szúrnám 
én szivbe a papot, a nemest, a herczeget, a fejedelmet, mi-
kor 12 zászlóaly nemzetőrség Nápolyban Agesilao Milano 
királygyilkosnak sírján tiszteleg, reá koszorúkat hány ? Mi-
ért ne szegném meg az eskümet, mikor (Garibaldi) tábor-
noknak szabad volt a királyi zászló ellen zászlót emelni ? A 
népnek logicája borzalmas. Kérjük az Istent , hogy ne tegye 
ezen lehozásokat, hogy jobb legyen a szegény megcsalatott 
nép mint az ő kormányzói. Fölség ! nem elég ezredeket föl-
állítani, a statuto első czikkét kell megtartani, a statutónak 
megszegőit büntetni. Szükséges, hogy tanácsosait a tiszta 
jellemű, vallásos s erkölcsös férfiakból válaszsza ; szükséges, 
hogy a kormányról űzze el azokat, kik a bün prédáiból meg-
gazdagodtak, kik árulás, s csalás által magokat hatalomban 
tartják. Szabaditsa meg magát ezen gonoszoktól; ők feje-
delmi házának nevét Italiában beszenyezik, ők Italiát eret-
nekségre kényszerítik, ők az erkölcs, a religio, az Isten or-
szágát rombolják. Volt-e valaha a barbár népek között oly 
kormány, mely a religiot megvetette, üldözte volna? Nem 
volt; a népnek és saját religióját minden kormány tisztelte, 
a religio megvetőit , lett volna bár ki, halállal büntette. A 
muszka kormány soha nem gúnyolta a nép vallásos tisztele-
tetét Kiew városa iránt; a török kormány nem lazította 
Mecca iránti lelkesülést ; a coptok vallásos tiszteletét Sinai 
hegy iránt, a pérsákét Kum , az indusokét Ambersir iránt 
senki nem sértegette. Említsen nekem fölség egy kormányt, 
mely akadályozta volna a nép buzgalmát, midőn az ünnepe-
ket, a szertartásokat fényessé akarta tenni; említsen egy 
kath. kormányt, mely szégyelt volna a kenyér szine alatt 
rejlő Isten előtt térdet hajtani. Nincs ; egyedül fölséged kor-
mányának, a mérges secták pokoli gyüldéiből fölséged által 
hatalomra mighivott tagjai azok, kik ezt teszik, s gúnyból 
magokat kath. korona tanácsosainak czimezik. Fölség ! Ősei-
nek sorában egyik sincs, kinek ily kormánya, ily tanácsosai 
voltak volna, hogy a nép vallásos érzületét, egészen aljas 
bosszúig menve, sértegessék, hogy Űrnapján a hivatalnok-
ság a templomból letiltassék. Gonoszok ! Leborulnak a föld 
rothadása előtt , s nem akarnak térdet hajtani az Isten 
előtt." ] ) 

Ily szempontból, s a helyzetek ily ismeretéből kívánjuk 
vétetni az olasz püspökség együtties tiltakozását. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , nov. 7-én. Folytatjuk jegyzeteinket a jámbor 

szivből adot t , jámbor szivvel á tvet t , az I. T, által jámbor 

' ) Q u a r e s i m a l e del Contemporaneo . F i renze , p. 145 — 160. 
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szivvel közlött javaslatokra. Mily nagy szív, mily buzgó lé-
lek volt a franczia grófban , midőn oly hatalmas tervvel állt 
elő a kath. világ előtt! De ily nagy lélekről leltehetni, hogy 
ily horderejű tervét csak sub beneíicio inventarii ajánlotta, 
s a kath. elmék másképen el sem fogadták. Az ezeréves múlt-
tal szakítani, egészen uj térre lépni, nagy föladat, mely nagy 
meggondolást követel, s elfogadni, mihelyt mondatott, nem 
kath. szokás. Mily könnyű valamely tanról mondani : ószerü, 
ábrándozó, fogadjuk el az ujat. A ker. társadalom, a ker. ki-
rályságról szóló tan volna ószerű, ábrándozó ! A mult századi 
királyság csapást hozott , talán a democratia az u j szabad-
ságokkal fog jót szülni. Vajha ! Az egyháznak volt az 
ábrándja a ker. királyság, melyen századokon át dolgozott, 
küzdött, szóval, szenvedéssel ; tiszteljük az eszmét, s a törté-
nettel valljuk meg, nem a ker. királyság az, mely csapást ho-
zott az egyházra, hanem a legisták és bölcsészek által a ker. 
elvektől tévútra vezetet t , a kereszténységből kivetkőztetett 
királyság. Nem is veszthetett a ker. királyság annyit , csak 
miután szülőjétől, dajkájától, a pápaságtól elszakittatott. A 
pápaság szülte, nevelte, magasztossá tette a ker. királyságot, 
nevelte a ker. népet ; s ma mondhatja a pápaság a népfölség 
elvén nyugvó királyságnak , például Italiában , Francziaor-
szágban, Belgiumban : ,királyság te általam lettél nagy, mi-
kor tőlem elszakadtál, örökségedtől megfosztattál, lesülyed-
tél. En vagyok aki vagyok, aki voltam; te nem vagy az, ami 
voltál.' Mondhatja a népnek : ,nép , mig velem voltál, ne-
mesen engedelmeskedtél, nem akartál ker. királyságot, en-
gedelmességed nemtelen lett.' Nincs ki a mult századi álla-
potokat visszakivánná , nincs ki a csapásokat nem siratná ; 
de a keresztény és a legisták által vezetett királyság két do-
log. Az mindig szent az intézményben, ez csak a hatalomban, 
habár a legisták mellett is sok jót tett. És ha sirnunk kell az 
egyházra jöt t csapásokon, sirnunk kell a ker. királyság, ker. 
társadalom, ker. nép elveszésén is a89-ik elvek szerint szer-
vezett államokban. Vesztett az egyház, többet még a király-
ság, legtöbbet a nép. 

A hatalom átment a népre ; mit nyerünk, ha ezen ha-
talom a népnél is azon utakon jár , melyen jár t a mult szá-
zadban ? IIa látnók, hogy azon democratia szentebben kezeli 
a hatalmat, semmint XIV. és XV. Lajos, vagy II. József, a 
szabadelvüségre tett ajánlatok valamivel csak kecsegtetné-
nek. De a történet égő küzdelmeinkben van irva sziveinkbe. 
Nyissuk fel ,Monumenta pro independentia Ecclesiae a statu 
civilr 3-ik és 4-ik köte té t , a legtöbb szellemi küzdelmek a 
folyó századra esnek. Amint a népre ment a hatalom, a se-
bek is szaporodtak, s ma nem már a tévútra vitt isteni hata-
lommal, hanem oly tévelylyel kell küzdenünk, melyeta 19-ik 
század nagy eretnekségének kell mondanunk; mikor lesz 
ezen küzdelemnek vége, csak a jó Isten tudja. Nem is lehet 
másképen, a democraticus elv áll : egyesek ismerhetnek evan-
géliumot, vagy elvethetik, azokat nem akadályozom, ezeket 
nem bántom, de én semmit sem tudok felőle, az állam atheus, 
mikint Frère mondá Belgiumban, az állam laicus, mikint Pisa-
nelli mondá Turinban. Mit a legisták eszméin járó ker. király-
ság ellenmondással tett , azt a democratia elvvé emelte, s lett 
magna velut mare contritio tua, quis medebitur tibi ? 

A ker. királyság tehát ábránd volna; az a nagy kérdés, 
a ker. democratia nem nagyobb ábránd-e? Az volt, tehát csak 

gyógyitani kell ; ez nincs, ezt teremteni kell. Az szentnek szü-
letett, csak később romlott meg, ez rosznak született ; azt ere-
detére visszavezetni, ezt eredetétől elvezetni kell. Felemelni 
a királyi hatalmat, ker. dicsőségeinek útjaira vezetni, lehe-
tetlennek mondatik ; van-e valószínűség, hogy a népfölséget 
(föltéve hogy a szónak van értelme) a ker. igazság útjaira 
viszszük ? Ábránd volna a ker. királyság, mely 1000 évig 
volt, mely Angolországban, Poroszországban, Muszkaország-
ban megvan a maga módja szerint, mely a pápai államok-
ban megvan, meg is lesz : ó ! az „adveniat regnum tuum'' ak-
kor legnagyobb ábránd. Legyünk democraták, hogy a demo-
cratiát megtéritsük. Igaz, legyünk protestánsok, hogy a pro-
testánsokat, legyünk atheusok, hogy ezeket megtéritsük. 
Hátha ők térítenek meg minket ? III. Napoléon is azért is-
merte el a rablásokból összekovácsolt Italiát, hogy a pápa-
sággal kiengesztelje ; látjuk mikint viszi a szerepet. Ha min-
denki gr. Montalembert volna, személyére talán győztesen 
járná meg a poklot ; de hány Montalembert van a világon ? 
Es itt nem személyről, hanem elvről van szó, oly elvről, 
melynek még megszilárdult léte sincs. Nem csuda, ha a gróf-
nak kettős beszédje annyi czáfolatot hozott magára, ahány 
tétel volt a beszédben. Irland, Angol-, Franczia-, Spanyol-, 
Olaszország tiltakozott ajánlatai ellen, s a gróf nemes lelké-
ben oly nemes vol t , hogy állításait nem védelmezte. Mi 
gondolnánk : a ker, királyságot sem lehet feladni , a de-
mocratia elveit sincs szükség elfogadni. A hatalom mini-
ster in bonum, vindex in iram Dei qui malum agit, ezt val-
lanunk kell akkor is , mikor te t te l , sőt szóval is tagadta-
tik ; a népet pedig oktassuk a ker. erkölcsökben, neveljük a 
vallásban , az egyházhozi ragaszkodásban. Azt téve , a ker. 
királyságot megtartjuk, még ha elnökiek is neveztetnék, aki 
annak helyén ül ; ezt téve democraták leszünk, milyenek két-
ezer év óta mindig voltunk. A ker. királyság a kath. tanban 
nem személy, hanem az igaznak, a jónak szolgálatjában levő 
államhatalom. 

,Keresztény királyság.' Miről van a szó e tárgy-
n á l ? Siránkoznánk, ha nem értetnénk. Sem megtámad-
tatásunkra , sem tévedésre nem akarnánk alkalmat nyújtani. 
Miről van a szó a ker. királyságban ? Talán monarchiáról, 
aristocratiáról, theocratiáról ? Aki ker. királyságról szól, kor-
mányformákban lényeget nem keres. Sok monarchia, sok ari-
stocratia, ha széles értelemben szólunk, Tibetben, Chinában 
theocratia is van, melyek közül egyiket sem fogja kivánni, aki 
a ker. királyság eszméjét örökre föntartandónak óhajtja. A 
ker. királyság nem család, nem személy, nem kormányforma; 
mert lehetne Lincoln, Napoléonnak, I. Leopoldnak családja 
legvallásosabb , kath. értelemben legjámborabb, mégsem 
volna Francziaországban , Belgiumban , Éjszak-Amerikában 
keresztény királyság. Nevezzék az államhatalomnak kezelő-
jét elnöknek, királynak, császárnak, legyen az államhatalom 
kezelésében örökösödés vagy választás, absolut vagy felelős 
kormányzás, kezében ker. királyság lesz, h a az a l k o t -
m á n y , a t ö r v é n y h o z á s f ő e Í v e k e r e s z t é n y 
l e s z . Vallja meg az alkotmány, hogy a kath. egyházat, mint 
az igazság és jámborság mesterét tekinti, hogy ezen igazság 
leend minden törvényeinek, bel- s külviszonyainak zsinór-
mértéke, hogy ezen az alapon keresi a földi nyugalmat, jó-
l é t e t , ellene soha semmit nem akar tenni; vallja meg , hogy 



304 »* 

az államhatalom is hódol az Urnák , kitől van minden hata-
lom , hogy kötelességei vannak az egyház iránt , nemcsak 
hogy ne üldözze, ne akadályozza, hanem mint a megváltás, 
mint a természetfölötti rendnek intézményét, mennyire le-
het, földi segélylyel ellátni, lesz ker. királyság, mikint volt 
a középkori köztársaságokban, mikint van déli Amerikának 
nagy császárságában, Peru, Eguador köztársaságban, mely 
utolsó mult évben oly concordatumot kötött, hogy sz.. István 
királyunk életében is fénypontot képezne. H o g y a n á l l a z 
á l l a m h a t a l o m a m e g v á l t á s h o z , é s e n n e k in -
t é z m é n y é h e z ? E kérdés dönti el keresztény-e a király-
ság vagy nem ; és ha nem, semleges-e vagy ellenséges? Talán 
elég lesz a r ra , nehogy az absolutiák óhajaival teltnek lát-
szassák, aki ezeket irja. Múljanak a formák, ha az Isten ugy 
akarja , maradjon a dolog , ezt az Isten akarja ; hogy az ál-
lamhatalom semmit se tudjon a megváltásról, törvényhozá-
saiban ne vegye szabályul, ki az a katholikus, aki akarná ? 
Mégis Éjszak-Amerikában , Belgiumban megvan. Az egye-
sek vallásosak, mivel akarnak lenni, az államhatalom pusz-
tán naturalis, mert redemtus nem akar lenni. Ne nevezzünk 
oly dolgot ábrándnak, ami 1000 évig volt , és nálunk hazát 
alapitott ; mert a hatalom, bárkinek legyen kezében, csak az 
igazra, csak a jóra van adva. 

,Szabadelvüség' ! Bájos szó. Ha annyit jelentene, mint 
az igazságnak szabad kimondása, a próféták, keresztelő sz. 
János, Krisztus Jézus volna első szabadelvű. A hány nemes 
lélek van az egyházban, annyi szabadelvűt látnánk, s mond-
hatnánk: ,a szabadelvüségnek kis, de nemes tábora.' Ha 
annyit jelentene, mint tiltakozni az önkény ellen, a jogtalan 
rendeletek ellen, bárkitől jöjjenek Í3 ; a nemes lelkek az egy-
házban első szabadelvűek volnának. Ha annyit jelentene, 
mint vallásos meggyőződésben semmi világi Cprofanus) azaz 
emberi tekintélytől nem függni ; a katholikusok egyedül vol-
nának szabadelvűek. Végre , ha azt jelentené a szabadel-
vüség, amint mi értjük, vagy értetni akarjuk, még akkor 
sem volna nagy baj : de a szabadelvüségnek, democratiának 
már háromszázados története, kiművelt rendszere, iskolája, 
irodalma, híveinek tábora van ; nincs hatalmunkban neki más 
értelmet adni, semmint amilyet ő adott magának. Ha a szó-
nak uj értelmet adunk, csak a fogalmakat zavarnánk, a ha-
tározatlanoknak, kik még velünk járnak, utat nyitnánk, hogy 
elpártoljanak az igazságtól. A szabadelvüség isteni tekintélyt 
nem ismer, mi vallunk ; határozott igazságot, melyet min-
denki vallani köteles, el nem fogad ; előtte minden csak vé-
lemény, mikint B. Zs. irja, csak árnyalat. Igaz, hogy ezt a 
politikai téren teszi; de az állami és társadalmi viszonyok 
gyökere a hitczikkelyekben van , a legfőbb kérdésekben 
azonnal a hit tekintélyével érintkezik, melyet el nem fogad. 
S itt hullnak áldozatul a legszentebb jogok. A házasság, a 
nevelés, az iskola, az egyházi birtok, a templomépület, a te-
mető, az alapítványok, a cultus stb. mind közös természetűek, 
az állam szólni fog ezekről, ha kivontuk azokat az isteni te-
kintély alól, minden alapjuk, minden jogaik elvesztek. Ha-
mar hullnak-e, vagy későn, a hullámzó többségtől függ. 
Mint embernek, mint kereszténynek, mint katholikusnak, 
mint papnak vannak jogaim, melyeket árulás nélkül fel nem 
adhatok, melyeket bár mily kamarai határozatok ellen, az is-
teni tekintélyre hivatkozva, védhetek ; hagyjam-el ezen ál-

láspontomat, a kamarai többség ellen semmit sem szólhatok. 
Mikor a szábadelvüséget elfogadtam, a védelmi lehetőséget 
feladtam, mit legszentebb jogaim ellen határoztak, előre 
aláirtam. Lehet, hogy néhol ügyeim tűrhetően fognak menni, 
lehet, hogy szebb sikert fognak mutatni, mint a szabadelvü-
ségen kivül; ez esetleges, állásomnak halálos sebe ott van, 
hol az igaz és a tévely, a jó és gonosz között a válaszfalat 
ledöntöttem, mindent a hullámzó többségre, vagy is a véle-
mény többes számára biztam, ahol az állami hatalmat a jó-
nak védelmétől felmentettem, bizonyos esetekben a gonosz-
nak védelmére utasítottam. Renan könyvét szabadelvüség-
ből áteresztik, a W. K. Z-ot, mivel a 16-ik századi hitujitók 
rendszerét forradalomnak mondta, lefoglalják. A jó és gonosz 
közötti harcz, lia a jó az államhatalom által nem védetik, e 
földön nem egyenlő. A sok küzdelmek után a gonosz győ-
zelmet arat, a jót elfojtja. Sok eszközzel rendelkezik a go-
nosz, mit a jó nem tehet. Az egyenlőtlen fegyverekkel vitt 
harcznak kimenetele előre látható. Nevel a harcz nemese-
ket, de elragad ezereket. Léphetek-e eme térre ? Hitem tiltja. 
Hitem szerint rex minister Dei, vindex in iram Dei qui ma-
lum agit ; a szabadelvüségben, hol a jó nem birhat több jo-
gokkal, mint a gonosz, a király, vagyis az állami hatalom 
nem többé minister D e i , nein vindex in iram Dei, nem 
vindex, qui malum agit, hanem sokszor vindex in ilium, qui 
bonum agit. A történet eleget szól. Ne hivatkozzunk Ameri-

o ö 
kára ; ami itt jó van, a nagy romlás és vallásos szakadozás 
irányában nagy jó. Az egyházi növekedésnek Amerikában 
örülhetünk, de ha Európában csak annyi volna, azon jón, 
melynek Amerikában örvendünk, Európában mint legna-
gyobb csapáson siránkoznánk. Maga az egyház quasi in 
partibus rnfidelium van, püspökei a Propagandától neveztet-
nek. Ne említsük Francziaországot, Belgiumot; ezen nem-
zetet 1793 kijózanította. A vérkeresztség szülte a sok jót, 
nem a szabad politikai intézmények. Ha ennyit tettek állami 
segély nélkül, mennyit tettek volna állami segélylyel ? Ha 
ennyit tettek, midőn a gonosznak annyi joga van mint a jó-
nak, a solidarisnak annyi mint a hívőnek, a szabadkőmivesi 
páholynak annyi mint a kath. egyháznak ; mennyire men-
tek volna, Jia a gonosz nyiltan nem csábit , ' nyiltan nem 
rombol, s rombolásain^diadalünnepélyeket nem t a r t ? hasa já t 
aknáiba vettetik ? Van Francziaországnak Montalembertje, 
de van ,Siècle'-je is ; vannak Belgiumnak nagy lelkei, de 
vannak világszemtelenségü solidaris társulatai is ; nincs mi-
ről dicsérni a szabadelvű intézményeket, mert ez intézmé-
nyek solidarisokat, kőmiveseket neveltek, de nem jó katho-
likusokat. Ami a jó katholikust jóvá nevelte, az nem a sza-
badelvüség, de a hit volt. Mikor a rosznak jogot adok, min-
dent a rosznak javára teszek. Szabadságokkal birnak a bel-
gák, de ezt nem szabadelvüségüknek, hanem hitüknek kö-
szönik ; hogy teljesen ki nem fosztattak, nem szabadelvüsé-
güknek fogják köszönni, hanem buzgó hitüknek ; hitüket a 
szabadelvüség csak nyomta, fojtotta, teljesen elfojtani akarja. 

U j értelmet akarnánk adni a szabadelvüségnek ; nem 
ábrándok után kapkodunk-e? Gondoljuk, hogy kincseiből ki-
fosztjuk, hogy tartalmából kiürítjük a szabadelvüséget, ha 
elfogadjuk; feledve, hogy az elfogadásnál saját kincseinket 
eldobtuk, feledve, hogy Belgiumban sem sikerült a szabad-
elvüséget ker: tartalommal megtölteni. Ha valamely tant 



ábrándnak mondunk, legyen,— de vigyázzunk, nehogy he-
lyébe u j ábrándokat hozzunk.. 

,,Hogyan lehet a mérsékelt szabadság hiveit kevesbé 
őszinte vallásosságról vádolni?" Ez Íratott ellenünk. A sza-
badság hiveit nem vádolta senki, hanem a szabadelvüség 
tanait fejtegette ,valaki.' Ez a főtévedés, a szabadelvüséget 
szabadsággal, a szabadság emberét szabadelvű emberrel 
azonosítani. Nem is juthatott volna soha a szabadelvüség 
oly hatalomra, ha nincs rajta a szabadság praestigiumja. Ezt 
Ígérte, de soha nem adta, ,quod perstingit oculos praesti-
gium vocatur' mondja Isidor, a praestigium csalkép. O ! ha 
a szabadelvüség azonos volna a szabadsággal, ki nem sze-
retné ? ha valaha, valahol szabadságot szült volna, ki nem 
becsülné? Legalább gyümölcseiben dicsérhetné. De mikor 
mindenütt, mindenkor, hamarább vagy később szolgaságot, 
elnyomást, polgári s szellemi elnemtelenedést hozott ; ki fog 
neki hitelt adni? Emlékezzünk Angolországra a 17-ik, Fran-
cziaországra a 18-ikszázadban; emlékezzünk Spanyolországra 
1821, juliusi királyságra, Svajczra, Italiára. ígér t szabadsá-
got, hozott szolgaságot. A hazug Ígéreteket egyenkint rész-
letezni máskorra feltartva, elég, sciunt experti, a hazug-
ságokra utalni. Mult században az illuminatusok felvilágo-
sodással, a bölcsészek bölcseséggel csalták a világot; sikert 
arattak, mert a felvilágosodással, a bölcscséggel azonosoknak 
tartattak. A 16-i századi hitujitók is Ígértek reformatiot, va-
lóban abban volt a praestigiumok, hogy ezt Ígérték, hogy a 
reformatio a reformátorokká! azonosittatott. Jogokat igért a 
franczia forradalom; bűereje abban volt, hogy a jog és a 
forradalom egynek vétetett. A szabadelvüség bűereje is ott 
van, hogy szabadságnak tartatik. A szabadelvüség törté-
nelmi értelme csalás, csalatás, szabadság helyett szolgaság. 
A szabadelvűek mindenütt a legnagyobb zsarnokok voltak. 
H a van a szónak nemes értelme, ez a szabadelvűek által ki-
tagadtatott ; az , mit a szabadelvüség alatt adnak, szolga-
ság, elnyomás. Ha a ,szabadság szeretet' szóra érdemes va-
laki. ez nem szabadelvű lesz, ez tisztán katholikus lesz. Azon 
embereken a ,szabadelvű' szó is, ha nemes értelemben véte-
tik, égő ellenmondás , ők méltatlanok é szép elnevezésre. 
,,Szabadelvü-ek ! felkiáltott Dupanloup orléansi püspök ez 
évi mechelni gyűlésen. Uraim ! én csalatkozom, részemről 
soha nem nevezem őket szabadelvűeknek. (Hosszú taps.) 
Ha szabad sajnálkozásomat kifejezni, mondanám, hogy min-
dig fájlaltam, mikor harczaikban ellenfeleiket (liberális párt) 
,szabadelvű' néven nevezték, melyet nem érdemelnek, nem 
érdemeltek, melyre soha méltók nem lesznek. Szabadelvűek-
nek nevezni ezen embereket, kik Brüssel s Lissabon utczáin 
a szeretetnénéket gúnyolták, annyi mint a franczia nyelv-
nek őszinteségén erőszakot tenni. E néven nevezni őket, 
melynek Bossuetnél s Fénélonnál oly nemes értelme van, 
annyi mint az előnkbe vetett tőrbe esni. Nem . . . ily embe-
reket én soha nem fogok szabadelvű névvel megtisztelni. 
Nem hiba volt-e Francziaországban Ilelvétiust, Lamettriet, 
Holbachot s másokat bölcsésznek nevezni! Jobban becsülöm 
a bölcsészetet, semmintbogy ily férfiaknál a nevet megbecs-
teleniteném. En a protestánsokat sem szoktam soha refor-
mátusoknak nevezni, mert semmit sem reformáltak. (Taps.) 
Önök tapsolnak, tapsaikban a józan ész tiltakozik az elhir-
telenkedett megnevezés ellen. Mondjuk ki hangosan, közöt-

tetek nines igaz szabadelvű csak az igaz |katholikus. Senki 
sem igazán szabadelvű ki ellenfele iránt megtagadja a mél-
tányosságot, az igazságot, melyet magának követel. Ati fé-
nyes honfiatokkal, Mérode Félixxel tartok, aki az úgyne-
vezett szabadelvűeket a szabadság mostoha anyáinak mondta. 
Ne higyjük, hogy a vitában az elnevezés semmit sem nyom. 
Néha az elnevezés mindent eldönt. Hány ember van, ki 
azon határon belül kivül bolyong, mely titeket ellenfeleid 
tektől elválaszt ; ezeket tőletek csak a név tart távol, s oly 
táborba mennek, hova nem tartoznak. Engedjék uraim, hogy 
egyet kívánjak önöktől : én ha ezen nemzethez tartoznám, 
melynek 4000 fiait itt egybegyűlve látom, kérném nemzete-
met, hogy legelőször is határozza el : mai naptól a sajtóban, 
a szószéken, a társalgásban ezen szabadelvűeket soha sza-
badelvűeknek nem nevezni, hanem csak a szabadság mos-
toháinak. Vannak nők, kiket anyáknak nem mondhatunk, 
azért mostoháknak nevezünk." 

A jó katholikus tehát, vagy nem szabadelvű, vagy, 
mikint ,valaki' mondta : ,,a szabadelvüség értelmében nem 
szabadelvű, ha igazhivő." A szabadelvüség nem szabadság, 
a szabadság nem .szabadelvüség ; vagy ha szabadság, nem 
azon szabadelvüség, melyet a szabadelvűek vallanak. Le-
gyünk a szabadság hivei, a szabadelvüség csalképe után 
nincs szükség sovárogni. Valljuk a szabadság elveit, de nem a 
szabad elveket. Halljuk a történetet, mint értelmezi a szavat, 
ne circumferamur omni vento doctrinae. Aki a szabadságot 
a szabadelvüséggel azonosítja, ábrándoknak él. 

IIa ábrándnak nevezünk valamely tant, vigyázzunk, 
nehogy helyébe ábrándokat hozzunk. (Folyt.) 

UDVARD , oct. 15-én. Folyó hó 10-én tartotta az ud-
vardi egyházkerület nt. papsága őszi gyűlését Perbetén. — 
Az esperest ur által mondott szentmise után visszatértünk 
a plébánia lakba , hol Adamovich nep. János kerületünk 
alesperestje, Perbete plébánosa elfoglalván elnöki székét a 
gyűlést,,Veni sancte Spiritus" imádkozás; után megnyitotta. 
Szivélyes üdvözlése után a kerület jegyzője olvasott fel a 
„Concilium provinciáé Strigoniensis — de augendo decore 
cultus divini" egy szakaszt. Ezek után jegyző urunk felol-
vasta a mult tavaszi gyűlés jegyzőkönyvét. Azután a külön-
féle egyházi és világi rendeletek életbeléptethetési módja 
jött szőnyegre; megvitattattak némely homályos napi kérdé-
sek. — Az iskolai ügyek közül némely kérdés szóba hoza-
tott, s egyhangú helybenhagyással a magatartásra nézve 
egynémely esetekben a határozat elfogadtatott. Végre hogy 
az is meglegyen ami rendesen minden kath. papi összejö-
vetelkor megszokott történni, a jótéteményekről sem feled-
keztünk meg. Segély gyűjtetet t a Pest-Lipótvárosi bazili-
kára, az amerikai missióra s egyéb szent czélokra, melyekre 
mindenki módja s tehetsége szerint összeadta filléreit. Ha-
sonlóul a sz. Istvántársulati tagok is befizették a jövő évre 
való tagdijt. Hálaadással fejeztetvén be a gyűlés, melynek 
minden tagja érezte ismét magában, hogy ecce quam bo-
num habitare fatres in unum ! Elbúcsúzva egymástól sietett 
mindenki hivei körébe. K. L 

BUDAKESZ , oct. 25-én. Anyagi s szellemi áldozattól 
idegenkedő századunkban , nem lehet meg nem ragadó egy 
oly ese t , mely gyönyörű kivételképen emelkedik a század 
szelleme fölött az Isten dicsőségét, szent vallásunk fényét 



hatalmasan előmozdító áldozat alakjában. Az ilyféle áldoza-
tok Istennél annál kedvesebbek, az emberek részéről annál na-
gyobb elismerésre méltók, minél nehezebb körülmények kö-
zött történnek. Ily érdemmel, tisztán egynyelvű s egyval-
valásu községünkbeni rövid létem alatt már többször vol-
tam szerencsés találkozni, mi annyival inkább méltó a meg-
említésre , mert félreértés és szenvedély által fölizgatott 
kedélyek bánata lassankinti csillapodásáról tesz tanúsá-
got. — Legutóbbi időben is ily áldozatos ténynek voltunk 
tanúi , midőn sz. Vendel napi délesti isteniszolgálat után a 
népes község örege s apraja ajtatos érzelmektől áthatottan 
haladott egy helybeli buzgó özvegynő által tetemes költ-
séggel fölállított s főt. Gózony György, bicskekerületi alespe-
res s zsámbéki plébánostól nt. Petz Antal helybeli plébános 
s Gremsperger István zsámbéki káplány segédkedése mel-
lett történendő gyönyörű keresztszentelésre. Minthogy e 
kedves lapok szűk terét nem lehet a keresztszentelés ünne-
pélyének leirása-, s az emiitett alesperes ur a kereszt ér-
telme s jelentőségéről mondott gyönyörű beszédjének csak 
rövid kivonatával is igénybe vennem : elég legyen megem-
líteni, hogy e keresztszentelésnek reánk nézve kettős jelen-
tősége vo l t , beismertük t. i egy részről nyilvánosan a ke-
reszten függöt t Jézus istenséget, más részről eszünkbe ju-
tot t itt, hogy amint ez ünnepélynél egyek voltunk a hitben, 
ugy egyek legyünk ezentúl a szeretetben is. Lattiják. 

BERLIN, sept. 24-én. Közelről figyelembe véve a pro-
testantismust és a többféle országos egyházakat, különösen 
az utóbbi évtized alatt voltunk tanúi annak, mikint iparkod-
tak a kath. egyház intézményeit különféle alakban utánozni. 
Igy irgalmas szüzeink intézményének utánzása a diaconis-
sákban látható, kiknek első anyaházuk Kaiserswerthben van, 
oly vidéken, hol a katholikusok képezik a többséget, mi eléggé 
mutatja, honnét vették a mintát. A diaconissák majdnem 
szerzeti öltönyt viselnek, van noviciatus nálok, természete-
sen nem mehetnek fér jhez. Ha mégis valamelyik közülök 
fér jhez m e g y , szabadon bocsát ják, bőven megfizetvén az 
intézetben töltött szolgálati éveket, mintha bérért dolgoz-
tak volna. Mindemellett a protestáns világ alig számit 
350—400 ily diaconissát, és ha tekintjük a felhivásokat e 
czélra, a röpiratokat, lapokat, melyek az ügyért sorompóba 
lépnek, bizony roppant csekély eredménynek nevezhető. — 
Néhány év óta a protestantismus nálunk a belmissiokat is 
életbe kivánta léptetni, Több úgynevezett utazó hitszónok 
(Reiseprediger) protest, egyesületek által fizettetik, hogy az 
igét hirdetni utazzanak. A kath. népmissiok módjára több 
vidéki pásztorok is egyesültek, hogy két héten át beszéde-
ket tartsanak, csakhogy a hivek nagyon hamar ráunnak, egy 
két beszéddel beérik, és azután vége a lelkesedésnek. Olvas-
tunk erdőmissioi ünnepről is (Waldmissionsfest) , mely Em-
denben Porosz-szászországban évenkint tartatik. Több ezer 
ember a szabadban felállított, és galyakkal ékített szószék 
körül gyülekezik. A missioi kereszt körmenetileg vitetik az 
erdőbe a szószék közelébe, melyről többen is szónokolnak. 
Mi kell ennél több a kath. körmenetek igazolására ? Nemzeti 
vagy inkább országos egyházunk a világi karhatalom segé-
lyét, és közbenjárását gyakran veszi igénybe. A születési, 
házassági és haláleseteket a rendőrségi hivatalban kell be-
jelenteni. Ezen hivatal figyelmezteti a pásztorokat azon eset-

ben, ha valaki gyermekét két hónap alatt meg nem keresz-
teltetné. A pásztor először a sekrestyés által hivatja a szü-
lőket, azután pedig a rendőrség által idézteti, mert hisz ér-
deke forog fenn, miután minden keresztelésért 23 ezüst ga-
rast kap. Ezen rendőri intézkedés nélkül százan és százan 
maradnának keresztség nélkül. De tudósításunkat kath. hír-
rel fejezzük be. A szent Bonifácz naptár harmadik kiadása, 
mely az előbbieknél még tartalomdúsabb, nagy keletnek ör-
vend. Tartalmazza szent Ottónak a pomeránok apostolának 
történetéből az első részt, és a berlini szent Ferencz rendű 
utolsó áldozár történetének kezdetét. A tárgyak élénken és 
népszerűen adatnak elő, amint ezt szerzőjétől Müller úrtól 
már megszoktuk. 

L Y O N , oct. 25-én. (A doubs-i megye büntető törvény-
székének irat tárában feltalált szent ostyák.) A forradalmi 
hosszan tartó üldözések folyama alatt Besançon-ban bebör-
tönöztetett , lenyakaztatott, vagy megfojtott áldozárok közül 
többen elfogatásuk perczeiben consecrált ostyákat tartot-
tak magoknál, hogy azokat szükség idején vehessék, és azon 
bátorlelkü hiveknek kioszthassák, kik sokszor életük veszé-
lyeztetésével is kérték. A papok ez ostyákat rendesen se-
lyem zsacskóban corporaléban kebleiken tartották, és igy 
inkább mint va laha , Isten élő templomaivá lönnek. Mig a 
keresztény vallás hivatalosan és gyökeresen ki nem irtatott 
a convent által, a birák, hogy a népnek még élő hitét meg 
ne sértsék, ezen szentségi kincseket a szakadár papok által 
az illő külső tisztelet minden jelei között a templomokba vi-
tették vissza, de már az 1793-ik év utolsó napjaitól egész a for-
radalom végéig a megtalált szent ostyák csak a bűntény bi-
zonyítványainak tekintet tek, melyek a birák elé tétet tek, 
hogy eme papok elitéltetését biztosabbá tegyék. Több év óta 
avval levén elfoglalva, hogy az ujabb kor ezen szent vérta-
núinak és hitvallóinak emlékeit összeszedjem, császári fő-
törvényszékeink elnökeinek engedelmével Besançonban a for-
radalmi törvényszékek és vérbiróságok okmányait kutattam, 
melyeket meg is leltem év s hónapszerinti sorban egy setét 
teremben, hol véres ruhák, tőrök és hosszú asztalokra kira-
kott embercsont-maradványok az elkövetett gyilkosságok-
ról tanúskodtak. A forradalmi okmányokat sürü por fedte, 
és látható volt, mikint egy félszázadnál tovább emberi kész 
nem érintette azokat. Azok közül, melyek az 1796-i évre (a 
köztársaság 4-ik évére) vonatkoztak, kettő kitűnt nem kö-
zönséges vastagsága által, és gyanittatták, hogy a peres irato-
kon kivül még más bizonyitéki tárgyakat is tartalmaznak. Az 
egyik közülök Chambel Ferencz egy fiatal áldozár volt Páris 
környékéből, ki a moranglai községben az oise-i megyében 
szolgált a forradalom idejében. Megtagadván a szakadár es-
küt ő is bele került a számkivetettek lajstromába, kik 1792-
ben Ítéltettek el. Belgiumban menhelyet talált, de két hó múl-
va a köztársaság hadai ide benyomulván tovább kellett 
volna menekülnie, pénzzel nem birván, és az éhhalál esélyé-
nek kitéve a börtönt vagy esetleg a vérpadot is választá. 
Visszatért azért Francziaországba és anyjával tartózkodott 
Danton, Hébert , és Robespierre uralma alatt. 1795-ben el-
vesztvén anyját másod izben készült elhagyni Francziaor-
szágot és ezúttal Helvetia határai felé vette út ját . Sok ba j 
és veszély között majdnem félholtan érkezett Besançon ka-
pui elé. I t t a gondviselés egy jólelkű keresztény embert kül-
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dött segélyére , ki őt értesité , hogy a városban Roux de 
Raz nevii uri ember házában menhelyet fog találni. Be is fo-
gadtatott , és orvosi ápolást nyert, sőt a vallás vigasztalásait 
is egy paptársától nyerte. 5 hónap óta volt már e ház pad-
lás szobájában, anélkül azonban, hogy ágyát elhagyhatta volna, 
midőn egy biztos több rendőrrel a házat kutatván, őt meg-
lelték. Olvastam a per tényálladékát, és e következő he-
lyig jutottam : „Találtunk a harmadik emelet egy udvari szo-
bájában egy ismeretlen polgárt, ki nekünk papnak tetszett, 
mivelhogy a szobában levő ládácskában érczből készült 
három kis edénykére (szentelt-olajtartók) akadtunk, az ágy-
ban pedig egy zacskóra, melyben két corporale, és ezekben 
ostyák, melyekről a polgár állította, hogy meg vannak szen-
telve , és hogy azokat betegsége alatt egy másik áldozár 
hozta." Ezeket olvasván egy szokatlan, és le nem irható ér-
zés vön erőt rajtam. Előttem iroasztalomon voltak az okmány-
ban leirt tárgyak. A corporalék a selyem boursán át észre-
vehetők valának, és valószínűséggel még az ostyák is benn 
valának. A tisztelet mozdulatlanná tevé kezeimet, s haboz-
tam mi tevő legyek ? Kívántam egész szivemből, hogy egy 
áldozár rántana ki e zavarból, aki megszent.ségtelenités nél-
kül meggyőződhetnék a bursa tartalmáról ; és ime épen 
midőn igy töprenkedném magammal, jött egy ismerős egy-
házi férfiú, kit azonnal fel is szólítottam a vizsgálat megte-
vésére, melynek eredménye az lőn, hogy valóban épségben 
megtartott több ostyára akadtunk. Azonnal kulcscsal bezárható 
almáriomba tettük a fellelt szent kincset, és siettünk a püs-
pöki helyetnököt e drága találmányról értesiteni. Másnap 
egy más csomagnak — ugyanazon korból — tanulmányázá-
sához fogtam. Vonatkozott ez egy tiszteletreméltó Véjux 
nevü és autrey-lez-cerrei születésü szerzetesre szent Ferencz 
rendéből, ki a köztársaság 4-ik évében (17,96) fogatott el 
Bounayben. Ezen csomag egyéb darabokon kivül egy tár-
czát tartalmazott, melynek látása a tegnap érzett megindu-
lást megújította bennem. Siettem a per okmányait átfutni, és 
előrelátásomat igazolva találtam e szavak olvasásánál : „Ke-
restünk azután az ágyban, melyben feküdt, és találtunk ott 
egy tárczát kettős selyemből, és ebben ismét egy kisebb ve-
res színű tárczát , melyben körülbelől húsz ostya volt, me-
lyekről állitá, hogy ő consecrálta." A tegnapi felfedezés 
után nem kételkedtem, hogy más teendő itt nincs, mint eze-
ket a tárgyakat is a tegnap találtakhoz tenni. A püspökhe-
lyettes főtisztelendő Perrin ur a szentséget megillető tisz-
telettel vitette az érseki palotába mind a két bursát, és az 
utóbbiban is csakugyan megtaláltatott egész épségben a 20 
szent ostya. A besançoni bibornokérsek, miután a történtek-
ről hivatalos jegyzőkönyvet szerkesztett volna, üldözött sz. 
hitünk eme drága emlékét értékes edényben tétette az ér-
seki palota házi kápolnájába, ahol, ha Isten ugy akarja, még 
sokáig hirdetendik ugyanazon ép állapotban Jézus Krisztus-
nak hozzánk való örök vonzalmát és elődeinknek bátor sze-
retetét Jézus Krisztus iránt. E felfedezés Besson áldozárt 
ezen emelkedett szavakra buzditotta ; „És mi az urnák szol-
gái még mindig a szó teljes értelmében Jézus Krisztus vég-
rehajtói vagyunk, mert nekünk mondá: ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre. Az első keresztény idők papjai vértanu-
ságra mentek ajkaikat azon vérrel áztatva, melyet az oltár-
nál ittak, hogy erőt öntsön beléjök a kínok elviselésére. A 

papság semmit sem felejtett jogaiból és kötelességeiből, és 
Isten kegyelmével be fogja tudni tölteni az életveszély ide-
jén is Istentől adott hivatala minden részeit. Miért ne idéz-
nők vissza emlékezetünkbe, mikint alig nyolczvan éve, hogy 
a gonoszság üldözte itt néhány lépésnyire csak, lakásaitok 
rejtekeiben azon áldozárokat, kik az ur testét kebleiken hor-
dozták ? A szentség szent szinei a vérbíróság előtt bizonyit-
ványkép ( szolgáltak bűnösnek tettszett hüségökről. íme mily 
bámulatra méltók a szentségi szinek, melyek a diadalmas for-
radalom idejében őket vádolták, most igazolják az utókor 
előtt, mely visszaszerezte az ér telmet , és hitet. Miért ne 
mondanók ki ? Miután bizonyitékkép szerepeltek , begyön-
gyölgettetvén az utálatos perek iratai közé, és annyi 
évek óta az irodák porába voltak temetve, most egész ép-
ségben feltaláltattak Isten dicsőségére, ki az angyalok kenye-
rét a világ táplálására adta; amaz áldozárok tiszteletére, kik 
véröket onták az ur szent ügyeért, és épülésére azon ajtatos 
tartománynak, mely miután a kenyér szinébe rejtett Istenét 
Faverneyben csudásan látta a lángok közül menekülni, most 
a börtön zárait nem kevésbé hatalmas kéz által látta szét-
zuzatni." 

LORETTO, aug. 16-án. Az isteni malaszt csudáinak 
napjai még el nem multak. Egy fiatal magyar pesti születésü 
Kuttner Zsigmond, kinek atyja prot. vallású, anyja pedig 
katholikus, az utóbbinak nagy fájdalmára Kálvin hitében 
neveltetett. 15 éves korában Bécsbe jött a festészet és épí-
tészetben magát tökéletesen kiképzendő. Bécsből később 
Velenczébe, innét Romába ment, hol 8 hónapot töltött mű-
vészetének élve. Anyjának egy levele által visszahivatva épen 
akkor, midőn Nápolyba készült, elhagyta Romát, és Ancona 
felé vette útját. Isten Lorettoban várta. Zsigmond fia tá-
vollétéban anyja, mint sz. Monica egykoron Ágostonért, ugy 
imádkozott. Lorettoba érkezvén Kuttner egy láthatlan tit-
kos kéz által a „Santa Casa" felé vonzatott. Inkább kíván-
csiságból talán, mint a titkos szónak engedve, el is ment, 
hol ismételten mintegy titkos hangot vélt hallani, mely meg-
térésre intette. De ő nem engedett, és sietve ment a vaspá-
lya felé. A vonat előtte robogott el. Egy más láthatlan kéz 
Lorettóból eltávolította, és ő gyalog ment Anconába. Még 
itt a vendéglőben kinyugodott , ugyanazon hang, melyet 
Lorettoban vélt hallani, ismét megszólamlott bensejében : 
miért utaztál el Lorettóból ? miért hagytad el Madonnát? 
tér j vissza, és meg fogsz gyógyulni. Kuttner nem volt ugyan 
beteg, hanem nyugtalan egész éjen át. Hajnalban majd von-
zatva ama titkos kéz által, majd ismét visszatartóztatva, végre 
mégis megindult Lorettoba gyalog. Elment másodízben a 
Santa Casaba, hol végre a malaszt hatalma győzött. Elment 
Cerebotani atyához a német ajkúak gyóntatójához, ki öröm-
mel fogadta, és kátét adott neki. Az előkészület, és tanitás 
rövid ideig tartott a fiatal ember ritka tehetségei miatt. Egy 
napon a csendőrök Kuttnert Loretto kapui előtt találták a 
kátéba elmerülve, és elfogták, noha útlevelei rendben vol-
tak, azonban a poenitentiarius közbenjárására a kir. procu-
rator csakhamar szabadon bocsátotta. A hitletétel Nagy-
asszony napjára volt határozva. Kuttner a káptalani helyettes 
által sub conditione megkereszteltetett, és a keresztségben 
József — Mária — Victor — Zsigmond nevet nyert. Meg-
gyónt azután, és mindannyiunk épülésére példásan meg-
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áldozott. Közönséges esemény-e ez, vagy a malaszt csu-
d á j a ? És hány hasonló eset marad előttünk ismeretlen? 

T U R I N , oct. 25-én. Háttérbe szorítván egy időre a 
politikát, szólani akarok a szeretet csudájáról, melynek mult 
vasárnap tanuja valék. Szeretek ünnepi napokon kórodákat 
látogatni, hogy ott a betegség és halál előtti egyenlőséget 
szemléljem. Mult vasárnap megnéztem a ,Cottolengo' kór-
házat, „az isteni gondviselés kis házát" mint az ajtó fölötti 
fölirás mondja. E kis ház egy egész város, akkora területet 
foglal el majdnem, mint egész Genua. Kétemeletes, egész-
séges épületek halmaza, melyek egymástól rétek, fák és 
vizek által választatnak el. Nem kell ezen épületekben nagy-
ságot, és épitészeti fényűzést keresni, minden csak az élet 
kényelmének van szánva. Van a Cottolengo kórodában 24 
község, vagyis külön osztály, összesen vagy 2000 ember. A 
nagy család feje Anglesio Lajos kanonok. E menhely minden 
lakói őt atya néven illetik. Segédkezésére vannak több ál-
dozárok, kiknek néhánya vagyonán kivül önnön magát adta 
áldozatul az intézetnek. Anglesio is ezek közé tartozik. Lak-
szobája a lehető legegyszerűbb. Vaságyon nyugszik, minő-
ket a kórodában láthatni, ugyanazon az ágyon, melyen egy-
kor a boldogemlékü Cottolengo pihente ki fárradalmait. Be-
széltek itt nekem az utóbbiról egy csudát, melyet teljesen 
hiszek. Egy reggel nénike jő hozza, hogy pénzt kérjen 
vagy ezer ember szügségeinek fedezésére. Vegyen ön asz-
talom fiókjából. A néne oda megy, de üresen találja a fiokot. 
— Jó, tehát imádkozzunk, felelt a kanonok. Letérdelt és 
imádkozott, azután ismét felkelt a nénikének mondván, vegye 
a pénzt, és menjen ön vásárolni. De hol a pénz, kérdi ez? 
Nem látja ön, nézze csak. Ez a földre tekint és a padlón 
aranyat, ezüstöt talált. De micsoda eme csuda, az isteni foly-
tonos támogatás csudájához képest? — Anglesionak is több 
gondja van a jó rendre és imára, a szegények eme házában, 
mint testi szükségeik fedezéseire, melyről Isten gondolkozik; 
de igaz is, itt éjjel, nappal imádkoznak. Cottolengo 24 osz-
tálya között van egy, mely 15 siketnéma nőkből áll, kik az 
ajtókat őrzik; 15-en vannak a rozsafüzér 15 titkainak tiszte-
letére. Ezek nem szűnnek meg imádkozni, és a templom fe-
hérneműinek tisztántartása reájok van bizva. Az intézet si-
ketnémái közül a legjobbakat, és legbölcsebbeket választják 
e czélra. Alig birtam az ima, az irgalom müveinek e kedves 
helyétől búcsút venni. 

VEGYESEK. 
Hova vezet a törvénykezési tárgyalások hirdetése, pél-

da reá Angolországban Smithers nevű 16 éves fiu vakmerő-
sége. A bünmerények sokszor ugy tűnnek fel, mint hősies té-
nyek. A gyilkos, a méregkeverő, arablóhir t , nevet kap, kiről 
mindenki beszél. Ily szomorú nevezetességre a szilaj ember 
kedvet kaphat. E fiu kedvet kapott. Kérdezte egyik munkatár-
sát : a gyilkosságra ki van-e mondva az akasztófa? ,Igen, 
volt a válasz. Smithers, ki szorgalmas olvasója volt a bűn-
merényi tárgyalásoknak, saját mesterétől kikérte, hogy öt 
éves leányát az ő szülőjéhez, ki neve napját volt megülendő, 
magával vihesse. A mester ezt megengedte. A suhancz egy 
csatorna mellé vezette az ártatlan leánykát, bele dobta, s 
tovább ment. A leány megmentetett, a suhancz másnap maga 

ment a worhipstreeti törvényszékhez, s önmagát bevádolta. 
— A bünmerények nyilvános tárgyalásai a bünmerények meg-
akadályozására vannak behozva, mégis a bünmerényt szülik, 
vagy legalább mesterséges elkövetésére iskolául szolgálnak. 

A szentatya castelgondolfói tartózkodásának utolsó 
napjaiban Russel Eduárdot fogadta, ki előtt csudálkozását 
nyilvánította, hogy Mayendorf muszka követségi ügyvezető 
nála meg nem jelent. Russel ezt Mayendorfnak mondta, 
Mayendorf azonnal fogadtatást kért a szentatyánál. A szent-
atya azonnal mondá: „tudom hogy Miklós nagvherczeg Ro-
mába jön, irja meg neki, hogy örömmel fogom látni őt Ro-
mában. De önre gróf ur még mást is bizok. íme én a lengyel 
püspökökhez körlevelet írtam ; ezt titokban elküldhetném, 
de a püspököket ez által veszélynek ki tenném, jobbnak ta-
láltam tehát, ha önt megbizom ezen levélnek kézbesítésével 
a püspökökhez." Mayendorf elfogadta a pápai körlevelet, 
elküldte Pétervárra, itt czélszerünek találták, ha a körleve-
let meghamisítva küldik az illetőkhöz. 

A muszka birodalomnak délkeleti tartományaiban bor-
zalmas tüzesetek és igen gyakran fordulnak elő. Régi tör-
ténet. A nihilista sectának tettei. Azonban a muszkák ezen 
tüzeseteketis a száműzött, a belebbezett lengyeleknek irták 
fel. A szórványosan lakó lengyelek a feldühödött néptől több 
helyett a tűzbe dobattak, pedig az ily tűzoltásokban magok 
a lengyelek legtevékenyebb részt vesznek. 

Edinburgban két ifjú, mint vádlott, állott a fölebbező 
törvényszék előtt, lord Panmure, máskép Dalhusi, mint vádló. 
Az ifjak bűnténye volt, hogy az erdőben levetkeztek, és az 
átmenő folyamban fürödtek. A lord nagy puritán, a szabad 
egyháznak (free kirk) lelkes hive. Előtte a levetkezés Isten 
ellen nagy bün volt. A falubiróságnál megnyerte a pert. Az 
ifjak fölebbeztek. Az edinburgi biró kérdezte a lordot : ,nem 
vetkezik-e ön le minden nap?' ,Igen ; de senki sem lát.' ,Az 
ifjak is erre számittottak, mert távol az erdőben fürödtek-' 
,De én láttam őket.' ,Tehát ön vétkezett a látással, nem az 
ifjak a levetkezéssel. Fizet 12 gu iné t . '—Ha minden ország-
nak több ily puritánja volna, a bírákat tizszerezni kellene, 
de ugy hogy az ide eső államkiadásokat a puritánok fedez-
zék. Ha a kath. egyház tanítását elvetjük, már a józan ész 
ellen is véteni fogunk. Panmure a szabad egyház híve, mely-
ben levetkezni sem szabad. 

Ngys. Pészaki báró Bajzáth György ur a nm. Farkas 
Imre fehérvári püspök urnák nevenapjára latin versezetben 
tette fiúi hódolatját. Oly ritka, de oly szép a latin múzsa, a 
kegyesrendi atyákon kivül oly kevesen müvelik. Annál kedve-
sebb a ns.bárónál. Miután meleg kívánságainak zengzetes sza-
vakat adott volna a nemes báró, igy szól: „Aerumnas inter 
convellimur ausibus atris — undique nos cingunt nonnisi 
damna, mala. — Quae jam dextra potens adversus tanta te-
get nos ? :— qualeque praesidium ? tuta sit unde salus ? — 
Prima est ulcisci lex, altera vivere raptu, — tertia mentiri, 
quarta negareDeum. — His nunc principiis perversus volvi-
tur orbis. — Gratia sola Dei quadam nos erigit in spe." 

Figyelmeztetés. 
Egyházirodalmunk — s ezáltal a vallásos érzület mi-

nél sikeresb fejlesztése érdekében bátrak vagyunk a rokon-
érzelmü olvasóközönség figyelmét s pártfogását Hahn-
Hahn Ida grófnő „Maria Regina" czimü regényének álta-
lunk eszközölt • fordítására ismét s ujolag fölhívni. Mely al-
kalommal szerencsénk van egyszersmind kijelenteni, hogy 
a négy füzetes 1000 lapra menő mű árát könnyebb megsze-
rezhetés végett négy forintról háromra véltük jónak leszál-
litani. Kelt Pesten mindszent hava 30-án tartott III. r. gyű-
lésünkből. A pesti központi növ. papság „magyar egyház-
irodalmi iskolája" ez évi tagjai. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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A jelenkori nyugtalanságok 
egyik fő oka. 

(Vége.) 

A kath. vallás ugyancsak Constantin alatt ál-
lamvallássá levén, lia a császár békét és rendetakart 
a birodalomban fentartani, az eretnekséggel nem is 
cselekedhetett másképen. A vallás elleni zendülés egy-
szersmind az állam ellen irányzott támadás is vala; 
veszélyezteté az ország biztonságát és nyugalmát. 
Bensőbben, mint Constantin alatt, voltak a közép-
korban az egyház és állam egybekötve, az egyház 
ellen intézett támadások j a vallásbeli súrlódások 
szükségképen nagy zavart okoztak az államban is ; 
veszélyeket idéztek elő az állami élet rendjére, a tar-
tományok nyugalmára. Annál fogva, lia egyrészt az 
egyház a középkorban szellemi és egyházi bünteté-
sekét szabott az eretnekekre, másrészt az állam is 
igyekvék az eretnekség terjedésének gátot vetni. Igen 
válságos állapotbajöve az egyház és állam aXII-ik 
században, midőn a különféle felekezetek, mint gom-
bák nőttek ki a földből, nevezetesen pedig déli Fran-
cziaországban kitört a katarok, valdensek és albi-
gensek eretneksége, és nemcsak az egyháznak 
szerze sok gondot, hanem a kath. egyházzal együtt 
a polgári rendet is feldulással fenyegette. Atalában 
ezen felekezeteknek hamis alapelvei mindinkább el-
terjedtek, s pedig nemcsak Franczia- s Olaszország-
ban, hanem Angolországba is elhatott gonoszságuk, 
s Rajna vidékén is viszhangra találtak. Sz. Bernárd 
panaszkodik azon időben: „Atemplomok,úgymond, 
üresek, a nép papok nélkül, a szentségek elhanya-
nyagoltatnak, igy hal meg a nép az egyház sege-
delme, töredelem s megtérés nélkül." Ugyancsak ily 
értelemben irt a toulousi gróf Raymund is. „Az eret-
nekség már is annyira elterjedt, hogy a férjet nejé-
től , az atyát fiától elválasztá, a templomok üresen 
állanak, a gyermekek nem is kereszteltetnek többé ; 

hübérnökeim legtekintélyesbjei elcsábitattak. sa nép-
nek nagyrésze az eretnekeket követi." 

S épen azért, mert oly veszélyes jellemmel bir-
tak ezen felekezetek, s mind az egyházat, mind az 
államot végromlással fenyegették: II. Frigyes csá-
szár szintén az úgynevezett siciliai törvénykönyvben 
kemény rendeleteket adott ki az eretnekek ellen. Mit 
tőn most az egyház ? Először az igazság útját kisérté 
meg, kiküldve két cistercita szerzetest, kik tanitás 
és hitszónoklat által hoznák vissza az eltévedteket, 
de hiába. Erre megjelent a két pápai követ, Raoul 
és Castelnovi Péter, a legnagyobb szegénységben és 
mezítláb hirdetvén az igazságot, de szintén hiába. 
Midőn igy a jóság minden eszközei megkísértettek 
és kimerítettek, miután magát a pápai követet Ca-
stelnovi Pétert orozva meggyilkolták volna : akkor 
parancsolá meg III. Incze, az egyház és állam nyu-
galmát visszaállítandó, és a hitszakadás tova terje-
désének elejét veendő, az úgynevezett kereszthadat, 
mely a biterős és vitéz Montforti Simon gróf által 
végre is hajtatott. Tartattak zsinatok, különösen a 
közönséges laterani, III. Sándor alatt, ahol határo-
zatba ment: „Miután ezen eretnekek merészen hir-
detik tévedéseiket, a gyengéket s együgyűeket el-
csábítják; azért rájok s pártfogóikra egyházi átok 
mondatik ki, ezentúl senki se merjen velők közle-
kedni, vagy kereskedést űzni ; az erőszak ellen erő-
szak állittassék, javaik pedig elkobzandók." 

Néhány év múlva (1184) a veronai zsinat, me-
lyen Barbarossa Frigyes császár is jelen volt, ennek 
beleegyezésével, u. m. aki ezen felekezetek veszedel-
mes irányát maga is belátta, még közelebbi határo-
zatok is hozattak az eretnekek ellen; különösen pe-
dig rendeltetik : „Minden püspök tartozik évenkint 
vagy maga személyesen, vagy pedig főesperese által 
azon vidéket, hol az eretnekek tartózkodnak, meg-
látogatni ; három vagy négy becsületes ember eskü-
vel lekötelezendő, a különféle eretnekeknek és mind-
azoknak, kik titkos gyülekezeteket tartanak, s ma-
gukat a többi liivektől elkülönitik, megnevezésére, 
miszerint a püspök maga elé idézhesse azokat, s fö-
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löttök vizsgálatot tarthasson." —• Annyi bizonyos, 
„midőn Isten, az őtisztelete, törvényei, legfőbb igaz-
sága eltűnik a társadalmi tömegből, az alsóbbaknak 
minden biztositéka a zsarnokság ellen, a nagyoknak 
minden biztositéka a lázadás ellen azonnal elenyé-
szik. Minden bizodalom lehetetlenné, minden szeretet 
kioltva leend. Az engedelmesség megszűnik, a leg-
erősebbnek joga uralkodik. Hogyan, mondja majd 
az alattvaló saját urának : sem te, sem én nem enge-
delmeskedünk az Istennek, s te azt akarod, hogy ne-
ked hódoljak? Mutasd meg, mi jog tesz téged bi-
rámmá és urammá ? Miért volnál te gazdag és én sze-
gény ? Miért kéjelegsz te aranyozott palotáidban, mig 
én a munkára, a legkeservesebb nélkülözésekre va-
gyok kárhoztatva? En segedelmet kérek tőled, s te 
ellöksz magadtól ; én terhelve vagyok, s te engem 
sújtasz; zsarnokoskodnak fölöttem törvényeitek, zsar-
nokoskodnak törvényszékeitek és annak szolgái, és 
börtöneitek befejezik boldogtalanságomat. De ha a 
ti jogotok az erőben fekszik, én jogomat és köteles-
ségemet a lázadásban fogom találni; meg fogunk 
mérkőzni. Ha én diadalmaskodom, majd tudok én 
magamon segiteni, megmutatom, hogy helyetekbe 
lépvén, méltóbb voltam arra, mint ti. Ha pedig meg-
győzettetem, becsülettel halok meg, nem mint bűnös 
bűnhődöm, hanem mint meggyőzött esem el a csatá-
ban ; vérem ezer boszulókat fog felhivni, kik újra 
megkezdendikaharczot. Határozzátok el magatokat, 
vagy meg kell osztanotok velünk javaitokat, vagy 
azokat harczban védenetek ellenünk. S ime, mi 
ugyancsak azon korban élünk, melyet ugyan sok 
tekintetben, mint elaljasodott korszakot bélyegez a 
történelem, de a ferde okoskodás következtében oda 
kellett jutnunk. — Hányan találkoznak, kik semmi-
képen nem akarják, hogy a ker. hit, egy felsőbb is-
teni akarat legyen elvetemedett tetteik és cselekvé-
nyeik irányadója, életök vezérfonala ; kik azt tartják, 
hogy a tolvajok, a rablók, a gyilkosok jogszerűen 
cselekednek; a csalók,ahamisitók, az uzsorások stb. 
magasabb erkölcsi szempontból nem Ítélhetők el, 
hanem csak mint földi önkény által hozott törvé-
nyek megszegői büntethetők. E szerint a legügye-
sebb gonosztevők a legbölcsebb emberek, csak le-
gyenek képesek a büntetést kikerülni. A bölcs, ne-
meslelkü és erényes emberek balgatagok, mert hiu 
ábrándért, az örökkévaló boldogságért áldozzák fel 
az élet előnyeit, gyönyöreit. Ily körülmények közt 
csak a nyers erő határoz, mely ismét nem ismer más 
korlátot, mint csak nyers erőt. Igy fonódnak las-
sankint a bün, elfajultság és alávalóság kötelékei az 

összes, nyilvános és magánélet körül. — Leginkább 
botránkoztató pedig az, hogy még kormányok is 
egykedvüleg nézik az eseményeket, s azok irányá-
ban összetett kézzel tétlenül közömbösök maradnak ; 
eszökbe sem jutva, hogy a bünt üldözni, az ártatlant 
védelmezni, a vallás szolgáit törvényes tusáikban 
segiteni kötelesség ! Hova sülyedhetett erkölcsileg a 
világ, ha Europa közömbösen nézi vagy hallja, mint 
rabolják Olaszhonban az egyházat, kinozzáke, vagy 
ama főpásztort, dúlják a templomokat vagy zárdá-
kat, lelövik saját soraikból azokat, kik ezen istente-
leneknek garázdálkodásait megróni, ellenök fellépni, 
vagy átkos merényeik meghiúsítására segédkezet 
nyújtani elég becsületesek és jólelküek voltak ? 

Ily körülmények közt nem csuda, ha a tulaj-
don szentsége nem tiszteltetik, és lia szabad egy 
kath. királynak minden jogot megvetni, s minden 
törvényt lábbal tapodni, miután már előbb a kath. 
egyház fejét lassan jogszerű birtokainak legnagyobb 
s legszebb részétől megfosztotta, űzni a legiszonyúbb 
igazságtalanságokat, rablásokat s egyéb égbekiáltó 
gonoszságokat, miért ne volna szabad másoknak is 
ugyanazt tenni, csak lia erre elég merészek ? íme, 
hova vezet az állammindenhatóság ! Hogy a bünt 
megszüntessék, az erkölcsi törvényt lerontották ; 
hogy a rablást megakadályozzák, a rablónak szabad 
tért és büntetlenséget nyújtanak! Ferde okoskodás-
sal megvesztegettetik a társadalom lelke, kioltatik 
a hit világossága, széttépetik a szeretet és egyetértés 
köteléke ; oda a bizodalom és hűség, a nyugalmat 
aggódás, a békét mindenütt zavar váltja fel. — 
Egyébiránt vigasztalódjunk ! a kath. egyház az egye-
düli , mely e hamis okoskodás előtt egy maga nem 
hajtotta még meg homlokát ; ellenáll ő mindazon fe-
jedelmeknek , kik, hogy a zavarosban szabadon ha-
lászhassanak , az egyházat végképen lelánczolni 
akarják; ellenáll szenvedve, tűrve; ellenáll tilta-
kozva ; ellenáll mindig és mindenütt, bizva a Magas-
ságbeli erejében, mert ő mondotta: „Hallgassatok 
engem ti ! kik tudjátok az igazságot ; te nép ! mely-
nek szivében vagyon törvényem ; ne féljetek az em-
berek gyalázatjától, és szidalmaiktól meg ne ijedje-
tek ; mert mint a ruhát, megeszi őket a féreg ; ke-
gyességem ellenben örökké tart, és nemzetségről 
nemzetségre segítségem." (Izai. 51, 7, 8.) 

Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 11-én. Nem ereszkedünk bölcselini vitákba 

a szabadelvüség fölött ; e helyen kath. paptársainkkal van 



ügyünk, kik előtt egyik testvérünket, ki fiatal erővel inkább 
az ős tanok védelmében találná zölden viruló babérjait, sem-
mint az ó tanok ocsárlásában, vagy az u j tanok ajánlgatá-
sában, — egyik testvérünket a veszélyes pontokra akarjuk 
figyelmeztetni. Szomorú történet ez a szabadelvüség, kivált 
a papoknál, oly fényesen kezdik, oly gyászosan végzik, hova 
ragadtatnak első ballépésük által, előre magok sem tudták. 
Szomorú történet ez, úgyhogy valahányszor említtetik, bor-
zadás futja végig az elmélkedőnek tagjait. Sok országnak vol-
tak szabadelvű papjai, egyházi rendünknek ugyanannyi gyá-
szos pontjai ! Nem emeljük fel a setét függönyt, mely a neve-
ket fedi, csak figyelmeztetünk. Es ha mégis nagy a bizalom : 
ismét intünk, fides est donum Dei, következőleg a pietas 
fidei is az Isten ajándéka. Hol annyian elbuktak,. . . veszélyes 
oh! mig ember él, Istent kisérteni. El a félreértésekkel. Ket-
teler püspök ur megjegyzi, hogy a szabadságokat másképen 
értik a katholikusok, másképen a nemkatholikusok. Paptár-
saink között a szentszék nyilatkozataira méltán hivatkozha-
tunk, tudván, hogy B. Z. esztergom érseki megye fiatal 
papja a szentszék nyilatkozatai iránt köteles engedelmes-
ségben minket nemcsak követni, hanem meg is előzni ké-
pes. Tartjuk tehát magunkat a szentszék tekintélyéhez, dönt-
sön az, aki csalhatatlan, aki regula intellectuum, regula vo-
luntatum. 

Mikint értetett az I. T-nak emiitett tárczájában a sza-
badelvüség? a sok korszaki, ószerü, ábrándozó, költői, gya-
korlatlan tanok említései között mutatja ez: „Elvileg kimond-
hatjuk, hogy a rosznak nem lehet a létezés szabadságát biz-
tosítani ; de ha Magyarországban vagyunk, küzdenünk kell 
oly alkotmányért, mely midőn szabadságunkat biztosítja, a 
másokét nem szabdalja körül. A müveit, független és neme-
sebb része az emberiségnek hive lesz az alkotmányosságnak, 
mely korunkban a szabadsajtó és szabadszólás nélkül nem 
képzelhető." Sok nemeslevél-osztás ! Tehát sajtószabad-
ság , cultusszabadság. Nyilatkoztunk már , hogy a bécsi, 
linczi békekötések , s az 1791 , 1844 i vallásos törvények 
ellen izgatni soha nem lesz szándékunk : ezen pontok 
tehát akár állnak az alkotmányban, akár nem, Magyaror-
szágban érvényesek lehetnek. A szabadelvüségről van szó, 
s ezt mai következményeivel elfogadtatni, sőt javasoltatni 
látjuk, kissé megállapodunk, hogy tájékozást nyerjünk. A 
sajtó-, a cultusszabadság tehát azon uj tan, azon practicus 
tan, az ábrándos, impracticus ó tan ellenében? Jó őseink, 
II. Lajos király ószerü dolgot tett, melyet nem helyeselhe-
tünk, mivel uj elveinkkel ellenkezik, midőn 1523-ban Luther 
Márton iratait „assertiones, figmenta et libellos praefati 
Martini Lutheri tamquam excommunicati vicatini et per 
singulas doinos inquiri, inventosque publice comburi, et 
deinde publicare palam faciatis, nequis cujuscumque tandem 
conditionis existens ejusmodi dogmata, assertiones, libellos 
eosdem vendere, emere, legere, aut tractare praesumat sub 
poena confiscationis omnium bonorum." J) Ószerü, ábrándos 
volt, mikor őseink a betörő eretnek tanoknak, murum pro 
domo Israel ponere iparkodtak, mikint nekünk kötelességünk 
a mai eretnek tanoknak útját állani. Mi kitagadjuk őseinket, 
hogy unokáink minket kitagadjanak. Ez azután kath. élet 

F e j é r Codicill . p. 37. 

lesz. Mi a mai szabadelvűekkel őseink néhányait „az absolut 
kormány apródjainak" „az absolutismus uszályhordozóinak" 
nyilatkoztatjuk ; kik közül a legnagyobb rész az absolutismus 
korában forradalmi, democratai irányokról vádoltatott. Akkor 
vádoltattak, most vádoltatnak, csatlakozzunk e vádakhoz, 
devoti filii erimus. Pedig ha igaz volna, miért vádoltatnak, 
ez csak az lehetne, hogy a korszaki eszmékhez alkalmazkod-
tak. Ok hódoltak az ő koruk eszméinek, az absolutis-
musnak, mikint nekünk javasoltatik, hogy hódoljunk a sza-
badelvű democratiának. Nekik bűnül rovatik fel, hogy a gyű-
löletes igazságot elhallgatták, s mi dicsőséget várjunk uno-
káinktól, ha ma a gyűlöletes igazságot, a ker. királyságot 
nem hirdetjük. Ez igazságos eljárás, ez filialis pietas lesz. 
Ószerü, költői, ábrándos dolog volt apostoli királyainktól, 
országgyűlési atyáinktól a kitételt : „salvis tamen juribus 
Ecclesiae catholicae" némely törvényekhez illeszteni. Még 
ószerübb, még ábrándosabb volt, mikor 1844-ben az eszter-
gomi primás a magyar püspökséggel együtt az igen ismert 
törvény ellen óvást tett. Ezek nem voltak szabadelvűek, nem 
ismerték a szabadelvüség áldásait, jogait a szabad sajtó, sza-
bad cultus körül, azért tiltakoztak : mi unokák apáinknál pra-
cticusabb emberek lehetünk, mert a 30 évet még be sem töl-
töttük. Oszerüségükben nem ismerték a practicus jogot, 
„mely midőn szabadságunkat biztosítja, a másokét nem szab-
dalja," mert bizony egyiknek joga mindig körülszabdalja a 
másiknak jogát, mivel kötelességet szül. Félre az ószerüekkel, 
félre őseinkkel, ószerü eljárásaik a mi rendszerünkben helyet 
nem foglalhatnak, nálunk saj tó- , nálunk cultusszabadság 
uralkodik, s mondhatjuk, mikint gróf Montalembert mondta : 
„könnyű maga magának szabadságokat kívánni, melyeket 
másokkal nem akarunk megosztani." Ők nem ismerték, mit 
tesz az elméletben a kath. jogokat teljesen fentartani, gya-
korlatban teljesen feladni, a rosznak jogát elméletben kita-
gadni, gyakorlatban nemcsak tűrni, de érvényesíteni. Őseink 
oly önzők, oly szükkeblüek voltak, mink nagy szivüek, szé-
les keblüek vagyunk, mindezeket megadjuk. 

Csak őseinket el ne Ítéljük, mikor uj tanokat ajánlunk. 
A szabadelvüség mindent kész megadni elméletben, 

csak gyakorlatban ne érvényesítjük jogainkat. Szent az egy-
ház, szent az Isten, csak a gyakorlati életbe ne lépjen. Le-
gyen csalhatlan az egyház, csak a gyakorlatban engedelmes-
séget ne követeljen tőlünk. Legyen törvényhozói hatalma, 
csak a gyakorlatban hagyjon minket magunkra. Az ő canon-
jai az isteni bölcseség kifolyása, ezt elméletben valljuk ; de 
ha az öngyilkos, a nyilt istentelen halott ellen akarja canon-
jait alkalmazni, a mai practicus elvre hivatkozunk : elmélet-
ben megengedem, de gyakorlatban kitagadom, el a gyakor-
latból, maradj az elméleti téren ! Független társadalom az 
egyház, csak a gyakorlatban ne legyen nyoma függetlenségé-
nek ; bir törvényhozói hatalommal, csak a gyakorlatba át ne 
lépjen. Oly kényelmes ezen elméleti katholicismus, melynek 
semmi gyakorlati alkalmazása nincs, hogy a leghitetlenebb 
sem fog panaszkodni ellene. Csak némely ábrándozok, csak 
az ószeriiek azok, kik az elméletet komolyan veszik, kik az 
elmélet mellett még a gyakorlatot is keresik. Oly kedves az 
elméleti katholicismus a kőmivesek előtt, hogy nem is akar-
nak mást : átengedik az elméleti tért az egyháznak, csak a 
gyakorlati tér legyen az övék. Hl. Napoléon is sürgette a 
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szentatyát, tegyen óvást, tiltakozást, mennyit akar, a szent-
szék jogai mellett, csak a forradalom gyakorlati vívmányait 
ismerje el. Ennyit jelent az I. T-ban kiirt tétel : „Elvileg ki-
mondhatjuk, hogy a rosznak nem lehet a létezés szabadsá-
gát biztositani, de stb." —Csak kath. tanaink gyakorlati ere-
jét ne tördeljük, mikor uj tanokat javasolunk. 

0 tanok ! ábrándok ! költői röppenések ! „Akarunk al-
kotmányosságot, mely másoknak szabadságait nem szabdalja 
körül, mely szabad sajtó és szabad szólás nélkül nem kép-
zelhető. Ez a nemes lelkek vágya." Mily nem nemes, mily 
függő, mily ószerü lélek lehetett XIII. Kelemen, midőn 
,,C h r i s t i a n a e" körlevélben 1766 nov. 25- én igy szólt : 
„Christianae reipublicae salus vigiles nos esse compellit, 
ne i n s o l e n s a c t e t e r r i m a librorum licentia, quae e 
latebris ad exitium et vastitatem emersit, eo liât perversior, 
quo se in dies diíferendo sit latior. Pugnandum est acriter, 
quamtum res ipsa efflagitat, et pro viribus tot librorum ex-
terminanda pernicies ; numquam enim subtrahetur materia 
erroris, nisi pravitatis facinorosa elementa ilammis combusta 
pereant." A franczia illuminatusok ezen körlevélről ugy 
nyilatkoztak, mintáz I. T-nak tárczairója a Havi szemlékről. 
XIII. Kelemen a szabad sajtót el nem fogadta, nem vallotta. 
Mily ószerü, mily eszményi, mily ábrándos volt XVI. Ger-
gely pápa, aki az alkotmányosság ezen két kellékeiről nem 
az árnyalatok elvei, hanem dogmatikai érvelések szerint nyi-
latkozott az 1832 aug. 15-i „Mirari vos" körlevelében: „At-
que ex hoc putidissimo indifferentismi fonte absurda illa 
fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asseren-
dam esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiae. 
(Mely midőn szabadságunkat biztosítja, a másokét nem szab-
dalja körül.) Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit 
pleua illa atque immoderata libertás opinionum, quae in sa-
crae et civilis rei labem late grassatur, dictitantibus per sum-
mám impudentiam nonnullis, aliquid ex ea commodi in reli-
gionem promanare. At, quae pejor mors animae, quam li-
bertás erroris ? inquiebat s. Augustinus. Inde enim animo-
rum immutationes (a jellemtelenség,) inde adolescentium in 
détériora corruptio (a szabad tanulás, tanitás,) inde in po-
pulo sacrorum, rerumque ac legum sanctissimarum contem-
tus, inde uno verbo pestis reipublicae prae qualibet capita-
lior, cum experientia teste vel a prima antiquitate notum 
sit civitates, quae opibus, imperio, gloria floruere, hoc uno 
mal» concidisse, libertate immoderata concionum, rerum no-
vandarum cupiditate. (Mikor minden csak árnyalat.) Hue 
spectat d e t e r r i m a illa, ac n u m q u a m s a t i s e x s e -
c r a n d a e t d e t e s t a b i l i s libertás artis labrariae ad scripta 
quaelibet edenda in vulgus, quam t a n t o c o n v i c i o au-
dent nonnulli efflagitare ac promovere. Perhorrescimus 
VV. FF. intuentes, quibus monstris doctrinarum, seu potius 
quibus errorum portentis obruamur, quae longe ac lateubi-
que disseminantur ingenti librorum multitudine, libellisque 
et scriptis mole quidem exiguis, malitiâ tamen permagnis, 
e quibus maledictionem egressam esse illacrimamur super 
faciem terrae. Sed tamen proh dolor ! qui eo impudentiae 
abripiantur, ut asserant pugnaciter, hanc errorum colluviem 
inde prorumpentem satis cumulate compensari ex libro ali-
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quo qui in hac tanta pravitatum tempestate ad religionem 
et veritatem propugnandam edatur. Nefas profecto est om-
nique jure improbatum, patrari data operâ malum certum, 
ac majus, quia spes sit inde boni aliquid habitum iri. Num-
quid venena libéré spargi ac publice vendi comportarique im-
mo obbibi debere sanus quis dixerit, quod remedii quidpiam 
habeatur, quo qui utantur, eripi eos ex interitu idemtidem 
contingat? Verum longe alia fuit Ecclesiae disciplina etc." 

Hozzunk, ha tetszik, u j tanokat, de ne bántsuk az ily 
tekintély által megalapított igazságokat. 

Még tovább. Talán IX. Pius fog másképen beszélni, 
miután ő volt az olasz szabadságnak kezdeményezője. Olvas-
sunk az 1861 febr. 26-án mondott ,,Jam du lum" allocutio-
ban, épen az u j eszmékre, a szabadelvüségre bukkanunk. 
„Postulant, ut Romanus Pontifex cum progressu, cum libe-
ralismo, uti vocant, ac recenti civilitate se reconciliet et 
componat. Hodiernae civilitatis patroni sese veros et since-
ros religionis amicos affirmant. Ac nos fidem eis adhibere 
vellemus, nÍ3Í tristissima sane facta contrarium prorsus os-
tenderent. (A szabadelvüség igér vallásszabadságot, de nem 
ad.) Atque inter haec facta nemo ignorât quomodo vel so-
lemnes conventiones inter hanc Apostolicam Sedem et ré-
giós principes rite initae penitus destruantur. (A többség 
megszavazta, a szabadelvüség szerint jogos volt.) Haec au-
tem moderna civilitas dum cuique acatholico cultui favet, 
ipsosque infideles a publicis muneribus obeundis minime 
prohibet, et catholicas scholas illorum filiis recludit, irasci-
tur adversus religiosas familias, adversus instituta catholi-
cis scholis moderandis fundata ; haec civilitas dum acatho-
licis institutis ac personis subsidia largitur, cath. Ecclesiam 
justissimis suis possessionibus spoliât, et omnia adhibet con-
silia ac studia ad salutarem ipsius Ecclesiae efficaciam im-
minuendam. Insuper dum omnem libertatem tribuit quibus-
que verbis et scriptis, quae Ecclesiam omnesque devotos 
aversantur, ac dum licentiam animat et fovet, eodem tem-
pore se cautam moderatamque exhibet in reprehendenda 
violenta et immiti interdum agendi ratione contra eos adhi-
bita, qui optima vulgant scripta ; et omnem in puniendo exer-
cet severitatem, sí ab his moderationis fines vel leviterprae-
teriri arbitretur. Cum civilitatis nomine velit intelligi sys-
tema apposite comparatum ad debilitandam, ac fortasse 
etiam delendam Christi Ecclesiam, numquam certe quidem 
haec. sancta sedes et R. Pontifex poterunt cum hujusmodi 
civilitate convenire." — 

Mondjuk, hogy ezek a szabadelvüség kinövései ; ho-
gyan van tehát, hogy mindenütt, mindenkor megvoltak ezen 
kinövések? A szentatya nem kinövésekről, hanem ,systema 
appositum'-ról szól. —Mondjuk, hogy a sajtó sehol sem volt 
teljesen szabad; ó igen, de ez az elvnek szerencsés követ-
kezetlensége. Akik végletekig következetesek, mikint az at-
henei kamara, teljesen szabad sajtót akarnak. Mi is mondjuk : 
oly szent a kath. elv, hogy végső következéseiben az égbe 
viszen ; oly rosz a szabadelvüség elve, hogy végső követ-
kezéseiben pokolba vinne, ha kezelői szerencsésen követke-
zetlenek nem volnának. (Folyt.) 

ESZTERGOM , nov. 1-én. Városunk családi ünnepet 
ült. Az ország herczegprimása, bibornok és atyánk nyolcz-
vanadik születésnapját ülte. De az öröm hullámkörei a hon 
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egyéb részeiben is gyűrűznek, mert amerre vitte pásztor-
botját, mindenütt intézetek, ápoldák s a hála ezerféle nyi-
latkozata kelt nyomában. Örvend a haza, mert első főpász-
tora az isteni áldások külső zálogát, ép egészségű öregkort 
elérte. Tegnap reggeli 10 órakor ő emtja termeibe gyűlt a 
városbeli papság, s Fekete püspök ő méltósága tolmácsolta 
hódoló érzelmeinket. Lehetetlen volt a tisztes főpapot elér-
zékenyülés nélkül látni, elgondolva mennyire gyötörte ne-
mes szivét, midőn az egyház ügyét hanyatlani látta, men-
nyi öröm villámlott, mennyi lelkesedés dagasztá keblét ma-
gyar egyházunk virágzásán ! Mily nagy égi áldás 80 évig te-
hetni jót ! Midőn a jó atyát kegyes valasza közben könyezni 
láttuk, ami szemeinkbe is tolult a köny, és szavai megindi-
tóbbak voltak könyeinél. Délután érkezett biboros herczeg-
atyánk üdvözletére Falcinelli nuncius-érsek, kinek bemutat-
tatott az egész városbeli papság. Este a nevelde fényesen 
feldiszitett teremében szavalati és énekestély rendeztetett, 
mely oly remekül ütött ki, hogy tervrajzát ide irjuk. „Üd-
vözlő ének," a növendékpapok dalárdája által elénekelve. A 
vagy 40 tagból álló dalárda, melynek dicsősége még a ba-
silika fölszentelésekor alapittatott meg, oly szabatossággal 
énekelt , hogy Esztergom egy nevezetességét képezi. „Pa-
negyricus in Natali Archi-Praesulis," hol egy növendék ki-
tűnő latinsággal, a fiúi szeretet hódolatával a főpap erényeit 
rajzolta, feltüntette. „Örömdal," szintén egy növendék ver-
sezete, melynek Seyler Károly által szerkesztett lelkesitő 
dallamát tapsok közt a növendékek enekelték. „A szentek 
öröme a szent kereszt megdicsőitésén." Egy kitűnő dolgozat, 
mely mindnyájunkat elragadott, oly szabatosan előadva, hogy 
a szónoknak szép jövőt jósolunk az egyházi cathedrán. Re-
mekelt midőn mondá: „Hőn szeretett érsek-atyánk, biboros 
főpásztorunk, 80 év adta szép tapasztalataid nem a kereszt 
erejét igazolják-e ? Nyolcz évtized alatt, mond jó atyánk, 
lüktetett-e nemes szived valódi szent tiszta örömtől, mely-
nek végrugója nem a szent kereszt s ennek dicsősége lett 
volna? Nem, kétségkívül nem ! Mi tudjuk hogy hosszú él-
ted, még hoszabbra nyúlandó fonala, ott a kereszt tövében 
gyökerezik, ott gyüriidzik, ott fonódik egybe ennek dús su-
gáraival !" „Fides nostra," dallama Seylertól. „Vota pro san-
ctissimo Pâtre Pio IX." Hő kivánatok, forró vágyak az egy-
ház martyra a szentséges atya boldogságaért. Ahol katholi-
kusok egybegyűlnek, miképen maradhatna ott el az egyház 
fejének buzgó emlegetése ? A dalestély a pápai hymnus el-
zengésével végződött. — A katonai zenekar , mely ő emtja 
ablakai alatt játszott , s megrezegteté a levegőt , messze 
hangoztatta a vidámságot, mely a nagy ünnep előestéjén 
boldogitá keblünket. Mindenszentek ünnepén ágyuszó hir-
deté a nagy napot , melyen 80 év előtt, biboros herczeg-
atyánk először látta a világosságot. Ezt hirdeték a magyar 
Sión ormán a feltűzött díszlobogók, ezt a hullámzó néptö-
m e g , mely az Ur templomába sietett, hogy lerója háláját 
mindazon jótéteményekért , melyekben általa részesült. Je-
gyese, az egyház, díszben fogadta a főpásztort, ki fölvéve a 
szent jelmezt, azonnal az u j oltárkép felszenteléséhez fogott. 
Ismeretes e lapok olvasói előtt, hogy ő emtja a jobb mellék-
oltáron lévő rosz fresco helyébe, Grigoletti által Jézus ke-
reszteni halálát ábrázoló u j képet festetett, le is volt e la-
pokban i rva , ezt szentelte meg ő emtja. A kép valódi re-

mekmű. A világítás , a felhőzet is már oly megdöbbentő, 
hogy egy Isten halálakor más nem lehetett. A borongás hi-
ven jelvényezi mint az akkori, ugy a mostani körülállók lelki 
állapotát. Egy világos arcz tűnik ki a többi közül, ez a Szent 
Anyáé, de ezen is oly iszonytató, a szivet oly szánalomra 
gerjesztő fájdalom van kifejezve, hogy aki látja meggyőző-
dik, hogy Szűz Máriának is volt része kiengeszteltetésünk-
ben, mikint sz. Bernárd mondja, A kép egyéb részei is mint 
kifejezés, mint kidolgozás tekintetében semmi kivánni valót 
sem hagynak hátra. A felszentelés után, mely alatt a növen-
dékpapok énekelték az antiphonákat, kezdődött a Falcinelli 
érseknuncius által tartott szentmise, mely titán következett 
a szent beszéd. Lipovnitzky apát ő nagysága mindig jelesen 
prédikál, mai beszéde azonban ugy felvillanyozta hallgatóit 
eszmegazdagság , jeles fordulatok , hatalmas előadás által, 
hogy Falcinelli ő méltósága is elkérte, s azért fordittatik is 
számára olasz nyelvre. Nem részletezem, mert ugy hiszem 
amúgy is ki fogja adni a szónok ; ugy is illik, terjeszteni kell 
az igazságot minden módon. Az idő már délre járt, midőn 
vége lett az istenitiszteletnek. Midőn annyi ezer kebel fo-
hásza ostromolja az eget a jó főpásztorért, nem vakmerő a mi 
imánk, a mi forró kivánatunk, mely szerint adja az Úristen, 
hogy végtelen kegyéből elérhesse püspöki secundiciáját ! A 
90 teritékü asztalnál a sok toasztban, sok jeles eszmét, ve-
lős gondolatot hallottunk. Lonkay által elmondott olasz fel-
köszöntés Falcinelli ő méltóságára , lelkes éljeneket hozott 
elő ; a nuncius érsek igen kegyesen vette ez udvariasságot. 
Végezzük közlésünket az örömdal szavaival : 

Egi honban névnapoknak 
Szentek ülik ünnepét ; 
Vágyva vágyunk föl, s m a m é g i s 
K e d v e s i t t a f ö l d i l é t , 
Ünnepet kivánt az ég Ura 
Hazai menyre és a földre ma. 
Nyolczvanadik éve lett, hogy 
Született nagy embere, 
Szent hitünknek és hazának 
S népe áldott érseke. 
Eg helyezte földbe e napot: 
Nyolczvan évre dúsan sarjazott. Ik. 

SZÉKES-FEHÉRVÁR, oct. 15-én. Minden józan 
gondolkozású és becsületes érzésű ember a nőnevelést egyik 
legfontosabb s legsürgetőbb ügynek tekinti. Erre szentelék 
a buzgók fáradozásaikat, a nagylelkűek áldozataikat minden 
időben. Igy van ez most is. Édes magyar hazánk jeles fér-
íiai ezen ügyért élnek-halnak ; mert ennek lendülésétől vár-
nak boldogabb jövendőt. Egyházmegyénk s városunk nagy-
lelkű papja, Istenben boldogult Farkas Ferencz nagyprépost 
ur, ezerekre menő áldozatot hozott ezen szent ügynek, midőn 
alapitványul letett 32,000 f. megnagyobbított fényes lakát, 
tágas udvarát, csinos kertjét, ugy szólván mindenét, a nő-
neveléssel foglalkozó zárdanőknek hagyományozá. E feled-
hetlen emlékű jótevő f. é. martius 11-én elhalálozván, nm. 

Aradon a nt. minor i ta s ze rze t házában szinte ezen ünnepet 
megül ték , s fiúi t i sz te le tük, l iódolatuk, szere te tük , s forrd óhaja iknak 
te t tes Somogyi Gyula Arad városának főkapitánya lelkes áldomásban 
adott kifejezést. Eltet te ő eminenti á ját a haza dicsőségére és á ldására . 

Sze rk . 
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Farkas Imre püspök urunk valamint korábban, most még 
inkább felkarolta ezen ügyet : mindent elkövetett, hogy az 
alapitvány minél előbb valósittassék. Városunk az egyik ala-
pitófél levén, nehogy e mostoha időben erre vonatkozó költ-
ségekkel terheltessék , ő nmsága vállalá a város helyett az 
alapitói kötelezettséget, lia a város alapitói jogáról lemon-
dand. Megtörténvén ez, zárdanőkről gondoskodott kegyel-
mes püspök urunk, és nmsága Haas Mihály szathmári püs-
pök ur kegyessége folytán az ottani irgalmas-szüzek anya-
házából augustus 23-án városunkba érkezett négy apácza, 
kik legújabban még kettővel szaporodtak Erre a leendő ko-
lostor átalakitása megkezdetett, az egész ház megujittatott, 
u j bútorokkal teljesen fölszereltetett. Mindez rendbehozat-
ván, a zárdanők ünnepélyes beigtatása october 9-ikére lön 
kitűzte. Örvendetesen lepett meg minket ngos Biró László 
kir. táblai főpap, apát s szathmári kanonok ur, mint a szerzet 
gondnoka, szives megjelenésével. Az ünnepély kilencz óra-
kor kezdődött a székestemplomban, hol kegyelmes püspök 
urunk tartá a nagymisét, melynek első evangeliuma után 
Huszár Károly püspöki titoknok, a zárdanők igazgatója s 
gyóntatóatyja intézett alkalmi beszédet a hivekhez, tüzetesen 
kifejtvén : minő befolyással bir a kath. kolostor a társadalmi 
életre. Az isteniszolgálat után a harangok zúgása, czéh- s egyéb 
zászlók diszkedése mellett, az irgalmas-szüzeket elvezettük 
házukba, melyet ő nmsága előbb beszentelvén, a papság 
megyei és városi tisztikar jelenlétében megható szavakkal 
nekik átadott. Az egész intézet fölszerelése közel ötezer 
forintba kerül t , mely költséget nmságu püspök urunk 
kegyeskedett kifizetni. Az alapi, sárbogárti u j plébániá-
kon kivül, melyekre ő nmsága legközelebb húszezer fo-
rintot áldozott, ezen üdvös intézetben szinte megörökité 
nevét. Az idén már legalább tizezer forintot adott istenes 
czélokra : a székestemplomnak 1000 ft. ő szentségének 1000 
ft . iváncsai iskolára 1200 ft. stb. A nevezett zárdanők 
majdnem két hónapig vendégei voltak, azonfölül ötven öl 
fával megajándékozta őket. Ö nm. kifogyhatlan a jótéte-
ményben. Elfogja magától s közjóra fordítja teljes örömmel, 
Vajha többel rendelkeznék százak, ezerek boldogitására ! — 
Még meg kell különösen említenem Eötvös Selesiát, a kolos-
tor főnökét, ki az intézet fölszerelésében ritka gondosságot 
s ügyességet fejtett ki, úgyhogy teljes elégedéssel tekinti 
meg mindenki ezen u j intézetet. Igazán rája illenek a szent-
irás ezen szavai: „Becses, mint ami messziről és a végső ha-
tárokról való. Száját megnyitja a bölcseségnek, és a kegyes-
ség törvénye van az ő nyelvén. Szemmel tartja háznépe ös-
vényeit, és kenyerét hivalkodva nem eszi." Más intézet a 
kezdeményezés bajaival szokott eleinte viaskodni, itt úgy-
szólván nyoma sincs ezeknek ; oly rendben van minden, 
mintha már évek óta állana az intézet, Ö nagy kincse, igazi 
lelke intézetünknek, mely már is virágzásnak indult. A belső 
leánynövendékek reményen fölül jelentkeznek ; a két osztályú 
nyilvános iskolába százan vétettek föl, és körülbelöl ötvenen 
hely szűke miatt be nem fogadtathattak. Arra mutat min-
den , hogy ez intézet égető szükség volt városunkban és 
mielőbb tágasb helyiségről kell gondoskodni; mert csak ezen 
esetben vehetik át a buzgó zárdanők a városi leánykák ne-
velését egészen. Jelenleg ugy van elrendezve az intézet, hogy 
a leánykák sorsukhoz illő nevelésben részesülnek. A főelemi 

tantárgyakat, franczia nyelvet, rajzot, mindenféle nőimunká-
kat a zárdanők maguk tanitják. Többnyire két nyelven, a ma-
gyar-, német-, olasz-, és franczia-nyelvet egy közülök töké-
letesen bir ja ; egy ujoncznő született franczia, de beszél né-
metül is. Erőteljes korban vannak mindnyájan ; egész felál-
dozással teljesitik hivatalukat; növendékeiknek igazi édes 
anyjuk, földi őrangyaluk. Innen van, hogy az előítélet, feleke-
zettség alkotta köd máris nagyban oszladozott, és sokan tiszta 
szemekkel láthatják : kik az igazi népboldogitók, kik után 
kell indulni, hogy paradicsommá változzék e siralomvölgy. 

* 
» * 

B R U X E L L E S , aug. 24-én. Azon támadások után, me-
lyeknek a bollandisták és a szentek élete ki voltak téve a 
kevésbé felvilágosodott itészet részéről nem érdektelen hal-
lani, mit mond róla Francziaország egyik legkitűnőbb publi-
cistája Saint-Marc Girardin, kit részrehajlásról mifelénk senki 
sem vádolhat. „Nincs — igy ir — tisztességesebb, és érdem-
teljesebb mü ennél, nincs vállalat, melynek többet köszönhet-
nének az irodalom és történet barátai. Nem lehet szándékunk-
ban a hivő közönséget figyelmeztetni azon lelki haszonra, épü-
lésre, melyet e műből meríthet, csak a laicus közönséget kí-
vánom figyelmeztetni a „szentek életé"ből folyó történelmi és 
irodalmi tanulmányokra mily haszon háromlik. Merem állítani, 
hogy nincs egy sem a vastag kötetekből, mely a barbar és 
müveit világ politikai történelme és irodalmára vonatkozó-
lag a legbecsesb és legdrágább adatokat nem tartalmazná. 
Bárki ismerni kívánja az európai társadalom állapotját e vagy 
ama században, abban vagy ebben az országban, biztos le-
het, hogy az „Acta Sanctorum"ban a legérdekesebb rajzokat 
fogja találni. Nem tárgyaltatik itt a népek politikai törté-
nelme, azaz a királyoké , kormányoké , harczok ; hanem mi 
fontosabb a társadalom állapotáról, erkölcseiről, eszméiről, 
hitéről, azaz: az ember tevékenységének fő indokairól. Az 
irodalom és a művészetek története szintén nem keveset me-
ríthet az ,Acta Sanctorum'-ból. Mint alakult p. o. a keresz-
tény költészet? Mikint fejlődött a ker. festészet, szobrászat, 
épitészet ? Mily eszmék, képek, érzelmek, jelvények segé-
lyével?" Gyönyörűen fejtegeti a jeles iró, az egyes szentek 
életében jelentkező erkölcsök, eszmék, érzelmek, életmód tu-
dásának szükségét egy bizonyos történelmi korszak megér-
téséhez „Tegyük fel — úgymond — hogy meg akarom ér-
tetni, milyen volt a pápáknak a középkorban, p. o. a 14-ik 
században működésük, s ennek terjedelme, azon korban mi-
dőn egyedül ők birták a keresztény Europa egységének 
eszméjét, egyedül ők érezték azon veszélyeket, melyek a sa-
racenok , törökök részéről a nyugotot fenyegették. Felel-
hetnénk ugyan átalános szólammal, mondván : mikint Ők 
mindenütt közbenjártak, mindenütt küldötteik, képviselőik 
voltak, de micsoda ily átalános szólam a pápa egy küldöttje, 
p. o. sz. Péter Tamás életleirásához mérve, minőt a bollan-
distáknál találunk, megérthetvén belőle, a nevezett küldött 
mint utazott szünet nélkül keleten és nyugaton, folytonos 
mozgásban és működésben, és hogy az egyház méltán cano-
nizálta azon férfiút, ki ily zaklatott és folytonos veszélyek-
nek kitett élet közepette is szigorú életét soha sem változ-
tatta. — A kereskedés és ipar jelen korszakában az emberek 
működése majdnem az egész földtekére kiterjed ; mindenütt 
jelen vannak személyesen vagy ügynökeik által , keleten, 
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nyugoton, délen és éjszakon. Beszéltem egy corbeilli 
kőmivessel, ki elbeszélte, liogy Darblay ur számára dolgo-
zott. Saint Germainban ? kérdeztem tőle; nem — feleié — 
hanem Thessalonikában. Szent Péter Tamás, a pápaságnak a 
14-ik század végén követje, nem volt kevesbé tevékeny mint 
mérnökeink, iparosaink.'Lassabban utazott, mint napjainkban 
szoktak, de ugyanannyit bejárt, és a vallás és a politikai köz-
ügyek tárgyalásában semmivel sem erélytelenebb, vagy ké-
sedezőbb. Nagy szónok, ügyes alkudozó. Hatni tud a tö-
megre, tudja meggyőzni a fejedelmeket. A pápák őt minden-
hová elküldik, hol békitőleg kell észre, és szivre hatni azon 
nagy egység létesitésére, melyre olyannyira szükség volt. A 
követek és diplomaták napjainkban könnyen kényelmesen 
utaznak állomásról állomásra, minden physikai fáradalom 
nélkül ; koczkáztathatják a bölcseségök és ügyességökrőli jó 
véleméyt, de éltöket nem. Máskint volt a középkorban. Meny-
nyi akadály és veszély ! Ma az ut a küldetésnél alig jő számba, 
akkor felét képezte a vállalatnak. A mai diplomaták a hideg 
fogadtatástól félnek csak, akkor élet és szabadság forgott a 
koczkán. — Szent Péter Tamás harmincz éven át volt a pá-
pák követje ügynöke és életirása az .,Acta Sanctorum"ban 
ép oly hü mint érdekes képe a kelet és nyugot közötti viszony-
nak a 14-ik század végén, de egyszersmind élénk szinekkeli 
festése az európai társadalmi életnek minden ágaiban. 

LONDON, sept. 1-én. A különféle politikai lapok ál-
tal természetesen saját érdekökben kizsákmányolt, majd két 
hétig tartó zavarok Belfastban végre megszűntek. A ható-
ságok e czélra semmit sem tettek , hauem ellenkezőleg a 
zsarnoki önkénynek előmozdítói valának. A „Northern 
W h i g " czimü lap , noha whig irányzatú , mégis kimondja, 
hogy a lakosok közvéleménye hivatalos vizsgát követel a 
helyhatóságok viseletére. — Talbot ő szentsége kamarása, 
ki most érkezett Romából, jelenleg Irhonban időzik, hol test-
vérét Talbot de Malahid grófot látogatja. Dublinban a szé-
kesegyházban Nagyasszony napján szónokolt, kiemelvén az 
irhoni népnek a pápa ügye iránt állandó ragaszkodását és 
hűségét. Fölemlité , mennyire ismeri, és becsüli a pápa az 
ír nép üui ragaszkodását hitéhez, az egyházhoz és pápához, 
kinek engedelméből apostoli áldását adta mindannyiokra, 
figyelmeztetvén őket , hogy a távollevőknek is adjanak hirt 
a pápa osztatlan szeretetéről, melylyel a sokat zaklatott nép 
iránt viseltetik. — Irland az ő jótevőit soha sem szokta fe-
lejteni. Egy corki lap je lent i , hogy Matthew atyának, a 
mértékletesség apostolának bronz szobra márkészen van, és 
igen sikerült. A szobor Cork városának egyik kitűnőbb terén 
fog felállittatni, hol a szent életű kapuezinus szerzetes egy-
kor működött. — A birminghami megyében augustus 18-án 
történt a leamingtoni uj templom felszentelése , melynél a 
megyés püspökön kivül még a newporti és northhamptoni 
főpapok is jelen voltak. Manning szónokolt, és az ünnepre 
papok és világi hivek nagy számmal gyülekeztek. — Az au-
gustinianus atyák most foglalták el az első intézetet, melyet 
Angolországban a hitváltoztatás óta alapíthattak. Vasárnap 
aug, 14-én avattatott fel a London éjszak-keleti részén levő 
hoxtoni plébánia. Eddig még csak kis ideiglenes kápol-
nában hallgatja a szegény katholikus a szent-misét, de 
nem sokára a rendes templom épittetése is foganatba fog 
vétetni. — A brightoni második kath. templom, mely 

Mária Magdolnának van felajánlva, augustus 16-án nyit ta-
tott meg főt. Grant southwarki püspök által. — A lapok a 
politikára nézve most halott idényben sokat foglalkoznak a 
mutkor általunk is emiitett Ignácz atyáról és szerzetes csa-
ládjáról. Emiitik, hogy az anglicán benczések főnökének si-
került néhány száz tertiariust is a kathol. kolduló szerzete-
sek módjára szerzetéhez csatolni. Imádkozzunk, és bizzunk, 
hogy az U r e testületet anyaszentegyházának kebelébe ve-
zetendi. 

Szentszéki határozat. 
Eminentissime ac Reverendissime Domine. 
Inter multiplices calamitates , quibus Ecclesia Dei lu-

ctuosis hisce temporibus undique premitur, recensenda pro-
fecto est pravorum librorum colluvies universum pene or-
bem inundans, qua per nefarios ac perditos homines divina 
Christi religio, quae ab omnibus in honore est habenda, de-
spicitur, boni mores, incautae praesertim juventutis, penitus 
labefactantur, et socialis quoque consuetudinis jura et ordo 
susdeque vertitur, etomnimode perturbatur. Neque u tve tu s 
ipsorum mos erat, id praestare tantum nituntur libris magno 
apparatu scientiae elaboratis , sed et parvis , qui minimi ve-
neunt, libellis, et per publicas atque ad hoc confectas ephe-
merides, ut non litteratis modo et scientibus virus illud insi-
nuent, sed rudioris cujusque et inlimi populi fidem, simpli-
citatemque corrumpant. 

Qui autem super gregem Christi vigilias agunt legi-
timi pastores, ut hanc perniciem a populis sibi commissis 
avertant ad sacram Indicis Congregationem quoscumque 
ex iis libris de more deferunt, zelo adlaborantes, ut Romanae 
Sedis habito judicio, et proscriptione a vetita lectione ta-
lium librorum fideles deterreant.-Neque iis difficilem se prae-
buit et praebet s. Congregatio, quae quotidianam operam 
studiumque impendit, ut officio sibi a Romanis pontifieibus 
demandato satisfaciat. Quia tamen ex toto christiano orbe 
incebrescentibus denunciationibus praegravatur , non id 
praestare perpetuo valet , ut promptum et expeditum super 
quavis causa ferat judicium: ex quo fit, ut aliquando sero-
tinanimis sit provisio, et inefficax remedium , cum jam ex 
lectione istorum librorum enormia damna processere. 

Ad hoc incommodum avertendum non semel Romani 
pontifices prospexerunt, et ut aliarum aetatum exempla ta-
ceamus, aevo nostro per s. m. Leonem XII. mandatum edi-
tum est, sub die 26 martii 1825, ad calcem regularum Indi-
cis insertum, et hisce litteris adjunctuin, vi cujus ordinariis 
locorum praecipitur, ut libros omnes noxios in sua dioecesi 
editos, vel diffusos, propria auctoritate proscribere, et e ma-
nibus fidelium avellere studeant. 

Cum autem hujus Apostoliéi mandati provida consti-
t u t e praesentibus fidelium necessitatibus, et tuendae doctri-
nae morumque incolumitati optime respondeat, Sanctissimo 
Domino Nostro Pio Papae IX. piacúit ejus memóriám esse 
recolendam , tenorem iterum vulgandum et ab ordinariis lo-
corum observantiam exigendam, quod excitatoriis hisce no-
stris litteris , nomine et auctoritate Apostolicae Sedis solli-
cite praestamus. Queis si débita obedientia respondeat (sio-
uti pro certo habemus), gravissima mala removentur in iis 
praesertim dioecesibus, in quibus promptae coercitionis ur-
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geât: nécessitas. Ne vero quis praetextu defectu8 jurisdictio-
nis, aut alio quaesito colore ordinariorum sententias et pro-
scriptiones ausu temerario spernere, vel pro non latis habere 
praesumat, eis Sanctitas Sua concessit, sicut nomine et au-
ctoritate Ejus praesentibus conceditur , ut in hac re , etiam 
tamquara Apostolicae Sedis delegati, contrariis quibuscum-
que non obstantibus, procédant. 

Ad Apostolicum autem judicium ea deferantur opera 
vel scripta, quae profundius examen exigant, vel in quibus 
ad salutarem effectum consequendum supremae auctoritatis 
sententia requiratur. 

Interim tibi Eminentissime et Reverendissime Domine 
copiosa divinorum charismatum incrementa ex animo preca-
m u r , et ad pergrata quaeque officia nos paratissimos exhi-
bemus. Datum Romae, die 24 augusti 1864. Amplitudinis 
tuae, addictissimus Ludovicus Cardinalis de Alteriis S. In-
dicis Congregationis Praefectus. Loco f Sigilli. Fr . Angelus 
Vicentius Modena Ord. Praed. Sacrae Indis Congr. a Se-
cretis. 

MANDATUM 
S. M. Leonis XII. additum decreto Sac. Congreg. In-

dicis, die sabbati XXVI. martii 1825. 
Sanctitas sua mandavit in memóriám revocanda esse 

universis patriarchis , archiepiscopis ., episcopis , aliisque in 
ecclesiarum regimen praepositis ea quae in regulis Indicis 
sacrosanctae synodi Tridentinae jussu editis atque in obser-
vationibus , instruetione, additione , et generalibus decretis 
summorum pontificum dement i s VI I I . , Alexandri VII et 
Benedicti XIV., auctoritate ad pravos libros proscribendos, 
abolendosque Indici librorum prohibitorum praeposita sunt, 
ut nimirum , quia prorsus impossibile est ; libros omnes no-
xios incessanter prodeuntes in Indicem referre, propria au-
ctoritate illos e manibus fidelium evellere studeant, ac per 
eos ipsimet fideles edoceantur quod pabuli genus sibi salu-
tare, quod noxium ac mortiferum ducere debeant, ne ulla in 
eo suscipiendo capiantur specie, ac pervertantur illecebra. 

VEGYESEK. 
Spanyolországban a lapok, kivéve ket tőt , melyek 

progressisták, önkényt ajánlkoztak a péterfillérnek gyűj-
tésére. Ebben nyilatkozik a spanyolok Ítélete a sept, lö -
ki szerződésről, mely a pápaság védelmét a pápaság meg-
fosztóira bizza. „Tartózkodjunk-e az egyetemes európai kér-
désben közbeszólni ? igy ir az Epoca lap a romai kérdésről. 
Tartózkodásunk megfejthetetlen volna. Azon politika, melyet 
1849 a gaetai értekezésben követtünk, mai napig fön áll." 
Piémont sok pénzt költ a progressistákra, hogy Italia elis-
merése mellett kardoskodjanak ; de Olozaga ur semmire 
sem megy. 

Oct. 28 án. III. Napoléon császár Nizzába utazott lá-
togatást teendő Sándor czárnak. Mult évben nov. 5-én mondá 
a francziák császárja : ,,Mikor Nizza és Savoya a birodalomhoz 
csatoltatott, Sándor czár legőszintébben, legszivélyesebben 
segitett," Napoléon császár tehát Nizzában tehette legille-
tékesebben Sándor czárnak a tiszteletet. Napoléon császár 
maga tért haza, utána való nap pedig Sándor czár. Miért 
nem mentek együtt ? Tettek-e emlitést egymás között azon 
szerződésről, melyet 1810 jan. 4-én Caulaincourt vicenzai 

herczeg és gróf RomanzofF aláirt, melynek pontjai voltak : 
„1) Lengyelország soha nem állíttatik vissza. 2) A szerző-
dő felek ,lengyel' ,Lengyelország' megnevezéseket a diplo-
matai okmányokban egészen kerülni fognak"? nem tudni. 

A spanyol királyné fiának, koronaörökös asturiai berezeg-
nek nevelésére Puente bibornokot, burgosi érseket választá. 
A herczeg keresztény királynak , ker. nép számára fog ne-
veltetni. A kormány jó hosszú előterjesztést nyújtott be a 
királynak a herczeg nevelése felől. A kormány eme nevelést 
kitűnően katonainak akarja. ,,A katonai nevelés azonban ki 
nem zárja, sőt igen kivánja, hogy a herczeg vallásosan, er-
kölcsösen neveltessék. A herczegnek egy pillanatra sem sza-
bad elfelejteni, hogy a religio a fejedelmek törvénykönyve, 
mely figyelmezteti őket, hogy az Istentől függnek, aki a 
rosz irányokat megbünteti, s féket szab a rosz szenvedé-
lyeknek." Amely kormány ily nevelést javasol a koronaher-
czegnek , az keresztény kormány, mert ker. királyt akar. 

A szentatya Grratryhoz, midőn legújabb bölcseimi mun-
káját fiúi hódolatának jeleül benyújtotta, következő brevét 
küldött: „Dum auditus avertitur a veritate, et passim con-
vertitur ad fabulas, expedit omnino impietatem earum, in-
trinsecam pugnam, inextricabiles tenebras, moustruosa com-
menta patefieri, ut fideles cavere discant a philosophico illo 
fastu, apparatuque verborum, quo stultitia obtrudi sólet, 
obducta velamine scientiae sublimioris. Profecto si libidini-
bus compressis aerius intenderetur animus in detestabi-
lem illius doctrinae indolem, (fölsőbb critica) ipsa ejus 
absurditas ac turpitudo non modo contemtum induceret, 
sed ad adversa prorsus studia considerantem impelleret. Id 
cum tu parietem fodiens, latentesque ostendens abominationes 
pessimas, insaniasque et contradietiones, períicere studueris, 
non sine amplissima bonorum laude oblatum a te volumen 
libentissime excepimus, propositumque tuum laboremque 
susceptum omni plane commendatione dignum censuimus. 
15 oct. 1864." 

A W . K. Zeitung egyik lapjának mellékletét a cs. ál-
lamügyvéd kezdeményezésére a sajtóhatóság terjesztetni 
megtiltotta. Történetileg emiitjük, hogy ezen eljárásra indo-
kul szolgált egy állítás, mely a protestantismust, mint for-
radalmi elvet emiitette. Ez vallássértésnek vétetett. A lap 
szerkesztője saját állitását vissza nem vonta, sőt ezt hosszú 
előadásban a hatóság előtt igazolni iparkodott. Ezen előadás 
a W. K. Zeitung hasábjain olvasható. Emlékezhetünk, hogy 
mult században a hitetlen bölcsészek által a kath. papság 
vádoltatott forradalomról ; ma pedig a democratia előtt ab-
solutismusról vádoltatik. — A W. K. Zeitung a talmudokból 
vett idézetek miatt ismét sajtó hatósági kereset alá került. 
De a K. Bl. aus Tirol az államügy védek számára elmélkedési 
pontokat közöl, melyek Balmes, Bossuet, Maistre irataiból 
kivonvák. Tudhatni, mily pontok ezek. Mit tartanak, mit 
követnek a mai protestánsok, kiki tudja ; mit állítottak, mily 
uton jártak a 16-ik században a kath. egyház ellen fellázadó 
hittanárok, a történeti események beszélik ; mit tartanak a 
mai héberek, ők tudják legjobban ; de mikint nyilatkoznak a 
talmudok, a tudósok olvashatják. Mikor a 16 ik századi lá-
zadó hittanárokról szólunk, az akkori személyeket, az akkori 
tant értjük. A Prot. egyh. 1. irja, hogy ez ma nem áll. 

Kegyes adomány. 
A syriai miss iokra egy sze rpap . . . . 1 a r a n y . 

Szerkesztői tudósítás. 
G — e P. D . Ha elmúlt az eső, megszikkad magától a föld ; az u j eső 

ellen vehetünk köpönyeget. Az iskola . . . igen. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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A kinyilatkoztatás és a tudomány. 
Első közlemény. 

IV. 
A bibliai szentirók isteni ihletettségének liit-

ágazati igazságából önkényt értetik, hogy Istentől 
természetfölötti megvilágositást nyertek, s hogy e 
megvilágositásnak, mint átalában az isteni kinyilat-
koztatásnak czélja, nem az emberi tudományok, ha-
nem a vallási igazságok közlése vala; következőleg 
anélkül, hogy a szentirók iránti köteles tiszteletelj 
megsértenők, vagy az ihletettségrőli'hitágazatot leg -
kevesbé is gyengitenők, bátran megengedhetjük: 
hogy a bibliai szentirók az emberi tudományokban, 
s igy a természettudományi ismeretekben is nem ál-
lottak kortársaik fölött, sőt koruk és nemzedékük té-
vedéseit ők is osztották. 

Azonban, habár a szó legtágasabb értelmében 
a kinyilatkoztatás kizárólagos tárgyát az isteni dol-
gok képezik, s a szentirásnak föladata egyedül az, 
hogy bennünket vallási igazságokra megtanitson; — 
sok esetben lehetetlen az isteni dolgokról ugy be-
szélni , hogy azok a természeti dolgokkal érintke-
zésbe ne jöjjenek, mint ezt látjuk, főleg a Genesis I. 
fejezetében, hol a világteremtéséről szóló hitágazati 
igazsággal sokféle természettani elemek vegyit-
vék össze. 

A szentirás egyenesen mindig csak vallási igaz-
ságokat közöl, azonban ezt sok esetben nem teheti 
anélkül, hogy közvetve s futólagosan a természet 
körét uieg ne érintse. 

Ily esetben nincs okunk azt vélni, hogy a ter-
mészeti tárgyak ilyes közvetett futólagos megemli-
tésénél a biblia czélja az lett volna, hogy olvasóit a 
természeti dolgok helyesebb, tökéletesebb ismeretére 
vezesse, mint milyet tisztán emberi módon szerez-
hetnek, vagy már szerzének magoknak. 

Igy midőn a „Prédikátor könyvében" olvas-
suk : „minden folyóvíz a tengerbe szakad, és a ten-
ger nem árad meg; azon helyre, honnan a folyóvi-
zek erednek, visszatérnek, hogy ismét folyjanak ;" 1) 
Salamon koránsem akarja a gőz s eső képződés „el-
méletének természettudományi leirását adni ; ő egye-
dül a földi dolgok múlandóságát, változékonyságát 
akarja kimutatni, s ezt a természetből vett egy ha-
sonlattal teszi hallgatói előtt még világosabbá. To-
vábbá lényegtelen dolog az, ha például egyik vagy 
másik szeutiró, főleg a költészeti leirásoknál némely 
természeti tüneményeket, viszonyokat ugy fog fel s 
ad elő, hogy az a tudomány előtt meg nem állhat, 
de mely felfogásnak azonban a mindennapi népies 
szólásmód szempontjából megvan a maga helyes 
értelme. 

Igy például napjainkban senki sem vonja két-
ségbe többé, hogy a nap áll s a föld mozog, s mind-
amellett a közönséges mindennapi beszédben, midőn 
nem szabatos, tudományos, hanem a látszatnak meg-
felelő, s átalában használt kifejezésről van szó, min-
denki csak azt mondja; „a nap kel," — „a nap le-
nyugszik," — „a nap magosra haladt az égen," — 
„már már bevégzé napi pályáját" stb. 

Miért vádoljuk tehát épen a szentirókat tudat-
lanságról, midőn magasztos költészettel igy irnak: 
„Az egekben vagyon helyezve a nap sátora, mely-
ből mint vőlegény az ő tereméből kilépvén, örömmel 
futja pályáját, mint a hős. Kijövete az ég egyik 
véghatárától, és járása másik végéig." 2) 

Ki ütközik meg józanul abban, ha Jozue ki-
váltságát, mely szerint nappal tartson mindaddig, 
mig ellenségét le nem győzi, e szavakkal fejezi 
ki : „Nap ! Gabaon felé meg ne mozdulj, és hold az 
Ajalon völgye felé. És megállának nap és hold, mig 
a nép boszut állott ellenségein." 3) 

Mily nézetben volt Jozue s a bibliai történet-

>) I. 7. 
Zsolt, XVIII . 6, 7. 

3) Jozue. X. 12, 13. 
40 



. 318 ^ 

iró a nap s föld közötti viszonyt illetőleg, az reánk 
nézve nem nagy fontossággal bir ; s ama szavak ál-
tal azon eszmét fejezték ki, mely Kopernik és Gali-
lei koráig elfogadott s uralkodó vala még a tudo-
mányok országában is. 

„A Szentlélek, jegyzi meg ide vonatkozólag, 
Reusch bonni tanár, mely a szentirókat ihleté, is-
merte a föld s nap közötti valódi viszonyt, hanem az 
által egészen eltért volna czéljától, ha a bibliai tör-
ténetirónak ez alkalommal kimutatja az e viszony-
ról akkor uralkodó nézet helytelenségét, s e viszony 
megjelelésére oly kifejezéseket ad tollába, melyek 
ellen Galileinek sem leendett kifogása." 1) 

A szentirás e helye által koránsem akarta csil-
lagászati ismereteinket gazdagitani, s elbeszélését 
oly irályba öltözteti, melyet mindenki, mindenkor 
megérthet, s mely annyiban minden elfogulatlan ol-
vasóra nézve helyes, amennyiben látszólag a nap 
keletről nyugat felé halad, s a mindennapi beszéd-
mód e látszattal egyező kifejezést használ. 

Hasonló népszerű felfogás szerint mondja Mó-
zes a Genesis első fejezetében, hogy a nap és hold az 
égboltozat két legnagyobb csillaga. Ezt senki sem 
fogja csillagászatilag helyesnek tartani, ámbár a lát-
szat itt is a használt kifejezés mellett szól; s amint 
nem volna okosság, ha valaki a Genesis 1, 16 ver-
sére hivatkozva, szentírási tanitmánykint vitatná, 
hogy a nap és hold legnagyobb két csillaga az ég-
nek : épen oly helytelenül tenne az, ki Mózest s az 
isteni ihletést azért vádolná, mert a kedvező alkal-
mat a zsidó nép csillagászati ismereteinek tisztázá-
sára elmulasztá. 

A szentirás czéljára nézve egészen közönyös 
dolog az, váljon olvasói melyik csillagot tartják leg-
nagyobbnak ; csak azt tudják és higyjék, hogy Isten 
az, ki a csillagokat teremté, legyen bár kicsiny vagy 
nagy, s hogy 0 ragyogtatja azokat az emberek 
haszna- s élvezetére. Következőleg, midőn a szentirás 
a természeti dolgokról ugy beszél, amint azok sze-
meinknek jelentkeznek, e viszonlagosan (relativ) he-
lyes felfogást nem akarja föltétlenül helyesnek (ab-
solute) nyilvánítani, s annál inkább kell őrizked-
nünk AVieseman véleménye szerint is azt szentírási 
felfogásnak nevezni; mert az ily felfogás csak is az 
egyszerű természetes embernek a tudósétól külön-
böző nézete, s a s zentirás azáltal, hogy e pontban 
az egyszerű ember nézetéhez áll, azt épen nem 
akarja föltétlen érvényűnek nyilvánítani. 

3) Bibel und Natur, pag. 26. 

Hasonlóul őrizkednünk kell, mondja Brocchi1) 
ily népszerű, látszaton alapuló felfogás alapján a 
szentirás és természettudományok közötti ellenmon-
dásra gondolni, mert a szentirás távolról sem igényli 
magának, mintha e pontokban tudományosan sza-
batos volna ; az ő czélja csak az, hogy minden elfo-
gulatlan olvasó megérthesse. 

S nehogy valaki ez engedményben a szentírás-
nak a természettudományok ellenébeni gyengeség-
érzetét vélje rejleni, hivatkozom nagy nevű régi te-
kintélyekre, kik, habár nem álltak velők szemközt a 
természettudományok kinyilatkoztatás ellenesnek ki-
kiáltott ujabbkori vívmányai, a szentirás s tudomány 
közötti viszonynak föntebbi körvonalozását hason-
lóul helyesnek nyilvánítják. 

Sz. Jeromos, kit az egyház mint legnagyobb 
szentirás értelmezőt (exegeta) tisztel, azt mondja: 
„Multa in scripturis sacris dicuntur juxta opinionem 
illius temporis, quo gesta referuntur, et non juxta 
quod rei Veritas continebat." 2) 

Aquinoi sz. Tamás Mózesnak a sinai hegyen 
Istenneli beszélgetéséről szólván, igy ir : „non ergo 
videbat ipsam Dei essentiam ; cum ergo dicitur : et 
loquebatur ei facie ad faciem: secundum opinionem 
populi loquitur scriptura, qui putabat Moysem ore ad 
osloqui cum Deo." 3) Különösen a teremtéstörténetre 
vonatkozólag ismételve nyilvánítja sz. Tamás, hogy 
a szentirás az olvasók felfogásához alkalmazta ma-
gát, s a csillagok teremtését igy értelmezi: „Moyses 
rudi populo condescendens secutus est, quod sensi-
biliter apparent." *) Midőn a teremtéstörténet azon 
részét tárgyalja, melyben a vizek elválasztásáról 
van szó, igy ir: „et ita posset aliquis dicere, quod 
firmamentum coeli dividit aquas exteriores ab aquis 
interioribus, idest ab omnibus corporibus, quia in-
fra coelum continentur, quorum princípium aquam 
ponebant. Sed quia ista propositio per veras rationes 
falsa deprehenditur, non est dicendum hunc esse in-
tellectum scripturae, sed considerandum est, quod 
Moyses rudi populo loquebatur, quorum imbecilli-
tati condescendens, illa solum eis proposuit, quae 
manifeste sensui apparent, ne rudibus quidem 
ignotum proponeret." 5) 

' ) „Erläuterungen zur mosaischen Schöpfungsge-
schichte." (Regensburg 1853.) p. 17. 

a ) In Jeremiam XXVIII. 10, I l ; s ugyanazt mondja: 
in Matth. XIV. 8. Vitapont volt sz. Ágostonnal. Szerk. 

3) Prima pars secundae partis Summae SS. Theolo-
giae. Quaestio XCVIII. artic. 3. ad 2-am. 

4) Prima pars Summae. Quaestio LXX. artic. I. ad 3. 
a) Prima pars Summae. Quaestio LXVIII. artic. III. 
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Az egyház e doctoraival összhangzólag nyilatkozik a 
protestáns nagy csillagász Keppler. Szerinte „a csillagászat 
a természeti tünemények okait tárgyalja, s az optikai csaló-
dásokat ex professo vizsgálja. A szentírás, mely magasabb 
dolgokat taní t , a mindennapi szokásos kifejezéseket hasz-
nálja , hogy könnyen megértessék , s a természeti tünemé-
nyekről , tárgyakról csak futólagosan szól, a látszat szerint, 
mely látszat után képződött a megfelelő mindennapi szólás-
mód. A csillagászok sem oly czélból müvelik a csillagászati 
tudományokat, hogy a megszokott szólásmódokat megváltoz-
tassák ; mi is azt mondjuk, mint a nép : a bolygók állanak, 
vagy visszafelé mennek ; a nap felkel, lenyugszik stb. ; bár 
mindez nem való. Annál kevesbé követelhetjük tehát az is • 
tenileg ihletett szentirástól, hogy a mindennapias szólásmód 
mellőztével a tudomány jelen állásának megfelelő kifejezé-
sek által az egyszerű népet zavarba hozza, s ez által tulaj-
donképeni, magasztos czélja elérését mintegy önmaga aka-
dályozza." 

Végre e tekintélyes idézeteket a jelesen szerkesztett 
külföldi folyóirat „Ausland" emez ide vágó észrevételével 
zárom be : „Tegyük föl, hogy Mózes a csillagászat és geo-
logia minden mostani vívmányait, eredményeit ismeri vala, 
mit használandott, vagy inkább mennyit ártott volna az ál-
tal , ha Kopernik , Newton , Laplace , Werner , van Buch s 
Charles Lyell nyelvén szól ? — Két ezer éven át minden-
esetre félreértetett s kigúnyoltatott volna , s mindez csak 
azért, hogy a 19-ik századnak elég legyen téve." 2) 

A természetfölötti vallási tanok azonban az egész szent-
írásban csak igen ritkán érintkeznek , s kötvék össze a ter-
mészeti dolgok közvetett említésével, kivéve Mózes terem-
téstörténetét, melyben egy egész fejezeten keresztül a ter-
mészetfölötti a természetivel szoros vegyületben fordul elő. 

E fejezetre nézve , s átalában a szentírás minden ha-
sonló viszonyú helyeire szent Tamással a következő megkü-
lönböztetést (distinctio) lehet s kell alkalmazni ; „A terem-
téstörténet egy része szorosan ad substantiam íidei tartozik, 
lényegesen hitágazati s theologiai jellegű, nevezetesen mind-
járt a Genesis első versében kifejezett ezen tantétel, hogy a 
világnak van kezdete, s hogy „teremtetett." — A Hexaeme-
ron azon része, mely magában véve nem bir hitágazati s 
theologiai jel leggel , az per se nem tartozik ad fidem, de 
minthogy a szentirásban a hitágazati tantételekkel összefüg-
gésben jön elő ; tehát ad fidem per accidens tartozik. 

A szentirás ugyanis nem pusztán azt tanitja, hogy Is-
ten teremté a világot, ami tulajdonképen, szorosan véve a 
hitágazatot képezi ; hanem a teremtés módja és rendéről is 
beszél, s habár e rész nem hitágazati jellegű magában véve, 
némileg mégis azzá válik a hitágazati tanokkali viszonya 
folytán. Már ami a szorosan hitágazati tantételeket illeti, 
ezekre nézve szent Tamáskint, senkinek sem szabad a ha-
gyományos egyházi felfogástól eltérő véleményben lenni, 
mert itt a szentirás a vallási igazságok egyedül őt illető te-
rén van ; azért e pontokban mindig világosan s határozottan 
szól; szavait minden elfogulatlan olvasó könnyen értheti, s 
e szavakat a zsidók , s később a keresztény egyház mindig 
egy , meghatározott értelemben vették ; e szavak értelme 

' ) Keppler , Epi tome astronomiae Copcrnicanae, p. 138. 
2J Ausland. J a h r g a n g 1861, p. 410. 

mellett unanimis consensus pa t rum, s hagyományos értel-
mezés tanúskodik , melyek a hermeneutica szabályai szerint 
a szentírást értelmezőre kötelező erejűek. 

Máskint áll a dolog a Hexaemeron azon elemeivel, 
mondatai- s tételeivel, melyek nem a tulajdonképeni hitága-
zatra magára , hanem az azzal összefüggő, érintkező termé-
szeti dolgokra vonatkoznak. Ezekre nézve azt jegyzi meg sz. 
Tamás, hogy a szentirás e helyei a szentatyák által különbö-
zőleg értelmeztetnek. Ugyanis a világosság és se té t ség , , a 
szárazföld és vizek elválasztása magukban véve ,,per se" 
semmi hitágazati jelentőséggel nçm birnak, csak „per acci-
dens" , amennyiben a világnak Isten általi teremtéséről 
szóló hitágazattal összefüggésben vannak. Tehát csak annyi-
ban kell a szentirásnak e dolgokról világosan s érthetöleg 
fejezni ki magát , amennyiben a hitágazattal érintkeznek. 
Ami ezen dolgokban nem a theologust, hanem a természet-
tudóst érdekli, arról felvilágosítást adni, nem volt czélja a 
szentirásnak, s azért azok értelmezése nem tartozhatik köré-
hez. Már pedig amely dolgok természetüknél fogva nem le-
hetnek a kinyilatkoztatás tárgyai , azok nem képezhetik az 
egyházi hagyomány tárgyát sem ; azért természettudományi 
kérdésekben épen oly kévéssé létezik unanimis consensus, 
mint bármely más profán tudomány elveire nézve. 

Az egyház a szentirásnak csalhatlan értelmezője in 
rebus fidei et morurn : a szentatyák „unanimis consensus"-a 
a katholikusra nézve kötelező e re jű , de ismét csak in rebus 
fidei et raorum. ' ) 

Midőn tehát sz. Tamás szerint a teremtéstörténet első 
fejezetében sok olyas jön elő , mit a szentatyák egymástól 
eltérőleg értelmeznek, ez egy részről bizonyítja a z t , hogy e 
helyek s kifejezések különböző értelemben vétethetnek, tehát 
nem hitágazataik ; más részről, hogy azok értelmezésénél a 
theologusok miatt elég szabadon mozoghatunk. 

Következőleg ami a teremtéstörténetben s átalában a 
szentirásban hitágazati jelentőséggel bir, az világosan, hatá-
rozottan van kimondva , mely csak egy , határozott értelem-
ben vehető; mig a hitágazatos tantételekkel összefüggő, de 
ahoz lényegesen nem tartozó dolgoknak kifejezései többfé-
leképen értelmezhetők. 

A szentirás hitágazati alapjellegénél fogva , minthogy 
nein hivatása természettudományi dolgokra tanitani bennün-
ke t , s épen azért e dolgokról nem szól oly világosan és ha-
tározottan, mint a hitágazatiakról, nem várhatjuk tőle, hogy 
geologiai s csillagászati semmi hitágazatos jelentőséggel s 
jelleggel nem biró kérdésekben, pontokban fedezzen fel 
előttünk uj s a természetes emberi uton föl nem fedezhető 
titkokat 

„A kinyilatkoztatás—mondja a keresztény szellemű 
námet tudós Kurtz — ily esetekben tartózkodik a tanítás-
tól, átalában nem levén föladata még a vallási szempont-
ból lényeges dolgokat is egyszerre kinyilatkoztatni. Ugy 
tesz mint a nevelő , ki a gyermeket nem tanitja kezdet-
ben mindarra, amit ő tud, hanem csak amire a gyermeknek, 
szellemi haladása érdekében, közvetlenül szüksége van, s 
melyek megértésére már előleges tanulmányok által képessé 
tétetett. Epen abban tűnik ki ily eseteknél a kinyilatkoztatás 

' ) ,P r ima pars secundae partis Summae. Lenti dist. 12. az egész 
I I fejezet. 
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isteni jellege, hogy vele egy körben minden utóbb fejlődő 
tudományok megférnek, s egyik sem mondhatja alaposan : 
„bár csak hallgattál volna . . . si tacuisses." ' ) (Folyt.) 

A vercellci és gennai egyházi tartományok 
püspökeinek tiltakozása. 

Ha excellenciád ő fölsége régi tartományainak püs-
pökeivel a királyi rendeletet, szabályzatot és körlevelet 
közié, mely az exequaturt a szentszék összes intézke-
déseire kiterjeszti, tudomást vőn azon törvényes in-
tézkedésekről , melyek ezen tárgyakat 1742-től fogva a 
jelen időig szabályozták ; ugy előre kellett látni erxcel-
lenciádnak a fájdalmas szükséget , melybe ugyanazon püs-
pököket helyezé, hogy tiltakozzanak ily rendelet ellen, 
és azt érvénytelennek is nyilvánitsák. — Ugyanis midőn 
ezen rendelet az exequatur-t a szentszék mindennemű intéz-
kedéseire kiterjeszti. nyilt ellentétben áll a 14-ik Benedek 
pápa és 3-ik Károly Emmanuel király által 1742-ben kötött 
concordatummal : miután ugyanis e concordatum azon idő-
ben mindazon kellékekkel el volt látva, melyek szükségesek 
valának arra , hogy az állam törvényévé váljék, és miután 
azóta a régi tartományokban ezen ügyekre folyton és ál-
landóan alkalmaztatott is a hatóságok részéről, azért a fön-
álló törvények értelmében egy egyszerű rendelet utján meg 
nem szüntethető. Föltéve, hogy azon tárgy, mely a jelen ren-
delet tartalmát képezi, kizárólagosan a világi hatalom ille-
tékességéhez tartozik, még akkor sem volnának általa eltö-
rülhetők azon intézmények, melyek az érintett ügyre nézve 
törvény erejével birnak. IIa a törvények megváltoztatására 
vagy eltörlésére egy egyszerű rendelet elégséges volna, min-
denki lá t ja , hogy ez visszatérést képezne az önkényhez és 
egyedurasághoz. A mérték tehát törvénytelen volna, ameny-
nyiben a hatalomnak törvényeinkbe ütköző visszaélését fog-
lalná magában. — De vétkes e rendelet azért is. mivel a 
világi hatalom elégséges vagy kizárólagos illetékességét té-
telezi föl. Az érintett ügy concordatum által levén szabá-
lyozva, mely két oldalú nyilvános szerződést képez, bizonyára 
az egyezkedő felek egyikének sincs joga azt megsemmisí-
teni, hacsak a hatalom vagy az erőszak jogára támaszkodni 
nem akar ; de miniszter ur jól tudja, mikint az emberi társa-
dalom hivatása épen az, hogy ily jog brutalitásának véget ves-
sen. A szóban levő concordatum megsértésének igazolására 
nem is mondható, hogy az más törvények által már eltörül-
tetett , vagy egyéb korábbi tények által megsemmisittetett. 
Mi az előbbieket illeti, mi legalább erre nézve egy törvényt 
sem ismerünk. Ha pedig tényekről van szó, eltekintve attól, 
hogy ilyenek ellen az egyház feje és a püspökök határozot-
tan tiltakoztak, el nem ismerhetjük, hogy tények által a tör-
vények eltörülhetők volnának, vagy hogy egy pontra nézve 
történt sértések hasonló sértéseket más pontra nézve igazol-
hatnának. 

Hogy a concordatum, még fönáll, és a kormány né-
zete szerint is jogerővel van felruházva, erre tagadhatatlan 
érv gyanánt szolgál az, hogy a világi hatalom még mindig 
él a szentszék által épen ezen concordatumban adott, vagy 

*) K u r t z , Bibel und A s t r o n o m i e pag . 10. 

az ezen concordatumban ujabban megerősített régibb szer-
ződéseken alapuló engedményekkel. Igy, hogy a több közül 
csak egy példát hozzunk fel: a király még mindig nevez püs-
pököket, és tölt be egyéb consistorialis javadalmakat, ami e 
jogok természeténél fogva az egyházi hatalom körébe tarto-
zik, és a világi hatalom tulajdonává csak a szentszék enged-
ményéből válhatik. Vagy miniszter ur talán követelni fogja, 
hogy az államnak szabadsága legyen, mikor neki tetszik, a 
szentszék iránt vállalt kötelezettségek alól felmenteni magát, 
de ugyanazon időben megtartani az ettől kapott engedmé-
nyeket? Valóban, ily eljárás elég kényelmes volna, de annak 
kifejezésére a müveit nemzetek nyelvén hízelgő szavat aligha 
találhatni. Miniszter ur a közlött iratban az exequatur leg-
főbb jogát magasra tartván , úgy látszik ennek gyakorlata 
nélkül a souverain hatalmat nem is tudja képzelni. Mi erre 
csak azt akarnók megjegyezni, hogy az emiitett jog a pápa 
irányában, és az egyházi ténykedéseire vonatkozó alkalma-
zását tekintve történetünkben még nem oly régi, és hogy 
elég szép birodalmak állottak fön, és hatalmas uralkodó csa-
ládok léteztek, kik előtt ezen jog ismeretlen volt. Miniszter 
ur maga is elismeri, hogy e földön két társadalom, és két 
különböző hatalom létezik ; mindkettő független a maga köré-
ben, és egyebek között sokszor hangoztatja a : „szabad egy-
ház szabad államban" szólamát. Mit fogna tehát minisz-
ter ur mondani, ha a szellemi, lelki hatalom feje egyszer a 
maga részéről is igénybe venné az exequatur jogát az állam 
minden törvényeire nézve ? Ti alávetni akarjátok az övéit a 
tieitek alá azon félelemből , nehogy valamit közzé tegyen, 
ami a ti jogaitokat érinthetné ; de nem félhet ő talán fonto-
sabb okokból, hogy ti fogtok nyilvánítani valamit, ami az 
övéit sér thetné? A két ellenkező igények között, hol, me-
lyik részen leend a j og? A tieteken, ha azt az erőbe helye-
zitek. Ha nem ebbe, ugy ismét mint azelőtt, egyezmény-
ről kell gondoskodnotok azaz concordatumról. 

A szellemi hatalom kétségenkivül bir saját tulajdonsá-
gokkal, melyek őt kizárólagosan illetik. Hason illetékesség 
és tulajdonitmányok nélkül ezen hatalom nem létezhetnék, 
de nem Í3 létezhetett volna sohasem. De miniszter ur jól 
tudja, hogy hosszú múltra tekinthet vissza, és közeli végét 
oly könnyen nem is láthatni. Honnét van tehát, hogy ezen 
tudás , és ezen tények daczára összes működését, intézke-
déseit, úgyszólván minden mozdulatait az exequatur kötelé-
kével megszorítani akarjátok oly országban, melyben a Sta-
tutum szerint a katholikus vallás és pedig kizárólagosan ural-
kodó, és hol folytonosan szabad egyházról szabad államban 
beszélnek? — De ha ti elismeritek, hogy az egyház fe j e 
némi illetékességgel és kizárólagos tulajdonitmányokkal bir, 
ha nem tagadhatjátok, hogy neki Istentől kapott joga van az 
egyházat kormányozni, testvéreit a hitben megerősiteni, a 
juhokat és bárányokat legeltetni, miért nem zártátok ki az 
exequatur külszerüségéből a dogmaticus bullákat, azokat me-
lyek az erkölcsökre, búcsúkra vonatkoznak , és apoenitenti-
aria minden reseriptumait, amint azok az emiitett concorda-
tum szerint határozottan ki voltak véve, melyben mint tud-
juk a szentatya egyéb rendeleteire nézve is az exequatur 
egyszerű látomásozássá (visura) lőn korlátozva? Ezután te-
hát miniszter úrtól kell megtanulnunk, mit kellessék hinnünk 
és tennünk, hogy mint igaz katholikusok éljünk ? Igényleni 
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fogja tehát hogy jövőre pápánk legyen , ki bölcsesége sze-
rint a hit és erkölcsre vonatkozó rendeleteink alakja és idő-
szerűsége fölött fog Ítélni ? Es ha — mi épen nem lehe-
tetlen — utódja rabbinus vagy kálvinista leend, ez ország 
püspökei és más katholikus hivei, ha az egyház fejétől 
származó rendeletek és utasításokhoz akarnak alkalmaz-
kodni , annak tetszésétől függjenek ? íme a következ-
mény miniszter u r , ha oly elvekből indulunk ki , melye-
ket ön tart. Vallja be tehát, hogy bölcseség volt az, mi a két 
hatalmat, melyek kormányoznak, közös egyezményre vezérel-
te. Felismerték, ők hogy azon tárgyakon kivül, melyek kizáró-
lagosan az egyik vagy másik körébe tartoznak, vannak oly 
közös vagy vegyes ügyek, melyek mindkettőjüket érintik, és 
azért bölcseségben és alattvalóik javának érdekében törvénye-
sen egyezkedtek. Azért hogy többet ne mondjunk, egész rend-
szeretek nem tehet má3t, mint bizalmatlanságot a pápa és a 
püspökök irányában. Összetévesztitek Roma világi fejedel-
mét a 200 millió katholikus szellemi uralkodójával, és mint 
idegennel bántok vele. Békókba verni, megnyirbálni a pápa 
és a püspökök joghatóságát, távol tartani sok püspököt me-
gyéjétől minden törvényes eljárás nélkül, a megürült szé-
keket pásztorok nélkül hagyni, megfosztani a szerzeteseket 
és szerzetesnőket utolsó menhelyüktől, ime, hogy egyebeket 
elhallgassunk, a mód, melylyel hosszú idő óta államunkban 
az egyházzal bánnak, csuda-e tehát, ha annyi hü és igaz ka-
tholikusok mellett még közönyös de részrehajlatlan és érze-
lemmel biró személyek is nyugtalanul kérdezik , hova fog 
mindez vezetni, és nem szándékoznak-e vallást és egyhá-
zat e vidéken lerontani ? 

Mi nem tiltakozunk a julius 26-i királyi rendelet ellen, 
mely a kir. piacetre vonatkozik, mert hiszszük, hogy annak 
határozatai szerint e tartományok általa nem érintetnek ; de 
ha ön által máskint értelmeztetnék, nekünk is azt kell egyet-
értőleg tartanunk, mit társaink a turini tartomány püspökei 
kijelentének. 

Az alulirt püspökök nem tartják szükségesnek kije-
lenteni , hogy e nyilatkozat és tiltakozás sem részrehajlás-
ból , sem a kormány iránti ellenséges indulatból nem szár-
mazik. Tudják azt., hogy hűséggel és engedelmességgel tar-
toznak a kormánynak mindenben, mi ennek körébe tartozik; 
de ismerik ez engedelmesség határait is, és Isten segélyé-
vel el vannak határozva azokon túl nem lépni. — És a püs-
pökök ugyanezen elhatározásával fog találkozni ön azon tör-
vényjavaslatokra nézve is, melyeket hirből ismerünk, és me-
lyeka vallásos testületeket, megyei intézeteket és alapítványo-
kat, vagy végre az egyházi javakat fognák érinteni. A püspö-
kök önre bízzák megítélni, mily zavarok és elégdetlenség kö-
vetkezhetnének ebből. Arra szorítkoznak ezúttal, hogy kérjék 
annak kijelentésére : mikint az exequatur körüli ujabb ren-
delvény a dolgokat őfölsége államának régi tartományaiban 
azon állapotban hagyja, melyben voltak a rendelet kihirde-
tése előtt, és hogy semmi lényeges ujitást az eddigi gya-
korlat hátrányára fel nem állit. Azon kijelentés, melyet az 
alulirt püspökök kivánnak, nem fog ön részéről nehézséggel 
találkozni. (Aláirva : Sándor vercellei érsek, János Péter bi-
ellai, Fülöp novarai, Lajos cosalesi püspökök ; Ansald alles-
sandriai, Vincze vigevanoi káp. helyettesek. András genuai 
érsek; János tortonai, Lőrinczventimigliai,Rafael albengai, 

Sándor saronai és nolii, József bobbioi püspökök, és Mar-
telli Pasquale brugnatói kápt. hely.) (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 15-én. d) Duphot tábornok meglövetése 

orgyilkosságnak vétetett, ezt a pápai államok elfoglalására, 
mely már tervben volt, ürügyül használták. A pápai kormány 
felelőssé tétetett arról, hogy a lázadók feje meglövetett, mi-
kor a kormány a lövésre parancsot nem adott. Ehez még 
Duphot magánzó volt Romában, a követséghez nem tarto-
zott, s végső leheletig lázitott, mikint maga a követ ,hevé-
től elragadtatva' mondja. Ha a lázadás sikerül, akkor bűnös 
a pápai kormány, mert élhetetlen ; mikor a lázadást elfojtja, 
akkor bűnös, mert vérengző. Cacault, kihez Bonaparte Jó-
zsef Florenczben szállt, ennek utódja volt, s Cacault 1801-
ben igy irt Duphotról az első consulhoz: ,,Ön ismeri e tény-
nek részleteit, amint én. Romában senki sem adott paran-
csot lövésre, vagy ölésre. Duphot oktalan volt; de szóljunk 
igazán, Duphot bűnös volt. Romában is van nemzetközi jog, 
mint bárhol." 1) Duphot elesése tehát ép oly ürügy volt, 
hogy Berthier tábornok Romára rohanjon, mikint Perugia 
Cialdininél. Panaszkodott Bonaparte József, hogy palotája 
a néptömegtől megtámadtatott. Pedig e tömeg a lázadók 
tömege volt, a tömeg csak urához szaladott, hogy az előre 
nyomuló sorkatonaság elől meneküljön, Bonaparte József-
nek ezen tömegtől oly kévéssé lehetett félni, mint az atyá-
nak az ő gyermekeitől. A pápai kormány nem küldte e tö-
meget a franczia követség palotájába, hanem szétugrat-
tatva a franczia izgatások ösztönből vezették oda azt. Pa-
naszkodott, hogy palotája a néptömegtől meg nem tisztít-
tatott. Pedig ép ezt akarta a pápai sorkatonaság, de a követ 
joghatósági körére hivatkozva nem engedte, s mikor a tömeg 
némely lázitónak buzdítására ki akart rohanni, Bonaparte 
József ezen népet kardot vonva akadályozta. A követ véd-
nöke volt a népnek, mely palotájába menekült, a nép pedig 
védencz, a védnököt védenczei ellen fölösleges védelmezni. 
Oly bűnnek jelezte a követ a tömeg berohanását a franczia 
követségi palotába, mely példás boszut követelt ; mily bün 
az, midőn a franczia bujtogatóktól elcsábított olasz nép a 
franczia követ házába szalad, hogy a szurony ellen mene-
küljön ? Ily védelmet akart adni La Valette is 1862-ben a 
romai lázadóknak, de Groyon erélyesen közbelépett, a rendet 
fentartotta. 2) Innen jött a híres viszály a kettő között, mely 
ugy végződött, hogy mindkettő haza hivatott, s senator lett. 
Végre ha a pápai kormány mulasztott, az európai népcsa-
ládnak az a törvénye, hogy a mulasztásból eredett kellemet-
lenségekért bocsánat kéressék, elégtétel adassék, de hogy 
eme kormány, mely elégtételt tud adni, ellenséges betörés 
által ledöntessék, ezt Europa csak 1798-ban, 1809-ben látta, 
s látta volna 1860-ban, ha a franczia kormány engedte 
volna, hogy Romát a piemonti seregek megszállják. Doria bi-
bornok még dec. 29-én reggeli 2 órakor irt a franczia követ-
n e k : , ^ szentatya beteg levén, nem tudathattam vele a 
szomorú eseményeket, de kiki gondolhatja, mily fájdalmas 

' ) M é m o i r e s T . 2 . p. 55. 
2 ) A n n u a i r e cal l i . p. 185. ed. P a r i s 1863. 
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lesz ezeknek hallása ő nála. A pápai kormány kész oly elég-
tételt adni a franczia köztársaságnak, amilyent ez kérni fog, 
habár a pápai kormány semmiben sem hibás." Ez a franczia 
követet maradásra nem indíthatta, mert kormányának uta-
sitása ellen tett volna, ha ily kedvező alkalmat a szakításra 
fel nem használ. Irt Doria ezen dec. 29-ről Massini nun-
ciushoz Párisba, röviden tudósitván őt a történtekről, uta-
sítván anunc ius t : „Ezen levélnek czélja, hogy a directorium 
előtt a szentatyának fájdalmát fejezze ki ezen esemény fö-
lött, melyet sem előre látni, sem megakadályozni nem lehe-
tet t . Ne ajánljon semmi elégtételt, hanem jelentse ki a fran-
czia kormánynak, hogy ő kérjen amilyent akar. Elégtételt 
kérni, s megkapni ugyanegy leend, mivel sem a szentatya, 
sem én nem leszünk nyugodtak, mig csak a franczia kormány 
ki nem lesz elégítve. Önnek a szentatya előtt nagy érdeme 
lesz, ha őt erre nézve megnyugtatja. Várom minélhamarább 
tudósításait." i ) A franczia kormány semmi elégtételt nem 
követelt, hanem az ujságlapoknak intést adott, hogy Dup-
hot meggyilkolását borzalmas szinekben fessék le, boszuér-
zelmeket keltsenek fel a pápai kormány ellen, ezt ledönten-
dőnek kiáltsák. Egy hétig gyártattak Párisban a Romából 
adatolt levelek e szörnyű tény fölött. A directorium nem 
kése t t , mert Bonaparte Napoléon 22 nivôse an. VI. (1798 
jan. 11.) ezen parancsot küldte: „sebesen menni Ro-
mának. A vállalat sikere a sebes menettől függ. Először An-
conának ; titkon elősegíti, hogy Urbino, Macerata az An-
conában létező franczia parancsnoksághoz csatlakozzék. A 
pápa ellen csak akkor fog adni nyilatkozatot, ha Maceratá-
ban lesz, s ebben csak azt fogja mondani, hogy Duphot 
gyilkosait megy megbüntetni. A nápolyi király követet fog 
küldeni önhöz, ennek fogja mondani, hogy a directorium-
nak nincs szándéka foglalásokat tenni, s ha a pápa elégté-
telt adand, az ügy elintéztethetik. Haladjon sebesen, hogy 
Romába érhessen, mielőtt a nápolyi király ezt tehetné. Ro-
mához érve fenyegetni fogja a pápai kormány tagjait, kik 
Duphot meggyilkolásában bűnösek, hogy ezek megszökje-
nek, s Ön ideiglenes kormányt alakithasson." J ) Jan. 24-ről 
más titkos utasítást küldött Berthiernek, melyben meghagyja, 
hogy a túlbuzgó lázadókat megfékezze. A pápai kormány 
hallván a franczia hadak közeledését, Berthier elé követet 
küldött, kérdezvén : mily czélból siet Roma felé ? ,Roma 
alatt megmondom,' volt a válasz. Februar 9-én a franczia 
hadak Monte-Marion állottak, minden kaput nyitva találtak, 
az angyalvárat elfoglalták, s a pápai kormány némely tag-
jait kiadatni kérték. A szentatya az ellenállást szigorúan 
megtiltotta, Berthier azt tehette, amit akart. Februar 11-én 
Cervoni tábornok Doria-Pamííli államtitkárhoz jött, s főve-
zére nevében jelenté : hogy a franczia kormány nem akarja 
megdönteni a pápai kormányt, csak némely visszaélések 
megszüntetését követeli. 3) A kiadatásra követeltek között 
volt Consalvi is, ezt neki egy lázadó, kivel Consalvi egy-
koron jót tett, előre megmondta, s menekülésre szökést ja-
vasolt. De sem Consalvi, sem más nem szökött. Azonban 
Consalvi febr. 12-én a francziáktól elfogatott, az angyal-
várba többekkel együtt záratott. Febr. 15-én a lázadók nép-

' ) C a u s e s c é l èb re s T . 4. p. 83-85. 

*) C o r r e s p o n d a n c e de Napoléon I. pag . 475. ed. P a r i s , c h e z F l o n . 

") E p olyan vo l t N e y E d g á r h o z k ü l d ö l t levél is 1849-ben. 

gyüle'st tartottak a Capitolium alatt a Campo-vaccinon, a 
pápai kormány megdültnek kiáltatott, Berthier tábornok-
nak az u j köztársaság oltalomba adatott. Mit Pepoli Bolog-
nában, Farini Modenában, Boncompagni Florenczben, Cial-
dini Spoletoban, Anconában tett, Berthiertől tanult. A fran-
czia hadvezér az u j köztársaságot eme költői kiáltványnyal 
üdvözölte: „Cato, Pompejus, Brutus, Cicero, Hortensius szel-
lemei ! fogadjátok a szabad francziák hódolatát a Capitolium-
ban, ahol tik a népnek jogait védtétek, a köztársaságot fényre 
emeltétek. Gallusok fiai, olajággal (szurony) kézben, jön-
nek e fönséges helyre visszaállítani az első Brutus által kivi-
vott szabadság oltárát. Romai nép! Te visszakaptad törvényes 
jogaidat, emlékezzél, mily vér folyik ereidben ! Tekints az 
emlékekre, melyek környeznek. Vedd vissza régi nagyságo-
dat, vedd atyáid erényeit," Erre VI. Pius a városból el-
vitetett, Florencz melletti karthausiak kolostorába, innen 
Dijonba vitetett, de betegsége sulyosodván Valenceban meg-
állapodni kényszerült, hol 1799 aug. 29-én meghalt. A bi-
bornoki testület eloszlott, egy része Nápolyban, a másik Ve-
lenczében megvonult. Ide érkezett sok hányattatások után 
Consalvi is. 

MARSEILLE, oct. 22-én. A városnak túlságosan csak 
anyagi kereskedelmi oldalát veszik szemügyre ; melynek 
ugyan mi hasznát nem tagadjuk, de nem kell megfelejtkezni 
a magasabb szerepről, melyre mint a kereszténység igazsá-
gainak és jótéteményeinek terjesztője, hivatva van. Fran-
cziaország az európai kath. hatalmasságok között az első ten-
geri hatalom levén, kell hogy itt is újra érvényesítse a 
„Gesta Dei per Francos" régi mondatát. A földgömb leg-
távolabb vidékein zászlói lengenek, de hajóink a küldéreket 
is viszik, azokat pártfogolják, védik, hogy a meghódított né-
pek között a szeretet vallásának örök igéit hirdessék. Ez az 
igazi és legnemesb föladása hajóhadainknak, nem pedig csak 
az ujon felfedezett gazdagságok kiaknázása. A tengerészeti 
lelkészek intézményének (1852 márt. 31 rendelet által) léte-
sítése szerencsés gondolat volt, mert tengerészeink között a 
szent dolgok iránti tiszteletet, és vonzalmat fejti ki. Hajóink-
nak, Francziaország eme mozgó területének ez adja meg 
igazi jellemét, a karddal, mely a testet hódítja meg, egyúttal 
a keresztet is hordozván, mely a lelkeket megnyeri. Kielé-
giti azon szükséget, melyet harczosaink és tengerészeink a 
szélvész, és a küzdelmek közepette éreznek. Es lia a fedél-
zeten halniok kell, legalább mint keresztények halhatnak föl-
oldozva bűneiktől. Halljuk, és örömmel értesülünk, hogy az 
idézett határozat egy ujabb rendelet által még tovább fog 
kifejlesztetni. Eddig a tengerészeti káplányok csak a tenge-
ren voltak hivatalukban ; visszatérve valamely kikötőbe, 
megszűnt minden viszonyuk a hajó legénységéhez, és tisz-
teihez. Jövőre ez üdvösen meg fog változni. —• A tengeré-
szeti papság az uj határozat szerint állani fog 1-ör egy ten-
gerészeti főpapból, 2-or 4 superiorból, végre 30 első, és 30 
másodosztályú káplánból. Ez utóbbiak száma szükség ese-
tében növesztethetik. A teng. főpap az illető minisztérium 
mellett székel, hogy az összes teng. lelkészi ügyekre fel-
ügyeljen. Minden hajón, mely távolabb útra készül, vagy 
hadi működésre küldetik, áldozár fog alkalmaztatni, és igy 

' ) M é m o i r e s , T . 2. p. 68. 
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méltán örvendhetünk, hogy a lelki szükségeknek „super 
aquis" is elég fog tétetni. 

BRUXELLES, october elején. A kamarák vi tái , a 
kathol. jobboldal szilárd magatartása, az ennek következté-
ben történt parlamenti felosztatás, és a z u j választások ered-
ménye már egész Európában ismeretes. A viták között a fá-
tyol nem egy tárgyra nézve lebbentetett fel, és különösen 
Delaet ur volt az, ki a kőmivesség körül érdekes adatokat 
nyújtott. Idézeteket tett egy kőmives követ által alulirt ok-
mányból, melyben azok tanaira nem csekély világosság vet-
tetik. „Minden vallások tisztelete — igy hangzik az idézett 
hely — nem foglalja magában szükségkép egyik vagy má-
siknak helyeslését is. Az emberi ész, és a szabad vizsgának 
függetlensége azt kivánja, hogy semmiféle dogmaszöveg, 
vagy tekintély kutatásainkban ne akadályozhasson bennün-
ket. Egyedül az által, hogy kiindulási pontunk az embernek 
és tehetségeinek tanulmányozása, oda vezettethetünk, hogy 
az észt elégséges eszköznek tartsuk a legfőbb lény, a hoz-
zájavaló viszony, és irántavaló kötelmeink felfogására. Azért 
is állithatjuk, hogy az emberiség rendeltetésének elérésére 
mindenféle és bármily kinyilatkoztatás szükségtelen." És to-
vább : ,,A hitczikkelyek viszonylagos értékének mérlege-
lésébe nem bocsátkozhatunk. Nem akarhatjuk vizsgálni, 
hogy a kinyilatkoztatás e vagy ama tana ér-e többet , Mö-
ses volt-e hitelesebb próféta, vagy Krisztus, Jézus kinyi-
latkoztatói minőségében jobban igazolta-e magát mint Ma-
homed? Egy szóval, meg fogjuk hányni, váljon az emberi 
észnek szabálya szabadság-e vagy tekintély ; de tartózkodni 
fogunk eldönteni, azok között, kik tekintélynek hódolnak, 
melyik a legjobb. A szabadkőmivesség nem akar választani 
Fó és Sammonocodom között, ezt azokra bizza, kik eszü-
ket elégtelennek tartják és egy dalai-lama tekintélye alá 
hajt ják." Ez azután elég világosan van mondva. Az idéző 
katholikus szónok hivatkozik a nevezett okmányban egy idé-
zett utasításra, melyet a belga kőmives legfőbb tanaira az 
„egység és haladás igaz barátjai káptalanjának" küldött, 
melyben mondatik : „a szabadkőmivesség mindenütt társa-
dalmi, és semmikép sem nemzeti, megtiltja politikával fog-
lalkozni máskint, mint a bölcsészet, és az evvel összefüggő 
tudományok szempontjából, anélkül hogy kizárólag egy kü-
lön állam ügyeivel foglalkozzék." Delaet ur kevesbé haj-
landó eme ártatlan voltát a kőmives politikának elfogadni, 
és a többek között érdekesen szól a kőmivesekhez : ti min-
ket arról vádoltok, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy ti-
teket, lapjaitokat kiközösitjiik. Ami engem illet , igaz, én 
kiközösítenélek, úgymint lapjaitokat, iskoláitokat ; de hol 
van a büntetés sanctioja, lia az, kit kiközösitek, nevet rajta? 
É3 ti, mit tesztek ? Kiközösítitek lapjaink előfizetőit, isko-
láinkat, de egyúttal azokat, akiket kiközösítethettek, kizár-
játok a költségvetésből is, vagy ennek egy zugába száműzi-
tek, mert a költségvetésnek is megvannak zugai. IIa mi olyan 
helyen, hova ti nem gondoltatok, saját pénzünkön tanodát 
állítunk, ti mindjárt ott vagytok, és a községnek mondjátok, 
,ti egy iskolát fogadtatok be, de itt szerzetesek, nénikék 
vannak, le kell azért róla mondani, és községi iskolát alapí-
t an i . 'A jeles szónok azután élesen ostorozta a társulat tit-
kolódzását czéljai megvallásában, és ennek indokait tapin-
tatteljesen fejtegette. — A leleplezések talán használtak, ha 

ez úttal még nem is voltak képesek a kath. ügynek Belgium-
ban teljes diadalt szerezni. 

Szentszéki határozat. 

Illustrissime Dom ine ! Etsi gravissimae totius Eccle-
siae curae Sanctissimo Domino Nostro Pio IX nullum le-
gendi otium indulgeant; facere tamen nequivit, quin in li-
brum a te oblatum conjiceret oculos, et aliquid saltem inde 
delibaret. Duxit enim te peropportune detegendum refu-
tandumque suscepisse errorem alte complurium fidelium men-
tibus jamdiu insitum, ut existiment, hominum potiu3 impro-
bitati vel inscitiae, quam receptorum hodie principiorum vi-
tio tribuenda esse praesentia humanae societatis mala, et 
arbitrentur, ordinem ac pacem tunc demum esse restituen-
dam, si universi, et ipsa Ecclesia, progressui saeculi faven-
tes, jactatas libertates amplectantur et asserant. E per-
paucis autem ill is , quae hic illic conspicere potius 
quam legere potuit, non sine voluptate intellexit, libellum 
egregie respondere praefixo titulo, et reapse demonstrare, 
conatus omnes illorum, qui ita sentiant, eo pertingere, ipsis 
licet invitis, ut sola adducatur libertás erroris, etconsequens 
Ecclesiae oppressio. In primis vero ei placuit, te ad repel-
lendum errorem arma prompsisse a veritatis cathedra, ea-
que in mentem revocasse, quae vel Gregorius XVI sa : me : 
vel ipse hac de re docuerunt, quaeque profecto, si uti par 
erat, excepta fuissent, omne jam dissidium, omnemque ambi-
gendi rationem e medio sustulissent. At nonnulli existiman-
tes, demissum quidem obsequium documentis s. Sedis esse 
exhibendum cum agitur de religione, de disciplina, de mo-
ribus, non aeque tamen dum res est de civili humanae soci-
etatis regimine, proprio potius ingenio obsecundandum cen-
suerunt, ac si regimen istud justi et honesti legibus, morum-
que doctrinae non subesset, et optima regendi populos ra-
tio, a sacris litteris, qyarum interpres est Ecclesia, non tra-
deretur. Utinam opus tuum perficiat quod nondum plane as-
sequi licuit , ut nempe videant isti se e r rare , dum ea, 
quae ad graviora mala vitanda, rerum conditio et adjuncto-
rum vis toleranda suadet, praedicant uti probanda per se et 
utilia, ac promovenda contendunt. Intelligant, aequato veri-
tatis et erroris jure, fieri necessario debere, ut ista invale-
scente ex nativa hominum proclivitate, illa oprimatur. Per-
niciosa illa doctrinae suae consectaria perpendant, a quibus 
pius eorum animus refugit, quaeque licet ab ipsis dissimu-
lata vel reprobata, logica urgente vi, nullo pacto praeverti 
possunt. Denique advertant animum ad detrimentum a se il-
latúm Ecclesiae causae, quae dum tanto impetu ac machi-
nationibus undique impetita arctiorem postularet animorum 
ac sententiarum conjunctionem, ac posceret catholicos, ve-
luti phalange facta, uno impetu in communes hostes incur-
rere, dolere cogitur divisionem sententiarum, animorum in-
terdum dissociationem, et objecta inimicis arma vel obtusa 
vel etiam inepta. Ilaec sane idem serenissimus Dominus ipsos 
secum reputare cuperet tua legentes : tibi vero gratula-
tur, quod ad praejudicatas opiniones discutiendas, mentes-
que aberrantes ad veritatis semitam revocandas operam in-
geniumque contuleris. Et dum amplissimum tibi ominatur 
suscepti laboris fructum, Deo juvante, ejus benedictionis 
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auspicem et paternae benevolentiae suae pignus benedicti-
onem Apostolicam tibi peramanter impertit. 

Hisce autem tibi ex munere mihi credito significatis, 
peculiarem ego tibi aestimationem meam atque observantiam 
testari gaudeo, dum fausta omnia ac salutaria tibi adprecor 
a Deo. Tui, Illustrissime Domine. Romae die 22 octobris 
1864. Addictissimus obedientissimus famulus Franciscus 
Mercurelli S. Dm. S. ab litteris latinis. J) 

VEGYESEK. 
A csanádi mélt. püspök ur oct. 31-én vezette beasze -

gény-iskolanénéket a főelemi leánytanodába, s az illető is-
kolaépület berendezésére 1,000 frtot adományozott. (I. T.) 

Said basa 133 darab fehér márványdarabot, Karam 
József pedig Libanonról 22 darab czéderfát ajándékozottá 
bécsi fogadványos templomra. A márvány ritka szépségűnek 
mondatik, darabja 217 mázsa, 3 az oltárokra fog fordíttatni. 
Főt. Misiin kanonok urnák tulajdoníttatik a gondolat, ki 
midőn keleten utazott, az illetőknek mondta, hogy evvel 
igen kedves dolgot fognak tenni a császárnak és apostoli 
királynak. 

Skotziában oct. végén történt a czigány fejedelemnő 
választása. A választás Etty nőre esett, aki leghíresebb a 
kártyavetésben. Czime: fölség, melyen őt a newcastlei pol-
gármester is szólitá, midőn először mint fejedelem nőnél 
tisztelgett. A polgármester hódolatnak jeléül 5 font ster-
linget tett le a fekete fölségnek lábaihoz. 

Angolországban a hivatalos kimutatások az elmetébo-
lyodottak nagy szaporodását bizonyítják. 1849 ben a tébo-
lyodottak összes száma 14,560 volt, f. évben 28.285, különö-
sen a benszülöttek száma 10,801-ről 22,959-re emelkedett. 
Tizenöt év alatt 120,000-en voltak, kik közül 33,490 meg-
halt, 42,921 kijózanodott. 28,440 tébolyodott maradt. A ki-
egészségesedés nagyobb volt a nők között, a halálozás a 
férfiak között. — Ide számítva niucsenek más számosak, kik 
családjaiknál szoktak maradni. 

Wittelshöffer ellen kezdett per egész birodalomban 
nagy figyelmet gerjesztett. A törvénykezési terem minden 
nap telve volt. Hogyan is ne ? A hitetlenség tudománya 
állt itt a kath. szertetes intézettel szemközt. Ez égő kér-
dés : Wittelshöffer az ő orvosi lapjában hosszú czikkeket 
hozott a neudorfi fegyintézetet kezelő ,jó pásztorról' neve-
zett nénék ellen. A vádló rész az államügyész volt ; a vádlott 
ügyvédje Berger, Bécsnek első nevezetességű ügyvéde. 
Wittelshöffer Jázitási bűnben és sajtó vétségben elmarasz-
taltatott, egy havi egyszerű fogságra, s.20 ftra ítéltetett, a 
három czikkét tartalmazó lapszámok megsemmisíttetni pa-
rancsoltattak. Az ítélet indokai között kiemeltetik, hogy a 
nevezett nénék a kormány nevében működnek, a házi fe-
gyelmi büntetéseket államhatalommal szabják meg. A szi-
gorú nyomozás kimutatta, hogy a lábbeliek nem egészségte-
lenek, a fegyházban megengedett dalok nem erkölcstelenek, 
az állítás, mintha a nénék nyerekedést űznének, perfidnek 
nyilvánittatik, végre, hogy az egészben Wittelshöffer go-
nosz szándékkal járt el. — Szomorú állapot, de a győzel-
mekben elvakult a szenvedély, mikor a kath. anyaszentegy-
ház által helyeselt szerzetes rendet egy nem keresztény ar-
ról vádolja, hogy erkölcstelen dalokat megenged ; meresz-
ség, ha már Wittelshöffer fogja az erkölcsöt védeni, akiről 
azt sem tudni, ismer-e, vall-e is'teni erkölcsi törvényt ? 

Egy utazó Hollandról igy nyilatkozik : „A protestan-
tismus feloszolva, darabokra szakgatva, a rationalismus ho-
mokpusztáiban halálra elömölve. 1500 igehirdető a földnek, 

' ) Van de Bo i l eauhoz , 

nem pedig az égnek igéjét hirdeti, Renanhoz csatlakozik. 
De azért Holland nincs elveszve. Nincs ugyan más műem-
léke a romokon kivül, nincs művészete a juhokon s teheneken 
kivül, nincs működése a kereskedői asztalon kivül, nincs di-
csősége a mult századokon kivül : de van lélekben csudála-
tosan feltámadt kath néptöredéke, melynek hitét sem a pro-
testantismus, sem a jansenismus, sem a rationalismus el nem 
fojthatta. A szerzetes rendek szaporodnak, a domonkosok, 
redemtoristák, jezsuiták collegiumokat, templomokat, isko-
lákat emeltek. A hierarchia vissza van állítva ; a világi pap-
ság müveit, tudós, buzgó, engedelmes. Nénikék nevelik a 
kis leányokat ker. anyákká, házi apostolokká. Jézus szivéről 
nevezett nénéknek nagy házuk van Brédában. A tanuló if-
júság egyletekbe van bevéve, különösen sz. Vincze egyle-
tébe. Kath. ujságlapok elegendő számmal vannak, s tiszta 
elveket vitatnak. Mindennek magvai XIV. Lajos alatt vet te t-
tek el. Ő épített papneveldéket, kath. templomokat, neve ma 
is kedves emlékben van a hollandi katholikusok előtt.'1 

A madagascari kath. missionak főnöke Webber jeszuita 
atya aug. 2-án meghalt. Temetése a legfényesebb volt, mi-
vel tudományossága, alázatossága, könyörületessége, felál-
dozó szeretete a pogányoknál ismeretes volt. Mindnyájan 
siettek neki az utolsó tiszteletet megadni. A királyné az er-
kélyre kijött, hogy a temetési menethez ő is számittassék. 
Ez érzékeny csapása hitküldérségi munkára, mig az Isten más, 
hasonló buzgalmu férfiút fog küldeni az ő kezdő szőllőjébe. 

Francziországban jelenleg van 7 bibornok, 15 érsek, 
69 püspök, 155 átalános helyettes, 660 kanonok, 3396 plé-
bános, 29,640 plebánoshelyettes, 10,000 segéd, 30,000 nö-
vendékpap, 50,000 szerzetesrendi tag. 

A toscanai nagyherczeg tiltakozott Florencznek válasz-
tása ellen Olaszország fővárosává. A jogsértés mindig seb, 
a tiltakozás a sebnek bekötése, várva a gyógyulást. Sok se-
beket gyógyit az Isten, az egyházi történet ezen gyógyu-
lásnak a története. 

„A materialismus, irja a W. K. Z. elbutulás ; mert ha 
minden, ami van, csak anyag, akkor nincs lélek, nincs ész, 
nincs teremtő Isten, minden, ami van, ok nélkül van. Az em-
ber nem tudja, honnan, mire van e földön. IIa csak azért 
van, hogy testi vágyait kielégitse, minek van esze ? miért 
nincs csalhatatlan ösztöne, melylyel a barmok birnak ? Igy 
tehát a materialismus buta, esztelen lénynyé teszi az embert. 
Nemcsak. Meg is gyalázza. Gyalázatnia az eszes lény a bar-
moknál mélyebbre sülyed ; még nagyobb gyalázat, ha gyalá-
zatját dicséri. A kath. hit az embert az Isten hasonlatossá-
gának mondja ; a materialismus pedig pusztán : saccus ster-
corum-nak nyilatkoztatja. Ez haladás. Ha az ember csak 
anyag, nincs szellemi hatalom, nincs jog, mely fölöttünk 
uralkodjék, és ekkor — üdvözlet a fejedelmeknek, az em-
berek, barmok, vadak, tigrisek, ha prédára mennek, feleletre 
nem vonattathatnak." — Ilyen a bécsi napisajtónak nemes-
sége, polgári érzete, állami elmélete. 

Bergnek, a .Kikeriki' szerkesztőjének darabja egy 
színházban előadatott. A szabadelvű lapok ezt erkölcstelen-
nek nyilatkoztatták. Erre némelyek avval felelnek : „a szín-
ház nem erkölcstanoda." Igaz, régen mondtuk ezt, de mi-
nek kiabálták ezelőtt, hogy a szinház erkölcsiskola? Mond-
ják ki, hogy benne erkölcstelenségeket akarnak előadni, s 
akkor kiki tudni fogja, mihez tartsa magát. 

Az olasz városokban egyetemes a szokás a fehér ru-
hákat, ágynemüeket egész napon át az utczára szolgáló ab-
lakokon szárítani. Ezen szokást Genua, hol legtöbb utcza 
alig egy lépés széles, egészen rendszeresítette, úgyhogy az 
átmenő ezen kiaggatott fehérnemüek miatt az eget nem 
látja. A romai községtanács ezen szokásnak egy szigorú le-
tiltással véget vetett. Az olasz városok között a jóban Róma 
soha sem utolsó. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomato t t P e s t e n 1864. K o c s i S á n d o r ál tal ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában. ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n , 9 sz . a. 
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A kinyilatkoztatás és a tudomány. 
Első közlemény. 

IV. 
(Folytatás.) 

A mondottak nyomán, mig a kinyilatkoztatás-
nak a teremtéstörténetre vonatkozó részében hatá-
rozottan ki tudjuk mutatni, mily hitágazatos tanté-
telek foglaltatnak; addig nem vagyunk képesek 
meghatározni, mily természettudományi igazságo-
kat tartalmaz ugyanazon rész, mert a szentírás értel-
mezésének föladata kimutatni azt, ami.a szentírásban 
hitágazati jelentőséggel bir, nem pedig a csak per 
accidens jellegit dolgok fejtegetése, világosabbá tétele. 

Ha tehát a teremtési ténynek határozott, teljes 
történetét akarjuk birni, ismerni, ezt a szentírásból 
egyedül nem nyerhetvén, nem marad egyéb hátra, 
mint a biblia határozatlan, többértelmü leirásait, he-
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lyeit, a természettudományi vizsgálódások segélyé-
vel kiegésziteni, s megvilágosítani. 

„Igen, mondja Reusch, Isten az embereknek 
nem egyedül a szentírás által, s átalában nemcsak 
természetfölötti módon, hanem egyszersmind a ter-
mészet által nyilatkoztatá ki magát. „Az egek be-
szélik Isten dicsó'ségét, és az ő kezei atkotmányát 
hirdeti az égboltozat. — Niiics nyelv, sem beszéd, 
melyen nem hallatnék az ó' szavuk, egész földre el-
hat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igé-
jök.«') 

És az ó- és uj-szövetség összhangzó tanitása 
szerint, amint a romaiakhoz irt levél elsó' s a Böl-
cseség könyvének 13-ik fejezetében olvassuk, a lát-
ható teremtmények szemlélete, a természetfölötti ki-
nyilatkoztatásban nem részesült eszes lényre nézve 
is elégséges eszköz az Isten s az ő nagyságának is-
meretére eljutni. 2) 

') XVIII. Zsoltár. 2, 4, 5. 
2) Reusch, Bibel und Natur, pag. 17. 

Ha pedig a biblia s természet mindketten a ki-
nyilatkoztatás eszközló'i, ha Isten mindkettő által 
szól az emberekhez, lia mindketten Isten által irott 
könyvek, melyekből az ember az igazságot kiolvas-
hatja : akkor az, mit a szentírás tanit, nem lehet el-
lenkező azzal, mit a természet tanít. Ha erősen meg 
vagyunk győződve, mondja Wieseman, hogy Isten a 
mi vallásunk szerzője s a természeté is.; akkor két-
ségtelenül hihetjük, hogy e két rendbeli műveinek 
összehasonlitásából csakis összhangzás származha-
tik." *) „Mert, teszi hozzá egy angol tudós, a legböl-
csebb s mindenható Isten semmi olyast nem nyilat-
koztathat ki, mit később a természettudomány ha-
misnak bizonyíthat be." 2) Ugyanezt mondhatni 
megfordítva is, hogy a természet nem taníthatja, az 
embert olyanra, ami az isteni határozott kinyilatkoz-
tatással ellenmondásban volna. 

„A szentírás és a természetnek, mint Kurtz meg-
jegyzi, amennyiben mindkettő Isten műve, össze 
kell hangzaniok. Hol ez összhangzás hiányzik, ott 
vagy a theologus, vagy a természettudós értelme-
zése hibás." 3) 

A szentírásban magában tehát nem lehet hiba, 
mert az isteni csudálatos segítség és őrködés mellett 
irt könyv ; a természet sem taníthat semmi téves tant, 
mert az is ugyanazon Isten műve , kinek szózata a 
szentírás, s egy ugyanazon Isten beszél az emberek-
hez a szentírás szavaiban, s a természet holt jeleiben. 

A szentírás és természet szavai kétségtelenül 
igazak, hanem az emberi szellem gyenge, s gyakran 
roszul halljuk, roszul értjük a legmindennapiasabb, 
legvilágosabb, legegyszerűbb dolgokat is. Azért a 
szentírásnak csak azon helyeire nézve lehetünk biz-
tosak , hogy helyesen fogtuk fel, melyeknek hiteles 
értelmét az egyház s a szentatyák közmegegyezése 
állapitá meg. 

*) Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Offen-
barung. p. 5. 

2) Greologg in its relation to revealed religion, p. l f  

idézve Reusch által. 
3) Bibel und Astronomie, p. 6. 
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A teremtéstörténet kérdéses részében e biztos 
irányadó kezet nélkülöznünk kell, mert az tárgyá-
nál fogva oly térre vezet bennünket, melyet az egy-
ház nagy bölcsesége, néhány kiválóbb pontokat ki-
véve, egészen gyermekei elmélkedéseinek s vizsgá-
lódásainak engedett által. 

Következőleg, ha oly eset áll elő, melyben egyik 
vagy másik az értelmezés szabályai szerint eleme-
zett szentírási hely értelme összeütközésbe jön a ter-
mészettudományok figyelmes vizsgálódások-, s elmél-
kedésekre alapitott valamelyik vívmányával; bizto-
sak lehetünk előre is, hogy ez esetben sem a biblia, 
sem a természet, vagy mindkettő nem tanit semmi 
tévését, habár látszólag ellenmondásban vannak is; 
hanem az emberi rövidlátás, vagy az értelmező, vagy 
a természettudós részéről egyedüli oka az ellenmon-
dásnak, mely a szentírási hely figyelmesebb, szoro-
sabb értelmezése, s a természet alaposabb tanulmá-
nyozása folytán bizonyosan kedvező összhangzássá 
válik. Ha pedig mindamellett megmarad az ellenke-
zés, egy szerintünk helyesen értett szentírási hely s 
a természettudományi elvek által megdönthetlen 
igazságkint felállított vívmány között; emberi gyen-
geségünk érzetében bátran bevallhatjuk, hogy a ne-
hézséget megoldani, az ellenmondást kiegyeztetni 
nem tudjuk, s legkevesbbé se igyekezzünk a szent -
irási hely értelmét változtatni akarni, vagy a tudo-
mánynak elvei alapján nyert vívmányait minden 
becsétől megfosztani. 

A legnagyobb tudósnak sem válik szégyenére, 
bevallani az ókor bölcseivel, hogy „sokat nem tud." 

*Egy ily vallomás annál kevesbé eshetik nehezen 
nekünk, midőn a természettudományokkal állunk 
özemben, mert a természettudományok folytonos fej-
lődésben levén, annak némely ágai, főleg azok, me-
lyek leginkább ellenkezésben látszanak állani a ki-
nyilatkoztatással, alig hagyták el bölcsőjüket; azon 
kivül gyakori tapasztalás tanitja, hogy a legbizto-
sabb alapokra fektetett vívmányok; a természettu-
dományok ujabb fejlődési stádiumában helytelenek-
nek bizonyultak be, melyek folytán a legnehezebb 
ellenmondások önkényt enyésztek el, s azért, ha még 
jelenleg is volnának sok homályos pontok, melyek 
megvilágositása, felderítése eddig nem sikerült: a 
mult idők tapasztalatai után bátran következtetem, 
hogy a természettudományok nagyobb előlialadása 
azokra is világot fog árasztani. 

„Aki hiszi, hogy az igazság Istene egyszer-
smind a természet és kinyilatkoztatás Istene; arra 
nézve lehetetlen az, hogy az Isten szava, helyesen 

értve, egyik vagy másikban egymástól eltérő legyen, 
vagy hogy teremtményeit tévútra vezethesse. Az 
örök sziklákba vésett szavak, Isten szavai, teremtő 
keze által vésve. E szavak az ő könyvébe irott sza-
vakkal épen oly kevéssé ellenkezhetnek, mint az ó-
szövetség kőtáblára vésett szavai az uj-szövetség 
könyveibe foglalt kéziratával. Az ember meglehet 
nem képes mindig e két szózatot egymással össz-
liangzásba hozni. Mit tesz az? Nem tudjuk-e, hogy 
itteni ismereteink csak töredékek, s hogy egykor el 
fog jönni az idő, midőn minden ellenkezés összhang-
zássá leszen ?" *) 

Dr. Chalmers, kit Sedgwick, mint magas szel-
lemű, nagy bölcset magasztal, kinek valódi buzgó-
sága s páratlan tudománya köz elismerés tárgya 
volt, ... Anglia minden részéből összegyűlt tudósok 
előtt ünnepélyesen nyilvánitá azon meggyőződését, 
hogy „a kereszténység a természettudományok hala-
dásától minden jót remélhet, semmit sem félhet." 2) 

Ismétlem tehát Kurtztzal, hogy „a szentirás és 
természetnek, amennyiben mindkettő Isten szava, 
összhangzásban kell lenuiök, s hol ez összhangzás 
hiányzik, ott vagy a theologus, vagy a természettu-
dós értelmezése hibás." 

A mondottakból sz. Tamás irányadó idézetei 
folytán tudjuk, mennyiben esik a teremtés őstörté-
nete , mely a Genesis első fejezetében foglaltatik, az 
isteni kinyilatkoztatás fogalma alá ; a kinyilatkozta-
tás, különösen a teremtéstörténetnek a természettu-
dományi vizsgálódások eredményeivel való viszo-
nyáról mondottak, röviden e meghatározásban kör-
vonalozvák; „a természetfölötti isteni kinyilatkozta-
tásnak soha sem czélja profán tudományos ismere-
teink gyarapítása; azért a szentírásnak sehol sincs 
szándékában minket természettudományi dolgokra 
tanitani." 

Hogy e meghatározás nem uj, sem a természet-
tudományok által a theologia ellenében kivívott en-
gedmény, kitűnik néhány következő idézetből. 

Petrus Lombardus, az egész scliolasticai tan-
módszer tartama alatt a hittudományi iskolákban 
mindenütt használt compendiumának II. könyv, 
23-ik distinctiojában a természeti dolgok ismeretére 
vonatkozólag igy ir: „Hanc scientiam homo pec-
cando non perdidit, nec illám, qua carnis necessaria 
providerentur. Et idcirco in scriptura homo de hu-

' ) Quarterly Rewiew. vol. 108. July 1860. pag. 256. 
idézve Reusch által. 

2) Discourse ou the studies of the university, pag. 153. 
idézve Wieseman által. 



jusmodi non erudi tur , sed de scientia animae , quam pec-
cando amisit." 

Patrizi, a jelenkor olasz exegetáinak legjelesebbike, e 
pontra nézve igy szól : „nehogy azon tévhitbe essünk, mintha 
a szentírás a természettudományokkal valódi ellenmondásba 
jöhetne: gondoljuk meg, hogy a bibliai szentiróknak nem 
volt szándékuk természettudományi kérdéseket vitatni, s a 
természettudományra nézve minden homályt eloszlatni.'1 ' ) 

Angolország egyik legkitűnőbb theologusa Newman 
szerint: ,,a theologia és természettudomány két különböző 
téren mozognak; a maga körében mindenki szabadon tanít-
hat, anélkül, hogy a másik fél beavatkozásától félnie kellene. 
Az Isten tehette volna ugyan , hogy a természettudományi 
vizsgálódások az ide von&tkoz(f* igazságok kinyilatkoztatása 
által fölöslegessé legyenek, hanem ezt nem tevé." 2) 

„Azok elégedetlensége, ,kiJ< a bibliában a földismei tü-
nemények körülményes elbeszélését keresik — mondja az 
angol geologus Buckland— azon helytelen reményen alapul, 
mely szerint a bibliában történeti leirását vélik találni a te-
remtő működésének egy oly korban, melylyel az emberi nem 
semmi összefüggésben nincsen. Epen oly joggal nevezhet-
nék tökéletlennek a mózesi teremtéstörténetet azon okból, 
mert Jupiter holdjait és Saturnus gyűrűit nem emliti ; mint 
amily joggal alaposnak tartjuk elégedetlenségünket amiatt, 
mert a teremtéstörténetben semmi geologiai tünemény hite-
les leirására nem találunk , melynek részletezését jogosan 
megkívánjuk, egy tudományos Encyclopaediától, de nem egy 
oly könyvtől, melynek czélja s föladata az, hogy a hit dol-
gaiban s erkölcsi életmódunkban irányadóul szolgáljon.1' 3) 

,,A szentírás, mondja Kurtz, épen abban őrzi meg val-
lási jellegét, hogy egy tudományra nézve sem anticipál sem-
mit, és soha, sehol sem foglalkozik oly problémák megoldá-
sával, melyek megoldása az empiricus vizsgálódások körébe 
vág. Ez okból e vizsgálódások eredményei soha sem jöhet-
nek valódi ellenmondásba a bibliával, s egyikből sem szár-
mazhatik a kinyilatkoztatásra nézve veszélyes összeütközés. 
A kinyilatkoztatás a természettudományi vizsgálódások ered-
ményeinek szabad tért enged; s épen oly kévéssé lép fel 
döntő biróul a vulkanisták és neptunisták. mint a homoeopa-
thák és allopathák között." 4) 

A mondottak folytán a következő átalános elvek álla-
pithatók meg ; „a szentírás czélja vallási igazságok közlése, 
ezekre nézve in rebus fidei et morum a szentírás értelmezé-
sénél a hermeneutica szabályai, egyházunk határozata s a 
szentatyák köz megegyezése birnak döntő érvénynyel, s e 
pontokra nézve bármely profán tudomány közbeszólása ki-
zárandó; a szentírásnak nem czélja természettudományi, 
vagy bármely más profán tudományi ismeretek terjesztése, 
vagy megvilágositása, s az ihletésnek nem volt föladata a 
bibliai írókat magasabb tudományos álláspontra emelni, 
mint mely abban a korban közönséges vala; a szentírás a 
természet körébe tartozó események, jelenetek, törvények-

•) De interpretat ione iScripturaruni Sacra rum. (Roma 1844.) II. 
pag. 80. 

a) Vor t räge und Reden, übersetzt von Scliündelen. pag. 276. 
3 ) Idézve Lfillen által ,,T)ie Tradit ionen des Menschengeschlech-

t e s " munká jában . 
Ribel und Astronomie, pag. 397. 

ről ugy beszél, mint a közönséges ember szokott beszélni 
arról, amit észrevesz ; a szentírás tehát nem igényli azt, 
hogy erre nézve tudományosan szabatos, s absolute hibát-
lannak tartassék, hanem hogy érthetőleg fejezze ki magát. 

Amint tehát ez elvek alapján fölösleges munka volna 
a szentírásból csillagászati, földismei vagy átalában termé-
szettudományi rendszert akarni előállítani, s az t , mint a ki-
nyilatkoztatás által biztosítottat állapítani meg; ép oly gyer-
mekes tudatlanság más részről a kinyilatkoztatás s termé-
szettudományi ujabb vívmányok között imitt-amott fölme-
rülő látszólagos ellenmondások, nehézségek alapján a szent-
írókat , szent könyveket tudatlansággal vádolni , s inkább 
mosoly mint figyelemre méltó nagy hanggal hirdetni , hogy 
a tudomány előhaladása megdönti a kinyilatkoztatás isteni 
tekintélyét, s azt az emberi koholmány kellő álláspontjára 
szólítja. „A kereszténységet, mint átalában az igazságot, 
csak azok s azért kárhoztatják, mint Dupanloup mondja, kik 
nem ismerik, mert nem akarják ismerni." 

A szentírás és természettudományok közötti viszony-
nak egyszerű ismerete, az isteni ihletés fogalmának tudata 
elegendő volna ama gyermekes, alaptalan káröröm elhallgat-
tatására , mert ez egyszerű ismeret s tudat folytán belátnák 
a jelen kor féltudós hitetlenei, mennyire nevetségessé teszik 
magukat minden józanul gondolkodó előt t , midőn a tudo-
mány e pólyákban , bölcsőben fekvő gyermekekkel hiszik 
megdönthetni az örök igazság meggyőzhetlen óriását, az is-
teni kinyilatkoztatást. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ó cs. ap. k i r . Fölsége f. é. oct. 23-án kelt legmagasabb ha t á roza -

tával Nécsey Bálint nyitrai székesegyházi kanonokot Czikadori szűz 
Máriáról — Gvur t sek János azon székesegyházi kanonokot Madocsai sz . 
Máriáról neveze t t czimzetes apátságra, Lemesz Endre zsolnai plébánost 
moyki cz. prépostságra , Draho tuszky Ferencz zsolnai á rvaház igazga-
tóját t iszteletbeli kanonokságra legkegyelmesebben kinevezni mél-
tózta tot t . 

PEST, nov. 18-án. A bécsi büntető-törvény-bizott-
mányban hosszú tárgyalások után a párviadalról némely 
pontok határoztattak meg, melyeket csak azért emiitünk, 
hogy a polgári és az egyházi törvényhozás között párvonalt 
huzzunk. 

A bizottmány a párviadal fogalmát „a megalapitott 
vagy hagyományos harczi szabályok"-ban helyezi, s igy „a 
két személynek kölcsönös összekoczczanását, verekedését, 
megtámadását" párviadalnak nem tekinti. Az egyházi jog is 
igy fogalmazza, „ad hoc, ut verificetur duellum proprie di-
ctum, requiritur praecedens tractatus et deliberatio : si enim 
unus ex rixantibus alium ad dimicandum provocet ex ca-
lore iracundiae, et statira pugnent , non erit verum duel-
lum." J) „Sine determinatione certi loci et temporis non est 
proprie duellum." 2) 

'J E z a romai bibornoki egyesületnek válasza ,Segob ien ' 1644 
oc t . 15 lásd Pignatell i T . 1. consult. 317. — Luc. Fe r ra r i s T . 3. p. 341. 

2) Congr. in .Nullius' 1664. oct. 15. Libro 15 decret . fol. 460. — 
Ezen egyesület 1703 febr . 13-án következő kihívást nem v e t t e párv ia -
dalnak : „ S á n d o r , ön gaz, tudtul adom, liogy kardot kössön, s ahol ta-
lá lkozunk, karddal fogja igazolni, védeni azt, amit i rok , hogy ön g a z . " 
Luc . Fer ra r i s i. h . 342. lap. 
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A bizottmány a kihivást, a kiállást büntetendőnek 
mondja; de az elfogadást nem. A canon mint a kihivást, ugy 
az elfogadást bűnnek veszi és bünteti. XIV. Benedek 1752 
nov. 5-én kiadott ,Detestabilem' rendeletében kárhozatos-
nak mondja e tantételt: ,,Vir militaris, qui nisi offerat vel 
acceptet duellum, tamquam formidolosus, timidus, abjectus, 
et ad officia militaria ineptus haberetur, indeque officio, quo 
se suosque sustentât, privaretur, vel promotionis alias sibi 
debitae ac promeritae spe perpetuo carere deberet, culpa ac 
poena vacaret, sive offerat sive acceptét duellum. 2. Excusari 
possunt etiam honoris tuendi vel humanae vilipensionis vi-
tandae gratia, duellum acceptantes, quando certo sc iuntpu-
gnam non esse secuturam, utpote ab aliis impediendam." 
Miért tekinti ezt az egyház bűnténynek, kitetszik; mert a 
párviadal ,,detestatum divina, natufali lege," tehát magá-
ban bün, melyet szellemileg elkövetni nem szabad, habár 
tudjuk, hogy testileg véghez nem viszszük. A polgári tör-
vény teheti, hogy minden tényt nem büntet ; de a canon a 
hihivás elfogadását, és pedig még akkor is, ha a kihívott 
tudja, hogy a párviadal meg lesz akadályozva, bűnténynek 
veszi, s az excommunicato pontiíici reservata reája esik. 

A bizottmány a büntelenséget az összes személyekre 
kijelentette, ha a párviadal elmarad. A canon ekkor is bün-
t e t : „etiamsi neque pugna aliqua , vel certamen , aut effe-
ctus, non accessus, aut actus ad pugnam proximus, nihilomi-
nus censuris et poenis omnibus in praesenti et in aliis con-
stitutionibus et decreto contentis subjacere," mondja VIII. 
Kelemen „Illius vices" 1592 XVI. Kai. sept, kiadott rende-
letében. 

A bizottmány bűnteleneknek tekinti a mellékszemé-
lyeket, ha egyszerűen segédkednek. Bűnösöknek tekinti eze-
ket csak akkor, ha ,,a kihiváshoz a b. t. k. 5-ik §-ában kije-
lelt módon hozzájárultak, szigorúbb párviadal! szabályok 
megállapítására buzdítottak, a harcz folytatására ingereltek, 
vagy a kiegyenlítési kisérleteknek ellenehatottak." — A 
canon nem teszi ezen különböztetést. Előtte nemcsak a se-
gédkedők (patrini,) hanem mindenki, aki bármi módon hozzá-
járult , vagy pedig mint néző szabad akaratból a párviadal-
nál jelen volt, bűnös s azért egyházi büntetés alá esik. Igy 
szól a trienti zsinat: „Ilii etiam, qui consilium in causa 
duelli tam in jure quam facto dederint aut alia quacumque 
ratione ad id quemquam suaserint , nec non spectatores, 
excommunicationis ac perpetuae maledictionis vinculo te-
neantur ." Nyiltabban, mivel részletesebben szól VIII. Ke-
lemen : „Volentes eos omnes et singulos, qui suo vel alieno 
nomine ad effectum, de quo superius dictum est, praedicta, 
vel his similia, multoque magis ad certandum provocatoria 
scripta, libellos, epistolas, eorumque exempla dictaverint, 
composuerint, scripserint, miserint, detulerint, divulgave-
rint, affixerint, exemplaverint, typis impresserint, subscri-
pserint, attestati fuerint ; quive aliis ad singulare certamen 
publice vei occulte íneundum, vel ad provocandum aliquem 
ad pugnam, sive ad hujus generis scripta, quae manifesta, 
quaeque chartulae provocatoriae appellantur, scribenda, di-
ctanda, mittenda, deferenda, divulganda, auxilium, consilium, 
vel favorem praestiterint, etiamsi neque pugna aliqua vel 

' ) Sess . 25 c. 19. de réf . 

certamen subsecuta fuerit : mihilominus censuris et poenis 
omnibus subjaçere." 

A bizottmány a párviadalt majd bűnténynek , majd 
vétségnek veszi : a canon ezen különböztetést sem ismeri, 
mert előtte minden esetben „detestabilis duellorum usus 
fabricante diabolo introductus," tehát crimen ; azért az ex-
communicato major minden esetre szól. 

A bizottmány a bűntényes párviadalra ,,ha életre ha-
lálra volt megállapitva és a halál bekövetkezett 10-20 évig 
terjedő fogságot; lia a halál el volt határozva, de nem kö-
vetkezett be, a párviadal büntetése 5-10 év ; ha súlyos sérü-
lés volt a következmény, 1—5 év Ítélendő ; minden más eset-
ben hat hónaptól egy év ; mindenik büntetés az összes bűn-
részesekre szól. Mint vétség hat hónaptól egy évig terjedő 
fogsággal Ítéltetett büntetendőnek. Az americai párviadal, 
hol sorsot húznak, ki lesz köteles magát meghatározott idő 
alatt meggyilkolni, mint kényszerítés az öngyilkolásra vé-
tetik, s ha a halálsorsot kihúzó magát meggyilkolta, a má-
sik rész azért bűnös, mert az önmeggyilkolási kötelezettséget 
el nem engedte , és körülbelől ugyanazon büntetés tételek 
alá esik, csakhogy mindig fegyházban állja ki a büntetést." 

Elég szigorú szabályok, csak az államügyész, és a bi-
rák teljesítsék kötelességeiket, s némely fokban teljesedik 
XIV. Benedek óhajtása : „In hujus demum solicitudinis 
nostrae societatem vocantes carissimos in Christo filios 
nostros Imperatorem electum, cunctosque catholicos reges, 
nec non principes, magistratus, militiae duces, omnes et sin-
gulos pro sua in Deum religione ac pietate enixe obtesta-
mur in Domino, ut conjunctis studiis, et animis exitiosae 
duellorum licentiae, qua regnorum tranquillitas, populorum 
securitas, atque incolumitas, neque corporum solum, sed 
quae nullo pretio aestimari potest, aeterna animarum vita 
certe periclitatur, omni nisu et constantia vehementer obsi-
stant. Neque sibi, suaeque fidei in Deum, munerisque rationi 
fecisse satis intelligant, quod optime constitutis legibus in-
dictisque gravissimis poenis horrendum scelus proscriptum 
sit, nisi accuratam ipsorum legum poenarumque exsecutio-
nem naviter urgeant, ac promoveant, seque inexorabiles Dei 
vindices in eos, qui talia agunt, diligenter exhibeant. Nam 
sí delinquentes aut oscitanter ferant, aut molliter puniant, 
alieno sese crimine polluent, omnisque illius sanguinis reos 
se constituent, quem ita crudeliter inultum effundi permi-
serint. Vani enim falsique honoris idolo humanas litari vi-
ctimas non impune feret supremus omnium judex Deus, ra-
tionem ab iis aliquando exacturus, quorum est divina et hu-

, mana jura t.ueri, sibique creditorum hominum vitám servare, 
pro quibus sanguinem ipse suum Jesus Christus elFudit." 

A canon büntetései nyíltak, kérlelhetlenek, kétségte-
lenek. Hosszú a törvényhozás, de mindigaz, mindig szigo-
rúbb. III. Miklós, III. Coelestin, II . Incze, I I I Eugen, 
III . Sándor, IV. Incze, ") II. Gyula, 5) X. Leo, 6) VII . 

' ) Const i t . ,De tes tab i lem. ' 
2 ) E p . 50 ad Caro lum Ca lvum. 
3 ) In cone . La ter , c. 1. 2. de to rneament i s . 
*) Ep . ad Arch iep . a l iosque eccles ias t icos Regni F r a n c i a e , 

apud Rayn . ad ann. 1252. n. 31. 
5 ) Const i t . ,Regis pacifici . ' 
6 ) Cons t i t . ,Quam Deo et Louiinibus. ' 
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Kelemen, ' ) IV. Pius, 2) a trienti zsinat, XIII. Gergely, 3) 
VIII . Kelemen, XIV. Benedek szóltak egy ügyről ; az ex-
communicatio miudeniknél, és az egyházi temetés megtaga-
dása legnagyobb részt mint büntetés áll ; csakhogy mindez 
VIII. Kelemen előtt ferendae, ezután latae sententiae lett. 

Ezen büntetések 1) excommunicatio major. , ,Per prae-
sentes (litteras) ex parte omnipotentis Dei Patris et Filii 
et Spiritus Sancti excommunicamus et anathematizamus, 
maledicimus et exsecramur omnes et quoscumque singulare 
certamen, quod duellum vulgo dicitur ex composite ineun-
tes, nec non in scelus suadentes , aut provocantes, opem, 
consilium, vel favorem praestantes, comitantes, vel circa 
chartulas, seu libellos, litteras, nuncios, aut quaecumque 
alia scripta hujusmodi quomodolibet peccantes, hujusque 
delicti socios, de industria spectatores, patrinos, fautores, de-
fensores, ita ut personae, quae liujus criminis participes 
quomodo fuerint, n e q u a q u a m e x c u s e n t u r , sed su-
pradictos omnes, eorumque singulos i p s o f a c t o a b s q u e 
u l l a m o n i t i o n e perpétua anathematis, excommunicatio-
nis majoris, maledictionis aeternae mucrone percussos et 
damnatos harum (litterarum) serie declaramus, et si in i p s o 
c o n f l i c t u obierint, sepultura ecclesiastica perpetuo pri-
vates esse volumus " 4) 

Ezen excommunicatio major VIII. Kelemen által a pá-
pának tartatott fön ; később mégis 1602. nov. 16-án kiadott 
rendeletében ugy nyilatkozik a pápa, hogy akinek a pápai 
föntartott esetektől átalában feloldó hatalma van, ettől is 
feloldhat; halálos esetben pedig feloldhat bármely gyóntató. 
Ezen büntetést XIV. Benedek jóváhagyta: ,,leges omnes 
et poenas constitutione, quae incipit „Ulius vices" comple-
xas ad omnes, non solum duello certantes, sed etiam provo-
cantes, suadentes, comitantes, chartulas, libellos, manifesta 
scribentes, mittentes, vel divulgantes, aut quomodolibet 
circa ista coopérantes, socios, patrinos, de industria spe-
ctatores, fautores, criminis demum participes, vel quantum 
in ipsis est non prohibentes, etiamsi neque pugnae effectus, 
neque accessus ad locum sit subsecutus." 

Második büntetés az egyházi temetésnek teljes, kivé-
telnélküli megtagadása. VIII. Kelemen mondja : ,,si in ipso 
conflictu obierint, sepultura ecclesiastica perpetuo privatos 
esse volumus ;" tehát ha a párviadalban kapott seb miatt 
később meghalt , eltemettetnék. De ennek elejét vette XIV. 
Benedek, aki rendeli : „siquis in duello hominem occiderit, 
sive hie mortuus fuerit in loco conflictus, sive extra illum 
ex vulnere in duello accepte ;" ,,simili motu, et auctoritate 
decernimus ac declaramus sepulturae sacrae privationem a 
sacrosancta Tridentina synodo inflictam morientibus in loco 
duelli, et conflictus, incurrendam perpetuo fore, etiam ante 
sententiam judicis, a decedente quoque extra locum con-
flictus ex vulnere ibidem accepte, ac etiamsi vulneratus ante 
mortem non incerta poenitentiae signa dederit, atque a pec-
catis et censuris absolutionem obtinuerit, s u b l a t a e p i -
s c o p i s et ordinariis locorum s u p e r h a c p o e n a i n -
t e r p r e t a n d i a c d i s p e n s a n d i f a c u l t a t e , quo 

' ) Const i t . ,Consvev i t II. Pon t i fex . ' 
Cons t . ,Ea quae a p raedecessor ibus . ' 

3 ) Const . ,Ad to l lenduni . ' Lásd X I V . Benedek rende le té t . 
*) Constit ,lllius vices.' 

ceteris documentum praebeatur fugiendi sceleris ac débi-
tant ecclesiae legibus obedientiam praestandi." 

Az egyház szigoruabb, mint a polgári törvénykezés ; 
mert az elesett feloldoztathatik a kiközösitési büntetéstől, de 
eltemettetni semmi esetre sem fog. Nem tesz az egyház em-
lítést a tébolyodottakról, mely csak az öngyilkosságnál for-
dul elő ; nem ad hatalmat a püspöknek sem, hogy eltemet-
hessen olyant, aki a párviadalban kapott seb miatt később 
meghalálozik. E törvény nagy sulyu ; a plébánosok részéről 
történhető megszegése is halálos vétek, és közbotrány in 
facie Ecclesiae, elegendő ok, hogy a űscus sacrae sedis a 
legszigorúbb eljárást kezdhesse a plébános ellen, s köteles 
is, nehogy criminis alieni particeps sít, mikint XIV. Bene-
dek mondja. 

Lehet-e az igy elesettért ünnepélyes requiemet tar-
tani, a constitutiók nem szólnak felőle semmit. A temetés 
egyházi szertartás, ez megtagadtatik : az tehát a kérdés : 
egyházi szertartás-e a requiem vagy- nem ? S mikor a keve-
sebbet sem adják meg, szabad-e megadni a legfőbbet ? Gon-
doljuk, hogy eltemetni, és még requiemet mondani, annyi 
mint a hibát kettőzni, s ha egyik botrányt tesz az elte-
metéssel, a másiknak lehet kötelességérzete őt ebben nem 
követni, mert saját cselekedeteért kiki maga felelős Isten és 
az egyház előtt. Erőszakot és megvetést követ el a párvia-
dalra lépő az isteni és egyházi törvényen, erőszakot és meg-
vetést követnek el a lekaszaboltnak barátjai mind azon tör-
vényeken, mind a plébános lelkismeretén, mikor a meg-
gyilkoltnak egyházi temetést fenyegetésekkel követelnek. 
Megvetette az Istent és az egyházi törvényeket a vias-
kodó, megvetették , kik egyházi szertartást sürgetnek ; kö-
vetelik, hogy a plébános is megvesse azokat. Kellemetlen 
helyzetekben hajlandó az ember kedvező értelmezéseket ke-
resni ; hanem XIV. Benedek kereken tiltja ezeket, „sublata 
episcopis et ordinariis locorum super hac poena interpre-
tandi ac dispensandi facultate ;" világosak ezek is : „nam si 
delinquentes aut oscitanter fe ran t , aut molliter puniant, 
a l i e n o s e s e c r i m i n e p o l l u e n t , o m n i s q u e illius 
s a n g u i n i s r e o s s e c o n s t i t u e n t." 

PEST, nov. 9-én. Kisded egyletünk, mely létezése óta, 
annyi, s korán elköltözött tagnak elhunytát gyászolja, minden 
évben gyászünnepet rendez egykori bajnokai emlékének 
megünneplésére. Ez évben sem akarván eltérni a jámbor 
szokástól, elnökünk már jóval előbb figyelmeztette a tago-
kat, hogy bevett szokás szerint kivánná az iskolával elhunyt 
tagjainak emlékét megünnepeltetni; e nemes szándék a ta-
gok nyilvános tetszésével találkozott, s azonnal szónok vá-
lasztáshoz fogtunk. Várva vártuk a napot, melyen tartozó, 
hálánkat leróvjuk elhunyt eldődeink iránt. Elérkezett végre 
az ohajtott nap, illetődő kebellel léptünk a falak közé , hol 
a gyászünnepély végbe menendő vala. Az ünnepélyt az 
ének-karnak ügyesen elzengett gyászdala nyitotta meg. 
Erre elnökünk tudatta a tagokkal, mi czélra sereglettünk 
össze, hogy t. i.leróvjuk hálánkat azok iránt, kik a magasz-
tos czél körül, melyet iskolánk szeme előtt tart, szerzett ér-
demekben szálltak a sír mélyébe. Gresits Miksa mint az is-
kola bizalmával a szónoki hivatalra meghivatva megválasz-

' ) Const . j D e t e s t a b i l e m . " 
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tolt lépett elő. Tolmácsolta mindnyájunk érzelmeit. A pilla-
nat magasztosságától meghatottan csüggött elménk a szó-
nok szavain, midőn a többi közt az elhunyt üdvesek emlé-
kének szivünkben tartására, s nyomdokaikon való haladásra 
serkentett. Ezután Steiner Ádám költeményt olvasott föl, 
melyben a költő szivének érzelmeivel zengi el háladalát az 
elhunytak hantjai fölött. Végre az elnök megköszöni a ta-
goknak az ünnepély rendezése körül kifejtett tevékenysé-
göket, s felhivja egyszersmind , hogy az elhunytak emléke, 
a megemlékezés és testvéri szeretet éltető harmatával ön-
tözve, kiirthatlan gyökeret verjen sziveinkben ; — mire az 
énekkar zengette el búcsudalát, — az ünnepély színhelyét — 
az elhunyt kedvesek emlékével sziveinkben — hagytuk el. 

Br. J. 
ADA, oct. 24-én. Mult csütörtökön oct. 20-án kerü-

letünk papsága f. évben alapított adorjáni plébánián össze-
jött a szokásos őszi congregatiora. Voltunk tizenketten. A 
gyűlési menetrend az érseki hatóság által van előirva. Kér-
désbe jönnek a bajok, melyek egy, vagy más plébániában 
dúlnak s az ezekre legalkalmasabb gyógyszerek, felolvastat-
nak a főpásztori körlevelek, előfordul a tanügy s ennek ke-
zelői, s végre jön a megyei papság számára feladott félévi 
tételek közös kidolgozása. Egyik, vagy másik dolgozatát fel-
olvassa, amit azután a többiek megrostálnak, sajátjokul el-
fogadnak. A mostani félévre eső tételek elseje arról szólt, 
melyek a rosz könyveknek káros következményei, s hogy 
lehetne ezekre irt találni. S a kérdés 2-ik felére felolvasott 
felelet az lett : a) a hitelemzésekre oly gond forditandó, hogy 
még az elemi tanodák növendékei is, ha szorgalmasan jár-
nak iskolába, szerezhessenek magoknak a hit és erkölcsök 
dolgában oly jártosságot, miszerint, amit sz. Pál mond, min-
den széltől körül ne hordoztassanak, b) Aki csak teheti, lép-
jen föl az irodalmi téren is a rosz irányú könyvek ellen ; c) 
aki pedig erre nem képes, tegye legalább, mit tehet, adandó 
alkalommal ne restelje ajánlani a jó könyveket, vagy ha ilyek-
kel bir, azokat adja ki olvasni, d) Ahol a húsvéti gyónás után 
szokásban van a gyónó-czédulákat összeszedni, a házi könyv-
tár t is meglehetne quasi aliud agendo nézni, s ha ott rosz 
könyvek volnának , azokról egy kis alkalmi felvilágosítást, 
vagy néha helyökbe más jobb könyvecskét is adni. Bú-
csúk-, és vásárokkor a ponyva-irodalom iránt nagy körülné-
zéssel kellene lenni. ") f ) A nép pénzt nem örömest ad ki, 
olvasni azonban, a ki tud szeret. Az ellenség ügyének elő-
mozdítására, elvei terjesztésére ingyen, vagy a lehető olcsó 
áron terjeszti iratait : iparkodjunk hát mi i s — h a máskép 
keveset boldogulnánk — könyveinket igyen az olvasók ke-
zeibe adni. Melyekhez a gyűlés 1862-ik évi határozatára 
hivatkozva még azt adta, hogy ne pártoljunk semmi olyan 

' ) E z érdemben nábink, amint i l letékes személytől tudom, oly in-
tézkedés van , hogy csak az álmos könyvök árul ta tása akadályoztassck. 
Jó , jó ; de kevés. Mindenütt censu rának kellene a ponyvairodalmat sz i -
gorúan megrostálni , s nemcsak az álmos könyveke t , hanem a 7 men-
nyei zá r és Tóbiás áldásának, ebben az esztendőben nyomatott példá-
nyait is a rostában benn kellene hagyni, iner t e z e k még károsabbak. 
Az á lmoskönyv nagyobb részt csak ostoboságokat tar talmaz : lúdhust 
enni , j ó ; pénzed, ha sok van , jó stb. de a mennyei zárok a lelkismeretet 
z ava r j ák , nyilt babonára visznek. Legyen például egy előttem fekvő 
példányból igazolásomra e néhány sor , az eredeti s zövegben : „ A k i -
nél lészen e levél, köteles, hogy házankint adja , hogy le i r ják , mer t lia 

lapot, vagy bármi néven nevezendő iratot, mely a hit és er-
kölcsök ellen volna, s a keresztény kath. ember meggyőző-
désének megingatását czélozná. A 2-ik tétel volt a mult szá-
zadban sokat hánytorgatott kérdés : váljon sz. Péter és utó-
dai primatum honoris, aut jurisdictionis consecuti sint? A 3-
dik pedig volt a Miatyánk-nak paraphrasticus magyarázása 
erkölcsi észrevételekkel. Ezek után két örvendetes jelenet-
nek voltunk tanúi. Egyik az volt, hogy ft. esperest urunk 
bemutatta a magyarított Vogelféle legendának próbára kinyo-
mott első ivét. Örültünk neki ; mert ez már biztos jele an-
nak, hogy hála Isten már majd csak kézhez kaphatjuk azt 
egészen is. Bizony szükségünk is van reá, kivált erre az al-
földön, hol a nazareusok miatt (városunk ugyan még hála 
Isten tőlök tiszta) az Ur Jézus szőllőjébe sok a bojtorján, 
sok, sok a gaz. A másik örvendetes jelenet pedig a szent-
atya iránti gyermeki ragaszkodás tanúsítása volt, melynek 
eredményét, szépen összejött szeretet-filléreinket a ft. érseki 
irodába elküldtük. A szentatya érttünk szenved, mert ő mint 
gr. Mastai Ferett i János sem segélyre nem szorulna , sem 
üldözve nem volna, hanem üldöztetik, mert az egyháznak, 
ami jó közös anyánknak feje és segélyre szorul ; mert közös 
anyánk szükségének olyatén fedezésére, amint közös érde-
keink kívánják, gyermekei szeretetén kivül alig van pénzfor-
rás. A hálátlan gyermekek fosztogatásaikkal a közös atya 
szivét szomoritják : illik, hogy a jó gyermekek szeretetükkel, 
részvétükkel vigasztalják, segitsék. Igaz ugyan, hogy ott az 
isteni biztosíték : portae inferi non praevalebunt, de milyen 
flu lenne az, ki atyjának fájdalmait összefont karokkal egy-
kedvűen nézhetné? Ha a keresztről leemelni nem bírjuk is, 
legalább mi is segítünk azt vinni, a terhet könnyíteni, hogy 
ha majd a népek sorsát intéző gondviselés imperabit ventis, 
et fiet tranquillitas magna, nekünk is azon boldogitó öntu-
datunk lehessen, hogy atyánk bajainak enyhítéséhez mi is 
járultunk. T—i. 

LONDON , oct 4-én. Belfast nyugod t , kettő a kór-
házba vitt sebesültek közül ismét meghalt, és igy hétre rug 
már a belfasti összeütközés következtében történt halottak-
nak száma. Az iparosok, és kereskedők roppant zajt ütnek az 
orangistákáltal előidézettzavarokbóleredőkárok fölött. A,Ti-
mes' egyik levelezője és a 14-ik ezred egy altisztje bizonyít-
ják, hogy a belfasti hatóságok akadályozták a katonaságot a 
közbelépésben és az orangisták lefegyverzésében. Maga a 
,Times' is elég ildomos kijelenteni : „hogy kétségbeejtő va-
lami látni, mikint irigylik polgártársaiknak nemcsak a val-
lásgyakorlatot , hanem azt is, hogy megemlékezzenek egy 
jótevőjükről." — Goss liverpooli püspök vasárnap, augus-
tus 28-án Euxtonban a lancashirei tartományban ismét egy 
u j templom alapkövét rakta le, és ez alkalommal fényes be-
szédet tartott a kath. egyháznak múltjáról országunkban, 

annyi biine volna, mint a füvek száma, meg lesznek bocsátva neki ; ha 
pedig más(nak) nem adja i r igységből , vagy más okból á tkozot t leszen 
örökké . . . akinél lészen e levél vegye eszébe, hogy nem fél az ö rdög-
től, mennykőtől , tűztől, sein harcztól , t ehá t akármely minémii dolgok-
ban s állapotban vagyon is, tel jes búcsút n y e r . " Azután 12 napi szigorú 
böj töt ajánlva mondja, ,,hogy aki e böjtöket megtart ja : hir te len halállal 
meg nem hal, nagy szegénységre nem ju t , örök kárhozat tó l ment lé-
szen, áldozat nélkül nem hal meg, halála ó rá já t t izenkét nappal előbb 
megtudja, egyenesen a mennyországba megy." Környékünkre ezen i r a -
tok gyárhelye Szabadka. 
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azt emelvén ki különösen, hogy a protestánsok, noha más 
vallásbeliek, mégis a katholikusok által alapított javadalma-
kat, apátságokat, stb. birtokolják. — Figyelemre méltó, hogy 
„John Bull" czimü túlzóan protestáns újság a z u j pápai köl-
csönt a prot. tökepénzeseknek, mint igen jó üzletet, ajánlja. 
„Róma — úgymond — szerencsés állam, és tökéletesen fi-
zethető állapotban van ; a kötött kölcsön aránylag csekély 
teher reá nézve, tekintve jövedelmi forrásait ; és bármikint 
legyen függetlensége veszélyeztetve, hatalmas és lelkisme-
retlen szomszédja által, nem kételkedhetni azon, hogy ha 
Achab' Naboth szőlőjét magához csatolná, viselnie kellene a 
rajta fekvő terheket, sőt ezt örömest tenné is, ha igy kielé-
gíthetné birvágyát." A financziai jó sejtelem tehát mindig 
igazat ád a pápának, ki magán viseli a biztositékot, mint ezt 
a péterűllérek története mutatja. — Mult hétfőn a Themse 
torkolatánál levő Schernessben uj templom szenteltetett fel 
a southwarki megyés püspök Grant által, Norvickben pedig 
a schrewsburyi megyében a stockporti alesperest által, ki a 
távollevő püspököt helyettesité, egy uj templom alapköve 
tétetett le. — Oxfordban most vásároltak 14 láncz földet, 
hogy ott egy nagyobbszerü templom épittessék az eddigi egy 
külvárosban levő kicsiny kápolna helyébe. Méltó is, hogy 
Oxfordban, hol az isteni malaszt és irgalom következtében 
annyi jeles férfiak megtértek és Anglia katholikus értelem-
beni újjászületésének mintegy forrását képezi, valami na-
gyobbszerü templom hirdesse az Isten dicsőségét. — Egy 
bizonyos Bell nevü ezredesnő különös módon akarja vidé-
künket ujjá alkotni. Városról városra jár, és az utczákon bib-
liákat osztogat. Legújabban Swanseaban a missio e saját-
lagos volta összeütközést szült a rendőrséggel. Elitélték elő-
ször 6 ' /2 schilling pénzbirságra azért, hogy az utczákbani 
közlekedést megakasztja ; később pár nappal 20 schilling fi-
zetésre vagy 14 napi fogságra. A jó nő az utóbbit akarta 
választani, mint mondá, azért, hogy az apostolok módjára 
bebörtönöztessék, de egy gentleman ezt hátráltatá, lefizet-
vén helyette a bírságot. — Az apostolné asszonyság a con-
stablereken keresztényiesen akarván magát megbőszülni, 
egynek közülök, ki elfogta volt, bibliát ajándékozott. A sze-
gény constabler soká lapozgathat benne, még női apostol 
példájára fog akadni. 

ROMA, nov. 6-án. A „Correspondence de Rome" f. 
é. 313 számában De Vit Vincze áldozárnak egy müvét idézé, 
de helytelenül hozván czimét, és ily alapon mutatta be az ol-
vasó közönségnek. Most a szerző a lap igazgatójához inté-
zett soraiban ekép védi magát : könyvem czime, „Come si 
possa difendere la Cliiesa cattolica nelle sue preghiere pei 
defunti incriminate dagli eterodossi. Prato. 1863." ,Mint 
lehet védeni az egyháznak a hamishitüek által megtámadott 
imáit az elhunytakért.' Spata ur ettől lényegesen eltérő czim 
alatt ismertette müvemet, és oly álláspontból, mely kedve-
zőtlen benyomást idézhet elő. Kinyilatkoztatom tehát, mikint 
soha sem gondoltam arra, hogy a kárhozottak számára ve-
gyek tisztitóhelyet igénybe. Az egész vita Spada ur és én 
közöttem azon forog, ha váljon azon keresztények, kik bű-
neik fölött attritiot (nem contritiot) éreznek, meggyónni kí-
vánnak, de gyónás nélkül múlnak ki e világból, tehát szent-
ségbeli feloldozás nélkül, megmenthetők-e még az örök üd-
vösségre a purgatórium szenvedései, az egyház imái, és az 

Üdvözítő végnélküli irgalma által ? Én hiszem hogy az üd-
vösség még reménylhető az igy kimúltak számára, Spada pe-
dig azt gondolja , hogy nem, és hogy ép ugy elkárhoznak, 
mint akik bűneik fölött semmi bánatot nem éreznek. Ez a 
kérdés köztünk és a vita lényege, a többi másodrendű. Én ipar-
kodtam tekintélyeket és védveket felhozni állitásom igazo-
lására. Meglehet, hogy csalódtam, de lelkismeretem meg-
nyugtat, mivel tiszta szándékból irtam, hogy t. i. a holtakérti 
magasztos kath. szertartást védjem a máshitüek irányában. 
Talán az egyház meg fogja vizsgálni véleményemet. Előre 
is kinyilatkoztatom, hogy egyedül az igazságot akarom és 
az Ítéletnek, bármilyen leend, azon külső és benső hódolat-
tal vetendem alá magamat, melylyel az igazság csalhatatlan 
közegének tartozunk 

COCHINCHINA, A szentgyermekség társulatának 
müve sokkal inkább ismeretesebb Európában, mintsem hogy 
szükség volna czéljait, és az erre szolgáló eszközöket fejte-
getni : t. i. lelküket és éltüket megmenteni a szegény pogány 
kisdedeknek a mi gyermekeink alamizsnája által, hanem in-
kább eme társulat működését a jelenben akarjuk szemügyre 
venni, és e tekintetben Saigon ajánlkozik, mely a legtávo-
libb keleten a szentgyermekség három főintézeteinek egyi-
két birja. A szentgyermekség menhelye Hong-Kongban a 
Chartresi sz. Pálról czimzett nénikék által 1848-ban alapít-
tatott. Forçade, a mostani neversi püspök, akkoron Japán 
apostoli helyetnöke volt az, ki a nénikéket ide hívta. A ning-
pói intézet 1852 a sz. Vincze szüzek által, 4 évvel később 
pedig a hong-kongi alapíttatott. 1861 vége felé a sz. Pálról 
nevezett szüzek Saigonban emeltek házat. Ez utóbbi intézet 
két részre oszlik : árvaházra, és iskolára. 1861 october 15-e 
óta 500-nál több gyermek vétetett fel az árvaházba. — Az ana-
miták átalában szeretik gyermekeiket és azért a nevezettek kö-
zött csak 20 volt kitéve, kiket utczán szedtek fel. Máskintvan 
Chinában, hol a hong-kongi házba vagy 600 kitettgyermek ke-
rült. A házba felvett gyermekek egy harmada a harmadik évet 
túlhaladta, a többi még idősebb, és ennek magyarázata könnyű. 
A szülők nem oly könnyen válnak meg gyermekeiktől az első 
évben, még ezek tartása kevesbe, majd semmibe sem kerül, 
hanem csak később, midőn nehezökre esik táplálni. A legtöbb 
gyermek betegesen, sokszor halálhoz közel, rendesen a leg-
elhagyatottabb állapotban kerül a szüzek kezeibe, kik sem-
mitől sem irtóznak, ha irgalmasságot kell gyakorolni. De nem 
csak Saigonban, hanem a polgárháború iszonyatosságainak 
következtében, a távol vidéken is sok elhagyatott gyermek 
kerül a nénikék gondviselése alá.—Atalánosan elterjedt ha-
mis nézet, mintha a saigoni ház kisdedeit ugy vásárolná. Fe-
lejtik, hogy mi nem vagyunk rabszolgaságot tűrő tartomány-
ban. E tévesztés, mely az alamizsnát váltságdíjra fordíttatni 
véli, egyébkint könnyen megmagyarázható. Midőn egy sze-
gény özvegy, egy aggastyán vagy beteg munkás jön gyer-
mekét felajánlandó, a szüzek nemcsak a gyermeket veszik 
fel örömmel, hanem a szegényt is segítik valami adomány-
nyal. — Nem kell felejteni, mikint a szentgyermekség intéz-
ményének czélja nem egyedül éltét menteni meg a kisded-
nek, hanem még inkább lelkét, bevezetvén Istennek földi 
országába az egyházba. Később, ha mind felnőttek, ismét 
visszatérendnek az anami társadalomba, elviendik magok-
kal a keresztény elveket, és hasznos segédei lesznek az ál-



332 m— 

dozároknak a térítés nagy munkájában. — Reggel, este 
és napon át a gyermekek anyanyelvükön elmondják kö-
zösen az imákat, melyek gyakorlatát egész életükön át 
megtartandják. Egy hitküldér a nénikék segélyével hitok-
tatást ad a káté nyomán. Egyébiránt az irgalmas szü-
zek a francziaországi szegények házaiban divó módszer 
szerint iparkodnak a gyermekeket nevelni. Mindannyian 
megtanulnak francziául olvasni, irni , számolni, és női 
munkákat. Azonkívül a házi rendhez, csínhez, tiszta-
ságra szoktattatnak. A fiuk az osztály tanulmányain kivül a 
házi kerti foglalkozásokra, földmivelésre taníttatnak ; ma-
gok készítik öltönyeiket, és javítgatják azokat, többen bel-
földi dohányból készült szivarok gyártására is alkalmaztat-
nak. Ha nagyobbak, valami mesterséget tanulnak, hogy ké-
sőbb magokat fentarthassák, és családaik támaszaivá válja-
nak. A leányok, kikből mindenek előtt vallásos, ügyes és 
rendszerető házi asszonyokat iparkodnak nevelni, felnővén 
viszatérhetnek családaik körébe, vagy tet3zésök szerint a 
nénikéknél is maradhatnak. Okos szülők nem ritkán belát-
ják, hogy ott nagyobb biztosságban vannak, és azért szive-
sen hagyják ott. — Futólagosan szólottunk a szentgyer-
mekség intézeteinek belső rendezéséről, kellene szólanunk 
a fentartási költségekről is. Be kell vallanunk, hogy a szü-
zek találékony szeretete mellett is a pénzerő igen szük és cse-
kély, tekintve a nagy és mindinkább növekedő szegény el-
hagyatott gyermekek számát. A szeretet önnönmagából me-
ríti a reményt is. Nénikéink gyakran magok nélkülözik a 
szükségest, csakhogy folyton irgalmasok lehessenek. Óhaj-
tandó hogy e szent műre gazdagon folyjanak az adományok, 
melyek nemcsak a jelen nyomort enyhítik, hanem egész u j 
nemzedéket készítenek az egyház számára. 

VEGYESEK 
? Munkay János kékkői plébános s alesperes urnák a 

pesti egyetem hittani kara által koszorúzott pályamunkája: 
,,A 89-i elvek és a kereszténység, vagyis a mult századi hi-
tetlen bölcsészet s franczia forradalmi elvekből született 
társadalmi és állami bajoknak fejtegetése a ker. hit s törté-
nelem szempontjából," a sajtó alól Hartlebennél megjelent. 
A hittani kar által tett birálat és kedvező itélet minket a 
bővebb ajánlástól fölment ; minden komoly elme előtt teljes 
becscsel fog birni mint a sok történeti ada t , a ker. tan 
ide vonatkozó pontjainak felmutatása, mint a műértői szor-
galom, melylyel a nemes iró, nem első esetben pályanyertes, 
mindezeket czélszerüen feldolgozta. 

Beküldetett hozzánk „Jézus élete, irta Körmöczy Imre, 
1864, a kiadó tulajdona, nyomatott Eurich Sándornál Bécs-
ben." A röpirat szövege 55 lapon folyik, s ha az iró által 
Trattner Károlyi betűivel 1845-ben kiadott „A ker. hit s egy-
ház történeti kifejlése" eziniü munkának I. K. 19—57 lapját 
felnyitjuk, a szöveget 20 évesnek találjuk nagy részben szó-
ról-szóra. Van a röpiratban uj, mit az említett könyvben nem 
találunk : az ,ö' közép ,e' betűvel felcséreltetik, az ja* és ,s' 
betűk, mikor ,az'" és ,és'-t képviselnek, röviditési pontozást 
nem mutatnak , a ,mely' ,oly' ,valamely' kettős ,1'-lel nem 
iratik, (kivéve p. 30, hol „melylyekkel" áll) a ,gyönge' 
,gyengének' tétetik, végre, mit a szentirásban olvasunk, azt 
a röpiratban is feltaláljuk. A röpirat czimén kitett „irta Kör-

möczy Imre 1864" ugy veszszük, hogy az írást 1844-re, Eu-
rich betűit pedig 1864 re értsük. 

Perugiában a királyi ügynök elkobozta ,Stella deli' 
Umbria' egyik számát, mert egy gúnykölteményt hozott Re-
nan ellen. így olvassuk a lapokban. A gúnyolódás mindig 
helytelen, de a hitetlenek a gunyoros költeményt igen kön-
nyen gúnynak veszik. Dicséretes dolog, ha a hatóság az 
egyesek becsületét védelembe veszi ; de amely hatóság Re-
nan könyvét szabadon eresztette, nincs joga semmiféle gúnyt 
Renan ellen letiltani, mivel ember embert durvábban nem 
sérthet, mint a hitetlen iró Krisztus Jézust sértette. A szer-
zetesek, a papok, a pápa, az egyház , a religio, az Isten el-
len a legkajánabb iratkákat békében hagyják, Renant sérteni 
nem szabad. 

A szentatya által gandi püspöknek kinevezett Bracq 
kanonok született 1804 febr. 16 án. Középiskoláit Alostban 
végezte, 1827 aug. 2-án pappá szenteltetett, káplán, plébá-
nos, alesperest, a szentírási tanulmányok tanára, czimzetes, 
valóságos kanonok, legutoljára a Visitatioról nevezett nénék 
igazgatója. Jótékonysága annyira ismerve volt, hogy „pá-
ter pauperum, tutor orphanorum" neveztetett. 

Rómában jövő évre egy uj lap fog megjelenni, mely-
nek czime ,11 progresso sciciale' = társadalmi haladás. ,,A 
társadalmi haladásnak politikai föladata erkölcsi és vallásos. 
Az egyház és a pápaság ; ez a társadalmi haladás : a dog-
mának elmélete, az elmélet alkalmazása." E czélra czikkeket 
fog hozni a lap azon erkölcsi kath. elvekről, melyek a tár-
sadalmi tanokban megtámadtatnak ; czáfolatokat a kath. 
religio és a pápaság ellen felhozott vádakra ; mindazt ami a 
kath. religiot és a pápaságot dicsőségessé teszik a társada-
lomban, Valóban életkérdés az emberiségre annyi tévedések 
után a társadalmi haladás ösvényeit a romok közül kikeresni, 
felmutatni. 

A ,Coquerel' renanista prot. pásztor história máig sem 
érte végét. Coquerel Strassburgba meghivatott, hogy a nép-
nek szónokoljon, ki volt Jézus Krisztus? Ez Strassburgban 
tetszett, s az itteni pásztorok Alsatiának pásztorait is egy 
eszmére bírták, hogy a párisi ágostai hitvallású consistorium 
zsarnokoskodása, korszerűtlensége ellen ünnepélyesen til-
takozva független prot. egyházat képezzenek. A protesta-
tio ellen beadott protestatio, ezen protestatio ellen harma-
dik protestatio, mindenik protestatio haladás, független prot. 
tan = szakadozás. A német protestánsok Alsatiában egye-
düli bűnül rovják fel a párisiaknak, hogy a berlini Kreuzzei-
tung német embereivel tartanak, s az orthodoxiát, mikint 
ezt Luther akarta, ők is akarják, vagyis a nihilismusig ha-
ladni vonakodnak. 

Favre Gyula, híres franczia ügyvéd, szónok, képvi-
selő már négyszer tett indítványt a franczia őrsereg haza 
hívásáról Romából, de a törvényhozó testületből egyetlen 
egyet sem tudott megnyerni, hogy vele szavazzon. Favre 
Gyula e nyáron Turinban volt, tiszteletére nagy .ebéd ada-
tott. Beszélt ő Boggioval az őrsereg haza hívásáról, s mondá ; 
,,én akarom, hogy az őrsereg haza hivassék, mivel akarom, 
hogy III. Napoléon megbukjék." „Hát lia Ön miniszter 
volna, mit t e n n e ? " „Ne kívánja, mert akkor az őrsereget 
haza nem liivnám. Nincs Francziaországban miniszter, ki 
ezt megtenni merné, mert a kath. párt rettenetesen nagy, 
képes bármily kormányt megbuktatni." Ezen beszélgetést 
Boggio egy röpiratban közlötte, Favre Gyula tiltakozott, 
hogy ily beszédet nem tartott. Boggio a tiltakozás ellen til-
takozik, s első állításait ismétli. — A szabadelvűek mégis 
képmutatók, s a kormány ellenzékek sokszor csak hetykél-
kedésből tétetnek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XII. 

Kagy-Kálló , juniusban. 

(Adatok a „műveletlenek" közötti pásztorkodás-
hoz.) A köznéppel az úgynevezett műveletlenekkel 
nem sokat törődik az irodalmi világ ; — nem sérteni, 
csak igazat akarunk mondani, állitván, liogy ed-
digelé kevés figyelem fordíttatott a népies iroda-
lomra, és sokan az irodalom bajnokai közül amily 
gyengédség és kímélettel szoktak bánni a felsőbb 
körök embereivel, épen oly kíméletlenül bántak, ha 
emlékeztek is a népről, s nem sokat törődtek vele, 
ha a szavak szúrtak, vagy tompa fájdalmat okoz-
tak, mint a bot ütései ; talán azt hivék, hogy az egy-
szerű népnél a szív helyén csak egy darab kő ho-
nol. — Már az ily beszéd is, kevélység, e megvetés 
arczomba kergeti a vért, s ha még látnom kell, 
hogy a néppel a fent jelelt modorban bánnak, va-
lóban fájdalom fogja el lelkemet, s folytonosan egy 
gondolat gyötör , hogy csak nincs egy lelkipásztor 
is, ki ily müveit durvasággal kezelné pásztorbot-
ját. — Aldassék az Ur neve, mai nap már e tekin-
tetben is jobbra fordult a dolog, az irodalom férfiai 
igyekeznek a szükséges tápot nyújtani a nép lelké-
nek is, s a hang, a modor oly kielégítő, oly emberi, 
midőn a népről emlékeznek, hogy az kívánni valót 
sem hagy. Épen azért én is a műveletlenek közötti 
pásztorkodást választám elmélkedésem tárgyául, 
mert vajmi sok van, mire figyelnünk szükséges, mit 
észlelnünk elkerülhetlen. — Ki azt hinné, hogy a 
köznép lelkipásztorkodása, semmi rendkivüli eszé-
lyességet nem követel, minthogy annak irányában 
a hatalmaskodás és durvaság mindig helyén van, az 
valóban tévúton jár. — Habár a köznép az érzékeny-
ségre nézve nincs is oda fokozva, hogy mint a bán-
kódó gerle búgjon és sohajtozzék, mégis nem érzé-

ketlen az, sőt azt merem mondani, hogy a durva ké-
reg alatt gyakorta sokkal melegebb s becsületesebb 
érzemény honol, mint oly egyéneknél, kiknek kedé-
lye s jobb érzete a könnyelmű s gaz olvasmányok 
által szertetépve s elgyengülve van, s mintegy vize-
nyőssé vált, s mely mint az érzemény legfőbb ki-
nyomata, minden kisszerű dolognál a szemekből fo-
lyó könyekben mutatja be magát. Azért ne higyje 
senki, hogy hasztalan munkát végzett, ha a köznép 
életét s érzelmeit tanulmányozza, s ha a nyert ered-
mények után rendezi el lelkipásztori teendőit. E 
szükséget igazolják a következő sorok, melyekben 
alázatos nézeteimet találják fel e fontos tárgyra 
nézve tisztelt paptársaim. 

1) A köznép szereti lelkipásztorát, ha irányá-
ban sem igen fennen, de igen közönségesen sem vi-
seli magát. Voltak lelkipásztorok, s talán ma is van-
nak, kik készakarva mintegy előkelő fénybe burko-
lódzanak, s mennyire lehet, híveikkel minden érint-
kezéstől visszatartják magukat elannyira, gy a 
templomi, s átalán az egyházi ^»olgálaton kivül alig 
láthatják őt, s nem is merészkedhetne! gy p. o. 
lelki vagy anyagi ügyeikben is , aimasan hozzá 
járulhassanak. Egész föllépésük igen úrias, paran-
csoló , s arra számitott, hogy mindent és mindenkit 
maguktól messze távolban tartsanak. Azonban e fel-
lépés senkihez kevesbé nem illik, mint a lelkipász-
torhoz és a köznép, ha még oly korlátozottnak tart-
juk is azt Ítéleteiben, érzi ez állítás igazságát, s en-
nek biztos eredménye, hogy az ily lelkipásztort sze-
retni nem, csak félni tudja. Az ily félelem bizonyára 
nem alap arra, hogy ebből áldásos pásztorkodás 
származzék ; a katonás, durva vezénylet nem tarto-
zik a jó lelkipásztor tulajdonaihoz. És hamegróvjuk 
a tisztviselőt, s elmondhatjuk, hogy tökéletesen félre-
ismerte hivatását, ha a köznéppel mint helótákkal 
bánik, mikint jellemezzük ugyan, ha-- egy pap 
ennyire megfelejtkezik magáról, s ily módon bánik 
el a gondjaira bízottakkal '? „Ily görbe bot alatt, mint 
mondani szokás, már valóban nem jó a lakás." De 
épen oly módon bántja a népet, ha a lelkipásztor 
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modora és viseletében igen közönséges, pórias. A 
nép még hála Istennek nem feledé, hogy az áldozár 
„tisztelendő'", s habár nincs is oda müveive, hogy 
annak méltósága fölött messzeható észleleteket al-
kosson, közvetlen, természetes, katholikus öntudata, 
s érzete mindamellett is többet lát a papban a kö-
zönséges embernél ; és ebben rejlik mélyebb oka an-
nak, miért botránkozik meg a nép, ha papja ugy vi-
seli magát, mint bármelyik ő közülök; s ha talán 
vannak tájak és emberek, hol, és kik előtt a pap 
már nem tisztelendő, ne csak az emberekre dobjunk 
határozottan kárhoztató követ, hanem ismerjük el, 
hogy a papság iránti tiszteletben talán ők sem tágí-
tottak volna, ha a pap az őt megillető magaslaton 
mindig megmaradt volna; és habár a nép a közön-
séges, aljas és népszerű közötti különbséget kellőleg 
körvonalozni nem is tudja, mégis romlatlan érzete 
többnyire feltalálja e különbséget. Ha például szive-
sen veszi, sőt szereti is a közrendű ember, ha lelki-
pásztora a találkozásoknál egy pár barátságos atyai 
szót vált vele, bizonyára illetlennek találandja, ha 
papja, újság- vagy pletykakutató; ha szereti is a 
szegény ember, ha papja az ő és családjának hogy-
léte után tudakozódik, megütközik bizonnyal rajta, 
lia több órákat oknélküli látogatásokkal pazarol el, 
s ha sok helyütt a pásztorkodási illem s kegyesség-
hez tartozik is, hogy a lelkipásztor menyegzők al-
kalmával egy pár perezre megtiszteli és szerencsél-
teti liiveit, vagy más ünnepélyes alkalmakkor tár-
saságukban részt vesz, nagyon csalódik a pap, lia 
azt hiszi, hogy hiveinek örömöt szerez, ha minden 
alkalmat felhasználva velük mulat és élvez. Nem va-
gyok én oly rigorista, mint már egynémelyek, lia 
gúnyosan is czikkeim után mondogatták, cátói szi-
gorral , s azok meg nemtartásával vádolván az irót, 
pedig tudhatnák, hogy ezek tanulmányok s a ta-
pasztalat eredményei, elmondva legelőször magam-
nak, nem vagyok mondom oly rigorista, hogy a lel-
kipásztorkodó paptársaknak szórakodást ne enged-
nék , vagy házuknál a baráti örömöket s játékokat 
megtagadnám, hiszen gyakorta az élet zaklatásai 
között Isten után ebben találok enyhet és felüdülést; 
de azt igenis megrovom és kárhoztatom, ha a pap 
nyilvános helyen liiveivel zajosan mulat és játszik, 
ez már nenvnépszerü, s bizonyára visszatetszik a 
közönségnek, lia az még csak némileg is ad valamit 
papjának tekintélyére sállására. Azért nem épen fö-
lösleges fönebbi megjegyzésem, hogy szükséges a né-
pet tanulmányozni és észlelni, egyik helyt többet, má-
sik helyütt kevesebbet engedhet magának a lelkipász-

tor, de mindenütt vigyázni kell, nehogy igen magasán, 
vagy nagyonis aljasai i viselje magát. S habár katholi-
kus nép között nincs is szükség gyáva félékenység és 
szorongásra, de azért az állás tisztelete iránti gyen-
géd figyelemről megfelejtkezni nem szabad soha, 
mert Jézus eme szavaihoz : „Tartsatok és tegyetek 
meg mindent, mit nektek mondanak, de tetteik után 
ne cselekedjetek," (Máté 23, 3) senki kevesbé mint 
a köznép nem alkalmazkodik. 

2) Nem ritkán hallható, hogy a köznépnek min-
den előkészülés nélkül is lehet prédikálni. Én ré-
szemről azt hiszem, s tapasztalás után állítani is me-
részelem, hogyha csak nem azért prédikálunk, hogy 
prédikáljunk, a köznéphez legnehezebb beszélni, és 
épen azért gondos előkészületet igényelnek enemü 
beszédek. És lia már ily obligat beszédről van szó, 
az én nézetem szerint sokkal könnyebb az úgyneve-
zett müveiteknek beszélni; amivel ez utóbbiak meg-
elégesznek, amit óhajtanak, holmi virágos nyelv, ér-
zékeny szivinditó mondatok, könyeket előidéző czifra 
beszéd, ezek rendkívüli szorgos előkészülés nélkül 
is minden szónoknak inkább hatalmában állanak, 
hacsak némi részben van széptanilag miivelve; de 
az ily erő, s iznélküli dolgokon, bizony egyetlenegy 
is alig fog a nép közül épülni, kire nézve a szónok 
csak érthetetlen csevegővé törpül, olyan lelki étket 
adván neki, mit megemészteni nem tud. Mégha a 
lelkismeretes szónokról beszélek, azt állítom, hogy 
az ilyen is a valódi müveitek irányában sokkal 
könnyebben teljesítheti föladatát, mint a közrendűek 
iránt, miután elvitázhatlanul könnyebb a müveitek 
előtt például bizonyos hittani tárgyakat fejtegetni, 
mint azokat a néphez alkalmazott, népies köntösbe 
öltöztetni; egy ahoz értő sem hozta még kétségbe, 
hogy mily sok fáradság, gondos elmélkedés s hosz-
szas gyakorlatot igényel, hogy catecheticai előadá-
sokban a hit szent igazságai a gyermekek fogalmá-
hoz képest, tisztán, értlietőleg s meggyőzőleg adas-
sanak elő, s épen ezen körülmény áll elő a köznép-
liezi beszédekben, mert a nép legnagyobb részt e te-
kintetben mindig gyermek marad. E körülmény 
azonban ritkán jö kellő figyelembe, s gyakran emel-
kedett falábakon járunk, liol csak közönséges járásra 
volna szükségünk. A prédikáló szék nem az a hely, 
hol fényleni kell, s nem a virágkoszorúk és csokro-
kért küzdünk itt, hogy azokkal a szép nyelvezet, 
ügyes taglejtés, s finom előadásért, mint szinészt szo-
kás, megjutalmazzanak; azért csak elmélkedjünk 
szorgalmatosan a népnek adandó oktatás fölött, be-
széljünk a lehető egyszerűen, mint az, az egészséges 



sziv és észben megfogamzik, és a prédikáczio bizonyára ok-
tató és megragadó leend. 

Mi egyéb mint föladatunk félreismerése, midőn valaki 
oly sok felosztás, meg megint felosztásokat használ; ha az 
ily szónok hallgató lenne , maga ismerné be h ibájá t , s talán 
nem tévedek, ha azt mondom, hogy a tárgyak ily nagy hal-
mazát sem felfogni , sem megemészteni nem volna képes. 
Erre nézve gyakran tévútra vezetik az illetőket a nyomatott 
beszédek , kivált a régiebbek; pedig ha szakértő beláthatná, 
hogy a szerzőnek esze ágában sem volt , hogy előadása egy 
beszédre használtassák fel. Aki szent Ignácz gyakorlatainak 
könyvét ismeri, tudni fogja például , hogy abban a halálról 
mily terjedelmesen s kimeritőleg értekezik, s ugyan kinek 
jutna eszébe, hogy hallgatóinak az egészet egy szent beszéd-
ben adja elő. Túlterhelés mindenben káros. Egy pontot ra-
gadjunk ki, minden részben fejtsük ki azt, adjunk annak éle-
tet , s akkor nem leszünk kitéve a veszélynek , hogy puszta 
vázt állítottunk fel, s az időt haszontalanul elforgácsoltuk. 
Nem kevesbé elhibázott dolog , hogy rendesen órahosszig 
tartó szentbeszédet mondjunk. Ezt salesi szent Ferencz is igen 
kárhoztatá, ki mégis e téren nem megvetendő tekintély. De 
hogy is jöhetünk oly gondolatra, ha a köznépet legtávolabb-
ról is ismerjük? Hogy ily hosszú beszédekből kivánt hasznot 
meríthessenek, ahoz megfeszitett figyelem s lelki éberség 
kell, ez pedig nem mindenkinek tulajdona. Midőn e részben 
némelyek megrovattak, a jelesebb szónokok, majd a népmis-
siokat tartó egyének szokására utaltak: hanem qui bene dis-
tinguit, bene docet, ott megvan a kedély megkívántató ál-
lapota , s tegyünk kérdést a küldéreknél, váljon a rendes 
pásztorkodásnál, vasár- és ünnepnapokon mindig egy óráig, 
s azontúl is szónokolnak-e ? Mindennek megvan ideje ; meg-
történik, hogy a rendszeres esztendői szónoklatnál is beszé-
lünk egy óráig, hanem szabályszerüleg mindig elég egy fél-
óra a beszédre, és e szabály magát a szónokot is kényszeri-
tendi , hogy minden fölösleget hagyjon e l , s a népnek hiu 
fénymáz nélküli egészséges táplálékot szolgáltasson. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
FEST, nov. 22-én. Ismét hosszura terjednek jegyze-

teink. Kerüljük a személyes érdeket, kinek van igaza; a 
dolgot tartjuk szemeink előtt. De épen ez, mi oly távolra, 
oly szélesre vezet. U g y vagyunk, mint a tanítványok, kik-
nek a Megváltó megparancsolta, ereszszék meg gyalmaikat. 
Megeresztették, s kik kevés hallal is megelégedtek volna, 
oly halsokaságot köritettek be, hogy gyalmaik szakadoztak. 
Vigasztalásunk, hogy korunk életkérdéséről teszszük igény-
telen jegyzeteinket, miután az U r hivott e sivatag pályára. 
Legyen áldott az urnák neve, legyen hála türelmés olvasóink-
nak is. 

Valahányszor szó van u j rendről, uj jogról, u j társa-
dalomról, u j művelődésről, u j szabadságokról, ne gondoljuk, 
mintha egy vagy több reformról, engedményről, törvényről 
volna a szó ; ellenfeleink, kiknél a hitnek és jámborságnak 
erős hiányát látjuk, őszintébbek, ők u j rendről, u j társada-
lomról beszélnek. I t t mélységes, terjedelmes elvről, elméle-
tileg kiképezett rendszerről van a szó. ,Andremo al fondo,' 
szokták mondani az olasz forradalmárok. A sok árnyalat, me-

lyet az életben észrevehetni, u. m. mérsékelt szabadság, jó-
zan szabadelvüség, szabadelvű szabadelvüség, democratia 
mérsékelve, fejlesztve, teljesen alkalmazva, mindezen ár-
nyalat csak azonegy dolognak a megnevezése. Igy van a 
napisajtó a forradalom szolgálatjában, igy vannak az elmék 
a forradalom rabságában. Ha mindaz összetétetnék, mit az 
eretnekségek hisznek, kath. credo jönne ki belőle ; ha mind-
azon árnyalat, mely az u j rendre vonatkozik ellentétben a 
régi renddel, egy fogalomba szorittatik, forradalom jön ki 
belőle. Tiltakoztak sokan eme rokonság ellen, de a dolog 
rendje erősebb volt a jó szándéknál, végre mégis ide jöttek. 
Mikor La Mennais az ő első kiáltványait közölte, ki nem 
sértette volna őt, ha neki azt jósolja, ami oly gyászosan 
megtör tént? Mily szomorú ez a szabadelvüség története az 
egyháziaknál ! A jó lélek borzad tőle. Facilis descensus 
averni, sed revocare gradum hic labor, hoc opus est. A sza-
badságok szűkebb, vagy szélesebb teréről nincs szó, ez nem 
határoz semmit, az elv dönt : legyen-e az állam, a társada-
lom természetfölötti, vagy puszta természeti rendre, mint 
alapra letéve; a természetfölötti rend uralkodjék-e a társa-
dalomban, vagya puszta természeti rend? Az alkalmazás las-
san jön, de mégis jön. El volt tévesztve a természetfölötti 
rend a mult 1000 évben, mit is ne tévesztene el a szenve-
dély, az emberi cselekedetek oly mézes mérgezője ? elté-
veszthetik ittott az államárok a puszta természeti rendet is, 
nem törhetvén meg egyszerre a természetfölötti rendet. Ve-
gyük összességben az uj rendet az egész világon, mert nem 
minden országban alkalmaztatott rideg következetességgel, 
s ahol nem alkalmaztatott, nem a rendszer ártatlanságát, ha-
nem a helyiség készületlenségét bizonyítja. „Nemo vestrum 
ignorât vv. ff. ab hujusmodi hominibus plane destrui neces-
sariam illám cohaerentiam, quae Dei voluntate intercedit 
inter utrumque ordinem, qui tum in natura, tum supra na-
turam est," igy jelzi a szentatya a szabadelvüséget. „Eo opi-
nandi temeritate progrediuntur, ut omnem veritatem, omnem-
que legem, potestatem et jus divinae originis audacis-
sime denegare non metuant. Siquidem baud erubescunt as-
serere philosophicarum rerum, morumque scientiam, itemque 
leges civiles posse et debere a divina revelatione, et Eccle-
siae auctoritate declinare, et Ecclesiam non esse plenam, 
perfectamque societatem plane liberam, nec pollere suis 
propriis et constantibus juribus sibi a divino suo fundatore 
collatis, sed civilis potestatis esse definire, quae sint Ec-
clesiae jura et limites." Az egész „Maxima quidem" fölszó-
lalás 1862 jun. 9-én ezen szabadelvüség rendszeréről szól. 

Ezen kiképzett rendszer ellenében áll a ker. királyság, 
nem mint kormányforma, de mint rendszer az állami és tár-
sulati élet viszonyainak vezetésére, szervezésére, a rendszer 
szabványai szerint tökéletesitésére. E ker. királyság az an-
cien régime, ó rend, melyet mai nap utópiának, ábrándnak, 
mely nem volt nem lesz, nyilatkoztatják némelyek a jó lel-
kek közül is, s mert ábrándtól elfordulva az uj rendet, az u j 
irányt, az u j elvet ajánlják. 

Legyen szabad ézen égő kérdésről Fie poitiersi püs-
pök Instructio pastoralis levelét idézni, az egész levél e 
tárgyra szól, s talán e bős főpapnak szava, ki Francziaor-
szágban a 89-i elvek uralkodása alatt él, tekintélyesebb leend, 
mint a mi kispapi szavunk. Nem idézünk párvonalos szóla-
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mokat a franczia gróf kettős beszédjéből ellentétben, norunt 
experti, de az egész főpásztori beszéd a kettős beszéd alap-
elve s ajánlata ellen van, s araennyiben az I. T. tárczája a 
franczia gróf gondolatjait előadja, annyiban ezen tárcza el-
len is lesz. 

,,A ker. királyság terve szép, igy szólnak, de csak egy 
liiánya van, hogy ábrándos, időtlen, s következőleg vesze-
delmes. Minek védeni elméletet, melynek többé nincs al-
kalmazása ? Az absolutia és a theocratia ideje lejárt. Mai 
világban csak a democratiának, s a szabadságnak kormá-
nya lehetséges. A kereszténynek tehát nincs más teendője, 
minthogy magát gyakorlatinak, positivnak s igy korszaki 
embernek bizonyitsa. Ily módon lesz hatása az életre, s ki-
engeszteli az egyházat az u j társadalommal, stb." 

„Mily fájdalmas ez k. fiaim, mikor az egyház fiaitól a 
legszerencsétlenebb szózatokat, nyegle közhelyeket, ingerlő 
szólamokat, zavart föltevéseket, igazságtalan vádakat, végre 
kath. részről mindazt halljuk, ami ellenfeleink vitáit oly 
nemtelenné teszi! S nem elég, hogy az egyház ellenségeitől 
kölcsönözik ezen fegyvereket, szerencsétlenségre még uj 
fegyvereket is nyújtanak kezükbe, oly fegyvereket, milye-
neket ők nem is tudtak volna kovácsolni, s melyekre a ké-
szítőnek nevét nyomni, nem fogják elhanyagolni. Mindazon-
által gondoljuk, hogy ily szövevényes kérdésben, hova any-
nyi elvek szögelnek, csak a szigorú hittanok tanulmányo-
zásának hiánya szülte a félreértést. S mivel tik több fiatal 
elmének kételyeit közöltétek velem, szándékom az emiitett 
tételeket megczáfolni, melyek könnyen a ker. tannak feladá-
sára, s igy a természeti jognak, s vallásos és polgári társa-
dalom legmagasabb érdekeinek elárulására vezetnének." 

,,S először, lehet-e jogosan ábrándnak mondani oly 
kormányelvet, mely az észszel és a természettel annyira meg-
egyezik, mely létezett, s még ma is majdnem mindenütt lé-
tezik ? Hol van nemzet, mely a törvények és közintézmé-
nyek alapjául nem a religiot vette volna ? Bármily romlott 
volt az ős pogányság, mégis mily gondossággal fűzte át a 
polgári életet religioi tannal és vallásos gyakorlatokkal ? 
Még ma is, [kivéve egy távoli népet, mely azonban még 
nem nép (Éjszak-Amerika)] mily szoros kapocs, mily erős és 
rideg törvény köti le a leghatalmasabb nemzeteket, Angol-
országban, Muszkaországban a • megállapitott egyházhoz, s 
mennyi társadalmi jótéteményeknek záloga az állam és az 
egyház közötti kapocs? Annyira, hogy Angolország az ő leg-
szélesebb sőt szélsőségig menő szabadságainak ellensúlyo-
zását a ker. hagyományból megőrzött vallásos intézményei-
ben birja. Ne fordítsa ezen példát senki ellenünk, mintha ép 
ez a tévelynek szolgálatjában tartaná a népeket. I t t is, mint 
más sok esetben, habár az elvnek egyetemes alkalmazása 
néhol esetlegesen hiányos és sajnálatos, mégis hódolat az 
mindig az elv igazságának, s benső illetékességének bebi-
zonyítása. Fogjuk-e tehát mondani, hogy a dolgok ezen 
rend je , mely történelmileg egyetemes az elméletben , az 
igazságra te t t alkalmazásban rosz ? Ide megy ki azon rend-
szer, melyet mi elvetünk." 

„Fogjátok azonnal mondani, s mondjátok is, mióta az 
egyház áll, a keresztény államnak, keresztény fejedelemnek, 
keresztény törvényhozásnak elve soha sem valósittatott. 
Ennek bebizonyításában hivatkoztok azon viszályokra, me-

lyek ker. életünk 14 századjait megtöltik ; hivatkoztok a pap-
ság és a császárság közötti harczokra, a parlamentek és a 
papirend küzdelmeire. Ezekből azon következtetést von-
játok, hogy a theocraticus kormányzat nemcsak jövőre, ha-
nem a múltra nézve is utópia, s ideje tehát, hogy hagyjunk 
fel vele." 

„Mondjuk ki kedves fiaim, hogy némely tárgyaknak 
a legnagyobb szerencsétlensége az, hogy védelmükre ha-
zug szavakhoz kell nyúlni. A theocratia jogilag csak a zsidó 
népnél volt ; ha másutt is volt, e nép bizonyosan nem kath. 
nép volt. *) Nem fárasztalak titeket ennek bebizonyításával, 
mert erről már másszor szóltam." 

„A theocratia jogosan létezett a zsidó népnél, lássuk, 
talál-e kegyelmet elleneseinknél? A zsidóknál a theocratia 
tövényes volt, mert az Istentől volt, törvénykönyve, s a nép 
vezére az Istentől adatott. A zsidók alkotmányát nem lehet 
megtámadni, anélkül hogy az Istent megtámadnók, aki an-
nak szerzője volt ," 

„Valóban, ha ellenvetőink szavait követjük, egészen el 
kellene vetnünk a jót, mivel a gyakorlatban, az intézmé-
nyekben, kivált a népek kormányzásában hiányosan alkal-
maztatott. Szűnjön meg tehát üdvösen munkálkodni az egy-
ház, mivel mindeddig nem sikerült neki a szenvedélyeket, 
az emberi akaratokat meghódítani, az eseményeket hatal-
mába haj tani , tanainak , parancsolatjainak egyetemes tisz-
teletet kivívni. Adjuk fel a jót egészen, mivel egészen nem 
valósithatjuk. Egyesekre alkalmazván ezen okoskodást, az 
evangeliumi parancsoknak nagy részét el kellene vetnünk. 
Például, 18 század tapasztalatai után hogyan merjük hí-
veink ajkaira a legvalósithatlanabb óhajtást tenni, mely e 
szavakban van : adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sic-
ut in coelo ita et in terra ? A nemzetekre vivén e szabályt, 
nemcsak a keresztény királyság, hanem a mózesi törvény-
hozás ellen is bizonyítana. (Nem sértetett-e meg a ne orozz, 
ne paráználkodjál, ne ölj stb. törvény? Mikor fog meg nem 
sértetni ? Adjuk-e fel a ker. királyságot, mert nem volt tel-
jesen alkalmazva ?) Nem félünk azonban a történettől, mert 
ennek tanúsága szerint a ker. korszakok nagyobb és tisz-
tább országokat láttak, mint az izraeliták. Hasonlítsuk ösz-
sze a Bírák, a Királyok, a Macchabeusok könyvét a kath. 
nemzetek évkönyveivel, nem látunk-e fényesebb tetteket ? 
Nagy-Károly, sz. István Magyarország királya, sz. Henrik, 
sz. Venczel, sz. Eduárd, végre annyi fejedelmek és fejede-
lemnők történetében, kik ha tündököltek is mint emberek, 
de inkább tündököltek mint fejedelmek. Ne feledjük, hogy 
a ker. jog több mint 1000 even át Európának közjoga volt. 
Sok bűnök voltak akkor, ma is vannak. Az emberiség Cain 
és Abel idejétől két részre van oszolva. Néha a szenvedé-
lyek szilajabbak, de az erények is tündöklőbbek voltak. Ma 
sem fogja a józan ember tagadni, hogy ami igaz szabadság, 
ami igaz egyenlőség, ami igaz testvériség vagyon a művelt-
ségben, azt a ker. hit szülte ; amint pedig hanyatlott Euró-
pában a ker. jog, hanyatlott minden emberi hatalom ; s ami 
jót a mai forradalom hagyott maga után, ez a ker. lelkek 
visszahatásából eredett." 

„Nem ábránd tehát azon terv, melynek oly sok jót kö-

' ) A z a n a b a p t i s t á k n á l , a m o r m o n o k n á l . 
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szönhetünk. Ha van ábránd, ez a forradalom terve, nem pe-
dig a ker. királyság. Midőn az egyház kimondja az ő elvét, 
habár ez a legszentebb állapotokat is feltételezi, elvének 
minden következéseit akarja, ezek közül a legutolsó követ-
kezés a menyország lesz. Midőn a forradalom kimondja az 
ő elvét, nem akarja minden következéseit, megállapodik, a 
legszélsőbb következést megakadályozza, mert ez a pokol 
volna. A forradalom nem akar logikus lenni, de nem is le-
het. Ilyen csak az egyház lehet ; semmi sincs tehát oly gya-
korlati, és kevesbé ábrándos, mint épen az egyház szigorú 
tana." 

„Nem ábránd tehát ; de talán korszerűtlen, s azért 
veszélyes ?" (Folyt.) 

ORLÉANS , oct. 30-án. A lengyel lázadás leveretett. 
Berg, Murawieff azonban le nem tette a fegyvert. Nincs 
fegyveres csapat a mezőn, de van a muszka kormányzók 
szemeiben más hatalmasabb ellenség, ez a kath. hit a len-
gyelek sziveiben. Ez ellen folyik most az élethalálos harcz. 
Erre vonatkoznak IX. Pius, legújabban Dupanloup orléansi 
püspök szavai, melyet emlékül idézünk. „Mit tehetünk mi az 
irtózatosságok eme végtelensége ellen ? Hogyan vigyünk 
segélyt egy szerencsétlen népnek, melyet az erősebb leigáz 
és lábbal tapos ; egy népnek, melynek könyei és vére három 
év óta folyik, mit mondok ? közel száz esztendő óta ; egy nép-
nek, melyet kezén és lábán lebilincselve ama borzasztó Si-
beriába, Lengyelhon sírjába visznek ; egy népnek, mely rö-
vid idő múlva csak jövő nélküli nénékből, és védelem nél-
küli özvegyekből fog állani, ha nem maradnának árva gyer-
mekek, kik egykoron emberekké nőve fel fognak emelkedni, 
hogy atyáik nyomdokaiba lépjenek ? Mit tehetünk mi 
szemben a fejedelmek tehetetlensége, a politikusok érzéket-
lenségével ? Semmit, csak kiáltani, imádkozni, adakozni. Jó, 
tehát kiáltani, imádkozni, adni fogunk. A franczia nyelvnek 
van egy erős kifejezése , bizonyos roszakat kiáltóknak ne-
vez. Igen, azon gonoszságok, melyekről szólok, e bűntények, 
és irgalmatlanságok kiáltók. Mi e bűnök, ez igaztalanságok 
ellen fogunk kiáltani. Illik, hogy az elnyomott ártatlanság 
szavát hallassuk. A kegyelet, az irgalom, az igazság őrei le-
vén, ha valahol elnyomatik, elfojtatik, rajtunk áll kiáltani, 
opportune, importune, mint az apostol mondja. Minden 
pap egyegy „vox clamantis" képviselője annak, ki kiált, 
és közbenjár az emberekért „qui interpellât pro nobis," ki-
nekkinek közülünk mondja az Isten : clama ne cesses. — 
Igen, fogják mondani a politikusok, ti vagytok a hang, mely 
kiált, de a pusztában. Ez igaz, de vigyázzatok államférfiak, 
van valaki, aki meghallgat bennünket, és ez Is ten: pauper 
clamavit, et Dominus exaudivit eum ; és hozzátok különösen 
mondja az Isten vox sanguinis fratris tui clamat ad me de 
ter ra ." A kitűnő főpap ezután a pünköst utáni 12 vasárnapi 
evangelium szakaszát az irgalmas samaritánusról véve hason-
lat tárgyául elmondja, néhol nem minden keserűség, és szem-
rehányás nélkül, latrok kezeibe eső szegény zarándok előtt 
mint haladtak el Europa fő nemzetei, (a franczia, az angol 
stb.) anélkül, hogy segitséget nyújtottak volna, mindegyike 
viso illo praeterivit. „Azu tán— igy folytatja — j ö t t egy 
pap. Ne feledjük azon kemény szavakat, melyeket a mester 
az érzéketlen pap felől hangoztatott, és melyek engem meg-
reszkedtetnek. De itt vigasztalnak, mert a pap megjött, IX-

dik Pius a neve. Ő nem gazdag samaritanus ; nincs lova, 
melyen a szenvedőt elvigye, sem sok pénze, hogy fizessen 
értté ; alig van egy kis bora és olaja, hogy sebeire öntözze, 
mert őt magát is az uton hasonló baj érte, ő maga is kifosz-
tatott. Mindazonáltal ő megáll, beköti sebeit, szavát emeli, 
igazságot követel. Mi is Jézus Krisztus áldozárai boruljunk 
le a szenvedő mellé , mert ha az egész világ el is hagyja 
Lengyelországot, ne hagyjuk el mi, mert ez annyi volna, 
mint elhagyni az igazságot, a bátorságot, a szerencsétlensé-
get. Nem, — ne menjünk el a megsebesített mellett imád-
ság, sóhaj, és adomány nélkül." Miután újra hathatós sza-
vakkal idézte volna papjainak emlékébe a szegény nemzet 
szenvedéseit, a pápa nemeskeblü szózatát, reményét fejezi 
ki,hogypapjai a misében meg fognak emlékezni az elhunyt len-
gyel fiakért, és magán vagy közgyüjtések utján segélyado-
mányt küldeni. „Uraim ! —végzi — őrizzék meg könyeiket, 
adományaikat, rokonszenvüket, és imáikat egy baromia-
san megtizedelt, igaztalanul elnyomott, vakmerőn kifosztott 
nemzet számára. íme ez méltó tárgya rokonszenvüknek, és 
ha szavaimat meghallgatandják, holnap Lengyelország nem 
lesz ugyan megmentve , de néhány szerencsétlen árva, öz-
vegy, és sebesült megkönnyítve, bátor hősök pedig támo-
gatva egyenetlen küzdelmükben azon gondolat által, hogy a 
franczia papságban testvérekre, védőkre találtak." 

MANDALE, (Birman császárság) május 10-én. A Bir-
man birodalom uj székvárosában Mandale-ban f. hó 8-án 
nagy ünnepélyességgel szenteltetett fel az apostolok feje-
delmének sz. Péternek tiszteletére épitett templom Bigan-
det püspök e missionak apostoli helyettese által. A szép 
templom székesegyház lesz, ha egykor a püspök e városban 
székelhet, amint ez a keresztényeknek annyira kedvező csá-
szár óhajtása. Néhány éve, midőn a császár egy u j birodalmi 
székhely alapittatásának tervét megvetette, kinekkinek in-
gyen helyet adván azépitésre; a kath. missionariust is magá-
hoz hivatta, felszólitván őt, hogy tetszése szerint válaszszon 
helyet az épitendő templomnak és a keresztényeknek szá-
mára. A választás meg is történt. Épittetett egy tem-
plomocska, egy lakház a küldérnek, a fiuk és leánykák szá-
mára tanoda. Kert is van a lakház mellett, melyben a küldér 
néhány szabad óráját estve töltheti. A lelkészi laktól tova a 
legszebb rendben emelkednek a keresztények házai , kik 
mind a missionárius felügyelete alatt állanak, nemcsak a 
lelkiekben, melyekre nézvç a legnagyobb szabadságnak ör-
vendenek, de a polgáriakban is minden tekintetben. Igazán 
hálával tartozunk ezen császárnak, ki annyit tett a missio 
előmozditására. Az isteni gondviselés akarta, hogy itt a po-
gányság homályát az üdv napjának egy suraga derítse fel, és 
az utódjában üldözött Péter tiszteletére templom emelked-
jék, hová, mint egykor Jeruzsálembe, mindenféle népek se-
regeijenek. Abbona apóst, alhelyettes, ki sok év óta annyit 
fáradozik az itteni keresztények üdvének előmozdításán és a 
pogányok téritésén, látván, hogy temploma mindinkább szük 
lesz a hivek befogadására, az isteni segélyben bizván elha-
tározta egy újnak építését, mely a fővároshoz méltó legyen. 
A császár alig értesült a szándékról, azonnal szép összeget 
irt alá, példáját udvari főtisztjei és számosan az itt élő ide-
gen nemzetbeliek közül : olaszok, francziák, angolok, örmé-
nyek, sőt birmanok is követték. A templom fel is épült, és 



valóban diszét képezi a császári városnak. Toscánai stylben 
épült, és 1500 embert kényelmesen befogadhat ; ugyanany-
nyinak van a templommal egybekötött folyosókon helyük. 
A főoltár ékes és gazdagon meg van aranyozva A missiona-
rius azt akarta, hogy a felavatás ünnepélye fényes legyen, 
és azért erre meghivta a távolabb vidékeken élő kereszté-
nyeket is. Jöttek is vagy 100 olasz mértföldnyi útról férfiak, 
asszonyok, gyermekek kocsin és lóháton. Folyó hó 8-án hét 
órakor reggel Bigandet felvevén a püspöki öltönyöket, a pro-
vicarius és még három hitküldér segédkezése mellett a fel-
szentelés ténykedéseit megkezdette, melyek után a szent-
mise tartatott, mely alatt ő méltósága szokott ékesszólásával 
birmán nyelven beszélt azok érdeméről, kik az építést ado-
mányaikkal lehetővé tették, és az Isten házát megillető tisz-
teletről, végül felszólította a hiveket, hogy imádkozzanak a 
jótevőkért, különösen pedig a császárért, kinek fő része volt 
benne. Az ünnepély után a fejedelem költségén adott lakoma 
következett. 0 ! mily szép volt látni a kicsinyek és nagyok, 
szegények és gazdagok testvéri szeretetét ! Még Europa bi-
zonyos kath. kormányai templomokat lerontanak, zárdákat 
pusztítanak, addig India messze vidékén egy pogány feje-
delem kath. templom építéséhez adomáuyokkal járul. Au-
feretur . . . et dabitur facienti f ructus ." 

VICTORIA, sept. 2-án. Victoria csak imént lett 1851-
ki concordatumtól fogva székesváros. Első püspöke van, 
igen kegyes ur. A papneveldének buzgó rectora van. 50 az 
internus , 200 az externus. A megye igen nagy. A város-
ban 3 a parochia. Vannak clarissák, dominicanák, brigidinák. 
Csinos fekvésű szép épületekkel biró város. Szép hospi-
cium és hospitale van benne. Az irgalmas szüzek sok jót 
tesznek, — Útközben az ember oly helyekről is , informál-
tatik utas papok által, hová épen nem érkezhetik, egy pampe-
lonai beneficiatus mondá : hogy Pampelonában 25,000 lakos 
van, 5 a parochia, — a megyében 900 a parochia. A semina-
riumban 200 internus, 300 externus van. September 3-án 
Loyolában mondtuk a szentmisét leginkább a magyar, s ne-
vezetesen a kalocsai jezsuitákért. Victoriaból franczia föld 
felé halad az ember sok és hosszas alagutakon Villa-realba. 
I t t kocsira ü l , és elér két óra múlva Ascoitián keresztül 
egy remek kolostorhoz, mely egészen magánosan áll, egy 
nagy kúpos templommal. A hely Loyolának hivatik, s azon 
helyen áll , hol egykor sz. Ignácznak atyai háza állott. Az 
egész épület még nincs befejezve, de a már bevégzett rész is 
méltó a királyi bőkezűséghez, mely által 70 éven át épült; A 
templom nyolcz oszlopon nyugvó kúp alatt áll, egész körben 
az oltárok jól vannak elrendezve, fent a kúpot tartó fal abla-
kain szent Ignácz életét ábrázoló ablakfüggönyök.láthatók. 
A kúpot tartó felső oszlopokon jeles szoborképek ábrázolják a . 
religiot, az isteni és erkölcsi erényeket. A templomhoz épí-
tett lakás egyik emeltebb részén van sz. Ignácz atyai há-
zából tiszteletképen fentartott szoba, hol sz. Ignácz ágya állt, 
és azon terem, mely akkor ugyan a háznak nagyobb tereme 
volt, most pedig kápolnává alakíttatott és csinos festvénvek-
kel , alkalmas faragványokkal b i r , melyek sz. Ignácz éle-
tére, neveltetésére, csudáira, munkásságára és halálára vo-
natkoznak. Ezen kápolna-most ujabb ékesitést nyer. Néhány 
ereklye darabkák is vannak, és sz. Ignácz ruháiból egyes 
kis részek. Sept. 4. mint első vasárnapján a hónapnak itt is 

ajtatosságot tartott a Jézus szivének tiszteletére gyülekezett 
társaság. Elimádkozták az olvasót, egy beszéd tartatott, el-
énekeltetett a lorettoi lytania, s az Oltáriszentséggel áldás 
adatott. Itt a predikáczió bask nyelven tartatik. Victoria me-
gyének (ebben van Loyola) nagy része az úgynevezett Can-
tabria vagyis Vascongada, saját nyelven beszél, van benne a 
spanyolból, de sok az arabsból, ez itt a nép nyelve, s mivel 
ezen nyelv a szomszéd franczia határokra is átmegy, a bay-
onni megyének is egy jeles része ezen nyelven beszél és 
hallgatja Isten igéit. — Loyola két városka közt fekszik, Az-
coitia és Azpeizia közt. Azcoitián 7 pap van, 3,000 lé-
lek, két nőzárda. Azpeizián 7,000 lélek, tiz pap, egy plébá-
nos és 9 beneficiatus ; vannak sz. Erzsébet apáczái, de nem 
betegápolásra. A loyolai házban lakik a castiliai tarto-
mánynak főnöke, itt van az ujonczneveldé hála Istennek jó 
számban, mert innen készülnek a missiokra. A ház igen 
alkalmas a tanulásra, elmélkedésre , a kert jó nagy, a közel 
emelkedő hegyek felfelé, vonzák a szivet, a jó rend elősegiti 
a nevelést, ez az egyik legkiesebb tájéka Spanyolországnak ; 
a nép jó lelkű. Ezen rövid jegyzeteket leginkább jó akaróink 
iránt való tiszteletből irtuk, hogy evvel kifejezzük némileg 
mély tiszteletünket s lekötelezettségünket jó akaratjuk 
iránt, melylyel ez útban szives részvétükkel, imáikkal segí-
teni kegyeskedtek. — Átalában véve Spanyolországban sok jó 
van. De hosszabb időig kell benne maradni, hogy kellő tájéko-
zást nyerjen az ember.— Mi az éghajlatot illeti, az nem épen 
kiállhatlan, sőt kedves. A föld nagy részben termékeny, és 
kies tájakkal bir. Valencia környékét, Andalusiát, Tarragona 
táját leginkább dicsérik. — Mi a népet illeti, megvan a 
maga egyszerűségében. Átalában becsületes, igaz, sőt barát-
ságos egy nép. Hogy a fuvarosok közt itt is akad, ki az al-
kalmat felhasználja, ha idegennel van dolga, az világszerte 
igy megy, s tán aránylag itt kevesbé. A nép fenhangon be-
szél, jó melle van, az utczák élénkek, susogva nem tudnak 
beszélni. Ami a fődolog, megvan a népben a hit. A boldog-
ságos Szűz Máriát egész erővel tiszteli. Ha az ember a ce-
saraugustai csudás kép előtt ajtatoskodókat nézi és hallja, ha 
a toledoi sz. kép előtt buzgolkodókat látja, ha papok tanu-
ságait hallgatja, épülni kell a hiten, mely e népet élteti. — 
Az Oltáriszentségnek megadják szinte a kellő imádást. Több 
helyen van sz. ostya, melynek története a reális paesentiát 
csudás módon hirdeti. Igy Escurialban, igy Alcalában, Avi-
lában, s másutt. A spanyol nép ezen hitét több alkalmakban 
mutatja. Igy midőn a pap a szentséget beteghez katonai őr-
állás előtt viszi, a katonák kijönnek és a zászló egészen földig 
hajlittatik mig a pap áldást ad, s ezen tényben benne van az 
a hit, hogy az ur Jézus az Oltáriszentségben nagyobb, mint 
a királyné, mert ez előtt a zászló csak tisztelkedik, s meg-
hajol, de Jézus előtt a földre boritva marad mig az áldás 
tart. Űrnapkor a katonasereg minden oltárnál szokott mó-
don földre borul, a föveget leteszi, és az áldó főpap a zász-
lóra lép,- mely a földre fektettetik, róla adja az áldást s ez, 
megtiszteltetés a zászlóra, mely az ur Istennek áldó zsámo-
lyul szolgál, egy főkatonatiszt mondta egy atyának:,,Uram! 
soha sem tudtam az áldáskor használt commandé szót végig 
kimondani, annyira meg vagyok akkor indulva, midőn a ka-
tonaság földre borul, és az áldást elfogadja." Emlékezetes 
azon szokás is, mely nagypénteken fordul elő , midőn a ki-
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rály, királynő pro crucis adoratione megy, miután a bevett 
szokás szerint háromszor letérdelt a szent kereszt (okos ér-
telemben vett) imádására, a térdelő fölség eléje lép egy fő-
hivatalnok, kezében két halálra itélt embernek a törvény 
előtt meghányt okmányait, hozott Ítéletét mutatva, igy szól 
a fölséghez : ,,akarsz-e könyörülni?" ,,hogy Isten az én bű-
neimet megbocsássa, megbocsátok." S az illetők fel vannak 
mentve. Hogy ebben a redemptio nagyságának kegyelme 
nyilván előállittatik s ezen tekintetben igen is t iszteletre 
méltó, az ,per se clarum' mint a spanyolok szokták mondani. 
Ami a hitre mutat, abban áll, hogy a férfiak, mint a nők járul-
nak a szentségekhez és járnak a templomokba. 

KÖNYVÉSZET. 
Die christliche Naechstenliebe und ihre Werke 

von Felix Dupanloup, übersetzt von einem Priester 
der Dioecese Rottenburg. Regensburg, Georg Manz 
1864. 

Ezen könyv az államgazdászok ellenvetéseit czáfolja, 
melyeket a ker. felebaráti 3zeretet müvei ellen szoktak fel-
hozni; czáfolja a tévelyeket is, melyekben az ujabb államgaz-
dászati elméletek szenvednek ; kiemeli a ker. felebaráti sze-
retet gyümölcsösségét, és az államgaszdászati elméletek kó-
párságát ; kijelzi azon pontokat, melyeken a két elmélet egy-
mástól külön v á l , s mit kell az államgazdászoknak tenni , 
hogy a ker. felebaráti szeretet elméletével teljes összhang-
zásba jöjjenek. Mindezen kérdések muta t ják , hogy a tudós 
püspök ur könyve igen korszerű, a társadalmi b a j n a k , mely 
szegénységnek liivatik, gyógyitására törekszik. „Egyes ál-
lamgazdászok t ana i , melyekben az alamizsnát, mint társa-
dalmi ellenes tényt elvetik, engemet soha meg nem győztek, 
mert az áitalok felhozott okok vagy félreértésből, vagy pedig 
ami gyakoribb , rosz akaratból erednek. Mi körül forog is a 
kérdés ? Vagy azt ismétlik ők, mit mi régen mondtunk, vagy 
azt hozzák fel, amit soha nem mondtunk, vagy azt támadják 
meg, mit mi soha nem állítottunk, vagy oly indokokat tulaj-
donítanak nekünk, miket soha nem ápoltunk. Az alamizsnánál 
nem néznek az adományra, hanem az adakozó czéljaira, hogy 
ezt gyanúsíthassák." A tudós püspöknek sajátsága az ala-
posság, a világosság, az élesség, a tömöttség és a tá rgynak 
oly kimeritése , hogy a lényeg teljesen átdolgozva legyen. 
Ezen mû is olyan. 

Legende von den lieben Heiligen Glottes, nach 
den besten Quellen neu bearbeitet von Gr. Ott Stadt-
farrer in Abensberg. Regensburg Pustet 1864. 
(54. kr.) • 

Ezen füzet az első kötetet kezdi. Tiz év előtt je lent 
meg Ottnak ezen munkája , a családoknál fölötte nagy ked-
vességet talált. Az első 9 kiadás egészen elfogyott, a 10-dik 
kiadás újra van átdolgozva. Megjelenik két8-ad alakú kötet-
ben, ez évben ki lesz nyomva. Ára 5 fr t . 36 kr. 

Kirchliche Geographie und Statistik von Jakob 
Neher, erste Abtheilung, die europischen Kirchen-

provinzen. Erster Band enthaltend : Italien, Spanien, 
Portugal und Frankreich. Regensburg, Manz. 4 frt. 
50 kr. o. é. 

A francziáknak van ily könyvük, Migne gyűjteményé-
ben is találtatik , Giov. Petrinek munkája : „Prospet to della 
Gerá rch ia" ; Kar inak: „Die kath. Kirche in ihrer gegenwär-
tigen Ausbreitung auf der E r d e " ; Wigger snek : „Kirchliche 
Sta t is t ik" ; Gaetano Moroni : „Dizionario di erudizione sto-
rico-ecclesiastica" stb. ; a spanyoloknak is van idevágó mű-
vük ; azonban az Istenországa mindig ter jeszkedik, több és 
több adatokat lehet gyűjteni, a gyüjtöt teket helyesebb rendbe 
szedni; azért Nehernek munkája sem fölösleges. Benne ta-
láljuk a püspöki városok népszámát, a templomok, a szerze-
tesházak leirását, a püspöki vagy káptalan javadalmak hely-
zetét. Ugyszinte az egyházi tartományok felosztását, nem 
különben az egyházi kormányzat helyi szabályait és szo-
kásait. 

Die Gottheit Jesu Christi, neuer Beweis abge-
leitet aus dem neuerlichen Angriffen des Unglau-
bens, zugleich Fortsetzung der philosophischen Stu-
dien über das Christenthum von Aug. Nicolas. Re-
gensburg, Manz. 1 frt. 98 kr. 

Sokan ismerik hazánkban e kath. bölcsészt és hittudóst, 
semmint csak szót is szükséges volna az ajánlásra fordi-
tani. Nicolas a logikának vas fogai közé veszi az u j itészet-
nek mód já t , szabálytalanságban álló szabályait ; nem elég 
neki megvédeni, ami szent, ő rontani akar, ami gonosz. Az 
első négy fejezet egészen az u j itészet taglalásának van szen-
telve, a többiek Krisztus Urunk istenségének bebizonyításá-
val és a bevitató okok szilárdságának kimutatásával fog-
lalkodnak. 

Das Reich Gottes, von Levry, eine katli. Philo-
sophie der Geschichte. Regensburg, 1864. 2 Baende, 
3 frt. 15 kr. 

Az iró Bossuetnek eszméjét megtartva bővebbekre 
terjeszkedik. Az eredeti munka franczia, németre Braun Ká-
roly fordította. A franczia munka kedves fogadtatásban ré-
szesült, különösen az ifjaknál kedves és művelő olvasmány-
nak ismertetett. „Önnek munkája komoly elmélkedéseknek 
gyümölcse, igy ir a saint-dié-i püspök e könyvről ; korsze-
rűsége kétségkívüli, mikor annyi sok hitetlen tudós a tör-
ténete t eltorzitja, helyes ismeretét lehetetleníti. Biztos le-
het, hog)T önnek könyvét örömmel fogom látni papjaimnak, 
papneveldéim elöljáróinak kezében." Az arâsi püspök szinte 
igy nyilatkozott. 

Die Lehre von dem heiligen Geiste, oder allge-
meine Geschichte der beiden Geister, die sich um 
die Herrschaft der Welt streiten, und der beiden 
Staaten, die sie gebildet haben, von Gaume, über-
setzt von A. Holm. Erster Band, .Regensburg. Manz, 
1864. 

Sajátja Gaumenak a leginkább égő kérdések mélyeit 
felnyitni, a kornak bajait a kath. örök igazság világosságá-
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nál felmutatni. Sajátja, nem kicsinyíteni, nem takargatni, 
lianem éles szemmel a bajnak borzalmait felfogni. Azért oly 
élénk, és majd nem rettentő a könyveiben. Az itt felhozott 
műben a scholasticusok tanát ,de angelis' adja elő, szem-
mel tartva a hitetlenséget, a babonát, az ördöngösséget, 
mely mai napon uralkodik. Két szellem uralkodik a világon, 
jó és rosz ; az égi harcz az angyalok között leszállt a földre 
az emberek közé, mint ott, ugy itt is az emberré lett Isten 
fia körül vivatik a harcz. Az angyalok egy része nem akart 
hódolni az emberi természet alá rejtett Istennek, a hitetlen-
ségek, babonaságok, álbölcselmek minden rendszerei abból 
indulnak, mert az Istenembernek hódolni nem akarnak. A 
válaszfal tehát az incarnatio, minden szellemi és anyagi 
boldogságnak, minden szellemi és anyagi nyomornak, a bé-
kének vagy háborúnak sarkpontja. Ez adott eszmét sz Ágos-
tonnak is de civitate Dei munkájára ; s a dualismust Gaume 
ezen munkájában végletekig vive feltaláljuk. Természet 
fölöttit nem akar a mai hitetlenség; vagy ha ilyet elfogad, 
ez nem isteni, hanem ördögi. I t t van a mai daemonolatria az 
Íróasztaloknál. — E munkának olvasása kedves, meglepe-
tésekkel tele, korunknak történeti tükre. 

Ezek után hazai egyházi irodalmunk termékeiből felem-
litjük „Magyarország története dióhéjban Nogáll János nv. 
kanonoktól ötödik javított kiadás;" „Mieczyslawska Makrina 
minskibazilita rendű nőzárdafejedelemasszonya,történeti epi-
sod a kath. egyház üldözéseiből Oroszországban, Mladoniczky 
Ignácz győrmegyei áldozártól." Az ujabb üldözések már nem 
üldözések, de kiirtások, teljes elfojtások.—„Népnevelők Ka-
lauza, Évkönyv, harmadikévi folyam, szerkesztik Szauter An-
tal, és Warga Ferencz pécsi papok, reál, s tanitóképezdei ta-
nárok." A dolgozatok legjobban választva, és komoly tárgya-
lással átfűzve. Mennyire szivükön fekszik az e folyamban 
szóló, ugyszinte a mult éviben iró uraknak a kath. nevelés, 
tanítás, a dolgozatok, s maga az irodalmi vállalat bizonyítja. 
A ,vezérczikkek' a kath. egyház dicsőségét a polgári társa-
dalomban, és a vasár-és ünnepnapi evangéliumok előadási 
modorát a néptanodákban fejtegetik. Ezután nevelészeti s 
módszertani közlemények, ének és zene tartalmú dolgozatok. 

VEGYESEK. 
Turinból legújabban ily fölirattal küldetett a péterfil-

lér Romába : „Virgo bellorum potens — cujus patrocinio Pius 
V. Pont. Max. — barbaros olim fregit perniciem nomini 
christiano minitantes — Pium IX. Pont. Max. tibi unice confi-
sum — siquando humana deficiat coelesti ope sic tuere — 
uti constet inter omnes — Ecclesiae incolumitatem non mor-
talium viribus non potentiorum praesidio niti " Csatlakozunk 
forró lélekkel ezen ajtatos, katholikus, s azért hatalmas vá-
gyakhoz. „ 0 spes certissima, o solamen nostrum — si te frus-
tra nemo vocavit umquam —• in hoc procellae quo iactamur 
mpetu — audi clamantes intuere supplices — tuae qui ni-

timur opis fiducia." Ezt mondták a romaiak a Mater bonae 
spei ünnepén, velők mondja az egész kath. világ. 

A párbaj Poroszországban sokra ment. Mondják, hogy 
a király a tisztek vitáit ezen uton akarja kiegyenliteni. Két 
év előtt Iloclrvvaechter prot. sorkatona sértegette Fürsten-
berg- Stammheim kath. tisztet. Ez nem akart vívni. A király 

reájok parancsolt, s nehogy őket elitélni kelljen, azt a ta-
nácsot adta, menjenek Hollandiába, s ott vívjanak. Elmentek. 
Tíz lépésnyire golyóra kiálltak. Hochwaechter hasba talál-
tatott , azon éjjel meghalt, Aachenbe hozattatván a test, 
teljes katonai pompával eltakarittatott. — 

A .Fate bene fratelli' szerzetes társulat romai főnöke 
Milanóba jött. A prefetto megtudván, parancsot küldött 
hozzá, hogy 3 óra alatt a várost, 15 óra alatt a piemonti ha-
talom által tartott tartományokat hagyja el, különben elfo-
gatik. — Igaz, Milanóban csak oly testvérek főnöke mozag-
hat szabadon, kiknek szólama : ,tegyünk roszat testvéreim.' 

A genuai ,Stendardo' igy festi az olasz helyzeteket, 
melyeken Drouyn repedésig örült : „Italia haladott az adó-
felemelésben , a kölcsönök fölvevésében, Bastoggi báró és 
Susatii képviselők hazai csalásaikban, az erkölcstelenségben, 
az istenkáromlásban, a kéjházak hivatalos szaporításában, 
az öngyilkosságban, a párviadalokban. Mérsékelt eszmék is 
jelentkeztek, mert 54 püspök száműzve van, 4000 plébános 
bebörtönözve, 1300 kolostor elpusztítva, 22,000 szerzetes az 
éhenhalásnak átadva. Mérsékelt eszme a csordakint tet t be-
lebbezés , a pica-törvény, mely szerint ha 10 ártatlan meg-
lövetik, Rovere a kamarákban mosolyogva mondja, hogy ez 
félreértésből történt ." — Ilyeneken tudnak örülni, ilyeneket 
dicsérni a diplomaták. Az Isten tiz parancsolatjának első 
pontját sem tanulták meg, pedig Martinet mondja, hogy 
ezen tiz parancsolat tiz sorban előadja mindazt, amit a láng-
ész az emberek jó kormányzására czélszerüt találhat. (Sci-
ence sociale liv. 1 ch. 5.) 

Egy milanói lap azt fáviratoztatta magának, hogy Ro-
mában a politikai peres iratok megégettettek. Szeretnék a 
forradalmárok, ha gonoszságaiknak okmányai megsemmisit-
tetnének. Nem, — Romában a politikai periratokat megtart-
ják, mint örök bizonyítványt Victor király kormányának al-
jasságairól, bujtogatásairól, az erkölcs ellen tett merényei-
ről. Romában csak az 18-49-i forradalmi papírpénzt égették 
el, miután teljes értékben beváltották A forradalmi kormá-
nyok szokták az ily politikai perek okmányait megégetni, 
nehogy összeesküvéseikről, megvesztegéseikről bizonyító 
adatok maradjanak. Igy tett Mazzini 1849-ben, a viterboi, 
mirtetoi, sinigagliai törvényszékek politikai iratait mind 
megégettette. Megégetnék ezek a lelkismeretet is ; de ez 
égeti őket. 

A turini kormány garasos megtakarításokat akarván 
tenni, felszólította Passagliát, hogy vagy a tanárságról é3 
ennek fizetéséről, vagy pedig a képviselőségről mondjon le. 
A szerencsétlen pap a tanárság biztos fizetését választotta, 
a képviselőségről lemondott. Lemondását tartalmazó levele 
azon gúnymosolylyal fogadtatott, mely Passagliát fogadta, 
ha szólni akart. — Igy legalább két helyütt nem fog sacri-
legiumokat. elkövetni ; marad a 9000 lira és az újságlap. 
Quomodo cecidisti Lucifer, qui mane oriebaris ? Et foeces 
ejus in pedibus ejus. 

Hasner, a birodalmi tanács alsóházi elnöki hajszál vé-
konyságú, s pókháló szilárdságú fogalmakból készített meg-
nyitó beszédjében mondá: „az állam eszméje nem ismer kor-
látot, legkevesbé pedig múltnak korlátjait a jövőről." Tu-
rinban épen ezt a vasat verik: ,a mult nem korlátoz.' Petru-
celli della Gattina képviselő véséstől májastól mazzinianus, 
oct. 27-én, Presséhez irt levelében mondja : „Az államon ki-
vül, mely egy nemzet társadalmának teljes kifejezése, nem 
lehet lény, mely tőle különbözzék, vagy vele párvonalt tart-
son." Az eszme mindent emészt; csak az a baj, hogy sokan 
emésztő eszmékből élnek. Mily első rangú berlini professor 
veszett el Hasner urban 1 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: Lelkipásztorkodási tárgyalások. XIII. 
(Vége.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XII. 

(.Vége.) 

3) A müveitek, mint azt már egy előbbi tár-
gyalásomban kifejtém, annyira követelők lettek, hogy 
maguknak különös, úgynevezett „müveit" erkölcs-
tant követelnek, s bizonyára ügyetlenségnek tartják, 
ha a gyónószékben előttük arról beszélünk, vagy 
azt sürgetjük, hogy például a hatodik parancsra 
nézve nincs semmi parvitas materiae. Én azonban 
azon hitben élek, hogy e müveitek követeléseikben 
nem mentek volna annyira, ha nem lettek volna, s 
még ma is nem lennének félénk gyóntatok, kik a fi-
nom kelmék és selyem ruhák látására, szavaik min-
den élét megtompitják, s a tiz parancsolatokat, vala-
mint a hét fő bűnöket is tökéletesen kiszapulják, ki-
lúgozzák, nehogy e bibor, selyemre a zokogó kö-
nyekből csak egy is peregjen. Ha ellenben darócz, 
szűrruhás jő a gyónószékbe, akkor félreteszszük 
az arany mérőt, s gyakorta olyakat mondunk, mi 
oly érzést idéz elő a szegény gyónóban, mintha ol-
tatlan meszet nyeldesne. Azt hiszik, hogy a modort 
az ily szegények irányában amaz ismert közmon-
dásnak kell vezérelni : amilyen a posztó, olyan a 
folt. De ha valahol, itt bizonyára ferdén számol az 
ily modoros lelkiatya. Ez indokolatlan nyerseség 
rendszerint veszélyesen hátráltatja a bevallás őszin-
teségét, mely visszavonul, nem találván őszinte, szí-
vélyes részvétet, s igy a lelkiatya igen könnyen 
szentségtörő gyónásra szolgáltathat alkalmat. Igaz, 
a köznép durva szokott lenni vallomásaiban, nem 
keres sokáig szép szólamokat, s daróczhoz hasonló 
bűneit nem takargatja gyapot s pamutba, gyakran 
oly modorban beszél, hogy az embert haragra ger-
jeszti, miután bűneit a legdurvább kitételekben adja 
elő. De azért átalán véve őszinte a köznép. Több-
nyire megmenti a lelkiatyát a nyomasztó kutatások-

tól, s ha talán szükséges is az, nem szükséges, hogy 
tűhegyen járjunk, mint a müveiteknél, kiknek pa-
lástolása, szépítgetése s alattomos utai annyi idejét 
rabolják el a lelkipásztornak. Az eszélyes lelkiatya 
nem fog a köznép eme durvaságain megütközni, in-
kább szeretettel előzékeny lesz irányukban, s lia 
szükségesnek látja, a nyers kitételeket illő mértékre 
vezetendi. Minthogy a nép, hol azt még a müveit 
szokások meg nem mételyezték, őszinte gyónást szo-
kott tenni, s fő törekvése, hogy jól gyónjon, a szere-
tettől vezérelt szívélyes lelkiatya minden rendkívüli 
fáradság nélkül őszinte vallomásokat nyerend, mi-
után a közéletben is tulajdona a népnek, hogy biza-
lommal viseltetik az iránt, kinél őszinte részvétre ta-
lál. Gyakorta megütköznek a közrendű emberek 
esetlen vallomásain ; ezek, mikint maguk is gyak-
ran panaszolják, dolgaikat és ügyeiket sem jól 
összefüggőleg, sem ügyesen előadni nem tudják. — 
De ugyan miben ütközhet meg inkább az értel-
mes gyóntató atya, az ily esetlen vallomásokon-e, 
vagy a müveitek vallomásain ? melyek igen gyakran 
nem egyebek puszta szavaknál, habár ügyes nyelv-
vel adatik is elő. Az előbbi vallomások legalább 
tért és alapot szolgáltatnak nekem, hogy kérdéseim 
után azokból tökéletest állitsak elő, mig amahoz 
legkisebb segélyei sem szabad járulnom, mert az elő-
adót, ki el van telve magával, megsérthetem. Tudom 
én azt, mily boszantó, midőn például tanitásaink-
ban épen a gyónásról s annak módjáról, nevezetesen 
a vallomás mikintjéről egy félóráig beszéltünk, s 
alig zárjuk le ajkunkat, már egy ügyetlen gyónóval 
kell vesződnünk. De nem szabad veszteni türelmün-
ket, csak oktassuk a népet, seljő az idő, midőn meg-
nyerik a gyónás tökélyét, s nem szabad felednünk, 
hogy a jó gyónásnak is megvannak nehézségei, ki-
vált a köznépnél, mely a szükségesekben oly nehe-
zen halad, s csak hosszas gyakorlat után teszi saját-
jává azt. Ami az intelmet illeti, az ilyetén vezeklők-
nél, rövid és találó legyen az, minthogy a prédiká-
cziónak a gyónószékben nincs helye. Átalános kité-
teleket használni kétszeres elvesztegetett munka. 
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Igaz, hogy a gyónószékben a néppel bizalommal 
beszélhetünk, sokkal több hasznot tehetünk, mint öt 
hat beszéddel is, de a hosszadalmat kerüljük, nehogy 
eljárásunk unalmassá váljék. Ha beismertük a ve-
zeklő főbűnét, igyekezzünk majdnem kézzelfogható 
töredelmi s erénygyakorló eszközöket ajánlani. Ha 
például valaki szokásos káromkodó, hosszas érteke-
zés e bün fertelmessége és veszélyes voltáról alig 
használand sokat. Adjuk elébe röviden és szabato-
san bűnét, s tanácsoljuk, vagy tegyük kötelességévé, 
hogy minden káromlás után maga magát büntesse 
meg, vagy valamely rövid ima vagy böjtölés által 
stb. ; hogy igy figyelmét önmagára és bűnös szoká-
sára vezessük. Ha követi tanácsunkat, s teljesiti a 
reá rótt kötelmet, nem sokára tapasztalandja, ha ma-
gát nem korlátozza, hogy a büntetés sokszorosan 
szaporodik, s nem marad számára más választás, 
mint vagy megmaradni gonosz szokása mellett, vagy 
legyőzni aljas szenvedélyét, mi által elvégre mégis 
megjő, hogy ne csak gyónása előtti perczekben, ha-
nem más időben is gondoskodjék magáról és lelki 
állapotáról ; oly eredmény, mely Isten segélyével 
kezdete lehet az állandó megtérésnek. Mi a feloldo-
zás megtagadását vagy elhalasztását illeti, nem kö-
vetelhetni a műveletlenek iránt más eljárást, mint 
amilyet a lelkismeret és kötelesség a lelkiatyának pa-
rancsol , de legalább egyenlő eljárást követelhetni, 
vagyis azt, hogy az e nembeli müveit bűnösökkel ne 
nagyon szelíden, a közrendüekkel pedig igen dur-
ván ne bánjunk. Ahoz természetesen nem sok esély, 
nem is sok ügyesség kell, hogy egy szegény köz-
rendű bűnöst agyónószékből elkergessünk, mig más 
részről nagyon sok lelkismeretlenség szükséges, hogy 
müveit bűnösöket úgynevezett „gyengéd viszonyuk-
ban" évek hosszú során hagyjuk, s ne merészeljük 
e gyengédségeket közelebbről megszemlélni, midőn 
bizonyára látandnók, hogy ezek háta megett is ocs-
mányságok rejlenek. A nép körüli ilyetén bűnösök-
nek, kiktől a felmentés megtagadandó, azon előnyük 
van a müveit bűnösök fölött, hogy oly finomul nem 
függnek a bűnön, mint ezek, hogy annak gonoszsá-
gát inkább becsmérlik, mint ezek, s legalább re-
ményt adnak a lelkiatyának az alapos megtéréshez. 
Azért a közrendű gyónóval is ne végezzünk átalá-
nosságban, ne bocsássuk azt el minden további se-
gély és vigasz nélkül, hanem legalább méltassuk 
annyi időre, mint a müveit bűnösöket. Valóban sok-
szor oly meginditó, midőn a szegény bűnös oly sür-
getőleg esd a feloldozásért, melyet elhalasztanunk 
kell. Még a müveit bűnös ily esetben daczosan 

hagyja el a gyónószéket, majdnem dühre gyúlva 
hangoztatja a setétség, pap, középkor inquisitio, lé-
lekgyötrő stb. gunyszavakat, sereszgeti ki fogai kö-
zött, melyek csikorgatása már most megkezdődött. 

4) Ha mint VIII-ik számú tárgyalásomban em-
litém a müveitek beteg és haldoklóikat többnyire 
lelkiállapotuk tiszta felismerésére juttatni nem en-
gedik , ha előttük a halál veszélyét eltitkolják, mi-
dőn őket költött s hazug vigasztalásaikkal ámitják, 
még akkor is, midőn a lialálhirnöke, a hideg verej-
ték arczukra ült, épen oly mértékben megróvjuk a 
köznépet túlzott hidegsége s részvétlensége miatt, 
melylyel betegei iránt viseltetik, s mely által termé-
szetesen a müveit gyengéd sziveket majdnem a két-
ségbeesésig viszi. A dolog azonban nem oly veszé-
lyes, mint első pillanatra látszik. A müveitek kifogy-
hatatlan sirása s kétségbeesett panaszaik mögött az 
én véleményem szerint egy jó adag pogányság lap-
pang, melynek mint az apostol mondja, reménysége 
nincs. Az igaz, nehéz dolog, hogy a tizenkilen-
czedik század még fel nem találta, hogy csak a sze-
gény ember haljon meg, a müveitek pedig élveik és 
örömeikben mindörökké megmaradjanak. Természe-
tesen , ki a nyomor keserveit, a munka kinos izzad-
ságát, ki a nehéz munkát és fáradságot nem ismeri, 
ki mit szemeszája kiván, s mit kezei s egyéb tagjai 
óhajtanak, egész mértékben birja, hogy arra nézve, 
midőn a halállal mindennek vége szakad, midőn a 
legjobb borokat a pinczében, a sok kincset, aranyat 
szekrényeiben itt hagyni kell, midőn a gazdag ter-
més alatt görbülő padokat, a szép életet, szóval min-
dent, mindent amin oly hévvel csüggött a testi em-
ber, itt hagyni kell, midőn eszébe jut , hogy mégis 
oly jó volt itt a földön, hogy annak nehéz a megvá-
lás gondolata, s hogy az övéit is vigasztalhatlannak 
mondott bánatba meriti, azt nagyon megtudom fogni, 
és elkezdődik a sirás, panasz és jajgatás , és a világ 
ezt mély érzelemnek nevezi. Ily érzelmeket az igaz 
nem ismer a köznép. Elethosszant egész az unalomig 
érezni annak igazságát, hogy az ember élete olyan, 
mint a napszámosnak napjai, hogy napjai fáradság-
és gonddal terhelvék, s hogy számára csak síron túl 
van könytelen, bánat és szenvedés nélküli élet. Azért 
a köznép nincs is test és lélekkel a földhöz nőve, s 
jobblét utáni reménye túlszárnyalja a földhatárait. 
S mikint a fiu érzi ezt atyja halottas ágyánál, épen 
ugy érezte ezt atyja szüleinek bánatos halálakor. A 
halál inkább barát mint ellenségkint tűnik fel előt-
tük Tőlök nem sokat vehet, de igen is adhat a ha-
lá a mennyet tudnillik boldogító örömeivel. Innen 
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van azután, hogy a köznépet rendesen érzéketlennek szere-
tik nevezni, pedig a haldokló ágyánáli nyugalmuk nem egyéb, 
mint megnyugvás, mely mögött keresztény értelemben sok-
kal több érzés van , mintha akószámra akarnánk is mérni a 
könyeket. Az érzeménydús müveitek az igaz sok tiszteletben 
részesítik megholtjaikat, de váljon keresztényi cultus-e ez, 
az már más kérdés ? A közember nem ismer más halotti cul-
t u s t , minthogy megholtjának sírjára egy keresztet tétet, 
imáiba és szentmise szolgálataiba foglalja, vagy érette be-
mutatja azokat, s ahányszor sírjához közeledik, ajtatos imái-
val szenteli meg a hantokat. A szegény ember nem oly köny-
nyen fakad sírásra, és én szeretem azt. Ep erőre mutat az. 
Ha a szegény ember, mint a müveitek szokták, minden ked-
vetlen eseménynél sírásra fakadna , sokszor éjjel és nappal 
siránkozhatnék , miután egész élete legzordonabb helyzetek 
és események lánczolata. S magamra nézve e részről is azon 
eredményre jutottam , hogy a lelkipásztornak e tekintetben 
sem szabad a külszin által tévútra vezettetni, hacsak ítéleté-
ben a köznép iránt igazságtalan lenni nem akar. De amiben 
a műveletlen nép , betegeit illetőleg, a müveiteket messze-
túlhaladja, az, hogy a szegény ember akár maga, akár vala-
mely családtagja megbetegszik , a szentségek vételével nem 
késedelmeskedik, s mi a lelkipásztorra oly jótevőleg hat, az 
ily betegeknél leplezetlenül beszélhet a halálról anélkül, 
hogy e keserű lapdacsokat mindenféle szerekbe lenne kény-
telen betakarni, hogy könnyebben megemésztessenek. Igy 
azután lehetséges az előkészület a boldog kimúlásra, melyet 
utoljára a müveitek is óhajtanának , ha az valami szemfény-
vesztés által lehetséges volna. Mint e sorokban többször 
érintém, gyakorta megítéljük a népet lelki dolgokbani járat-
lansága miatt, minthogy épen betegágynál állunk, vizsgáljuk 
meg, mivel foglalkoznak a müveitek, mivel a műveletlenek a 
lelkieket illetőleg kórágyukon ? En is voltam már néhányszor 
előkelő betegek szobáiban, de legtöbbnyire szentelt vizet sem 
találtam, hogy meghintésévél üdvözölhettem volna a beteget. 
Ha valamelyik olvasóim közül ily szenteltviz-iszonyos ház-
hoz lépend be, nem ártand, ha emez eljárást követendi : be-
lépténél nyúljon oda, hol különben (rendesen az ajtó mellett) 
a szenteltvíztartó állani szokott, és ezt addig ismételje, még 
az illetők azt észreveszik, s valószinüleg legközelebbi láto-
gatásánál már találand szenteltvizet. Ily fogásokra a szegény 
népnél nincs szükség. De mivel is foglalkoznak rendesen 
az előkelő betegek kórágyukon? Ha még lehetséges olvasás-
sal, és pedig minővel ? azt legbiztosabban felismerhetjük, 
ha velük csak félig meddig vallásos beszélgetésbe ereszke-
dünk. Elmélkedés , imádság, vallásos olvasmányokról ren-
desen mitsem tudnak. Ez előttük mindig untató, igen szá-
raz, inger nélküli volt. És ugyan mi szokott lenni tárgya 
folytonos panaszaiknak? bizonyára nem azért panaszkodnak, 
hogy szent misére s ajtatos körmenetekre stb. nem mehet-
nek, hanem igen, hogy oly sok élvezetről lemondani, oly sok 
kéj kirándulásokról stb. elmaradniok kell. A szegénynél, ki 
jámbor életet élt, mily egészen más irányú szél lengedez. A 
szent olvasó , imakönyv és kereszt ritkán hibázik ott ; el-
mondja a szegény, mint óhajtana Isten házában megjelenni, 
mint óhajtana ez vagy amaz bucsujárásban részt vehetni. 
Legközelebb egy majd nyolczvan éves anyókát, ki már hosz-
szu idő óta ágyban feküdt , kérdeztem , mivel foglalkozik 

egész napokon betegágyán ? „Tisztelendő ur ! igy szólt : még 
én soha nem unatkoztam, mert én mindennapot bucsujárást 
végzek," melyeket azután elősorolt, valamint az imákat is, 
és elmélkedéseket is megjelelé, melyeket ily alkalommal vé-
gezni szokott. Hányszor tudjuk meg ily betegektől , mint 
végzik el a rózsafüzér szent t i tkai t , mint elmélkednek min-
den állomásnál, gyakorta egy egyszerű kisfakereszt minden 
készlete ajtatosságuk és elmélkedésüknek. Midőn egykor 
egyik beteg hívemet, ki a reggeli szent misében naponta 
részt vett, meglátogatám, s elmaradása feletti sajnálkozáso-
mat kijelentém, mosolyogva reám nézett, s igy szólt: „Csak 
nem lát ön engem, de én minden reggel ott vagyok szent 
miséjén ;" kérdésemre, mikint érti ezt, igy válaszolt : „Ma-
gam helyett naponta őrangyalomat küldöm oda , s lélekben 
kisérem őt." Hol hallunk ily szólamot a müveitek kórágya 
mellett ? Az elmondattakból könnyen beláthatjuk, hogy a 
szegény embernél a kórágyat nagy fáradság nélkül is mily 
áldásossá tehet jük, és hogy azon korhatag ürügy megé, 
mintha a műveletlen nép tüzetes lelkivezetés elfogadására 
képtelen volna, nem igen bujhatunk. Sokszor meg is ütkö-
zünk, ha közrendű beteghez hívnak, s ugy találjuk , hogy a 
betegség nem oly nagy, mely veszélyt hozna, s talán boszan-
kodunk is , hogy fárasztottak ; örüljünk ennek, s lia kíván 
a beteg szentségekben részesülni, szivesen teljesítsük azt ; 
mindig eszembe jut néhai Tassy egri kanonok tanácsa , ki 
még mint egyszerű szabolcsi plébános egy házhoz hivatott, 
hol az öreg gazdát nejével a patkán ülve találta ; s kérdé-
sére : miért hivatták ? elmondák , hogy gyónni, áldozni és 
az utolsó kenet szentségében részesülni akarnak ; az öreg 
gazdát, kinek betegségét régen tudta, egészben részeltető a 
haldoklók szentségeiben, azonban a nőt, ki járt , kelt, csak 
meggyóntatá és áldoztatá ; alig ment haza , hirül hozzák, 
hogy mindkettő meghalt ; s akkor, úgymond, megfogadtam, 
s azt tanácslom minden fiatal papnak, hogy ha hívják, öröm-
mel menjen, s ha a hivő kivánja, részeltesse a szentségekben. 

5) A köznép, ha még a városi műveltség meg nem ron-
gálta, alapjellemvonására nézve csendes, nyugodt, a multak 
édes emlékén mint egyházi, mint politikai tekintetben oly 
kitartó örömmel függ, miután az mintegy természetévé vált; 
ragaszkodik a régiekhez még akkor is , ha talán időjártával 
egynémelyek hibásoknak bizonyultak be. Oly körülmény ez, 
mely a lelkipásztorra nézve is igen fontos, kivált ha oly hely-
zetbe jut, hol reformokat akar behozni, akár az egyházi élet-
ben, akár a nyilvános erkölcsi s fegyelmi viszonyokban, mire 
nézve minden lelkipásztor alapul tartja először semmit el 
nem törülni , hacsak mást s jobbat annak helyére nem állí-
tunk, másodszor időt hagyni a népnek, hogy az újba magát 
betalálja, s mintegy beélve természetévé váljék az. A városi 
népség, mely magát már szereti a müveitekhez sorozni, 
sokkal könnyebben ingerelhető, az ujitások bará t ja , de 
kevesbé kitartó, s rendesen a változások szeretője. I t t 
könnyű haladni, de a népnél az újításokkal csendeskén 
kell haladni, nehogy merev bizalmatlanságot idézzünk elé. 
Ez ellenzések igen feltűnők, ha például a megszokott farsangi 
tánczok, korcsmai összejövetelek, s mulatságok helyett más 
ifjúi társulatot akarnánk behozni ; a nyers vezényszó keve-
set ér itt, egy csapásra nem megy a dolog, de a türelem bi-
zonyára rózsát terem. — Aki a köznép eme jellemét lelki 
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hadjáratainál szemügyre nem veszi, bizonyára mihamar pa-
naszokra fakadand, hiveinek engedetlensége, talán ellensze-
gülése, s durvasága ellen is, ezekre azonban mindennek kevés 
hatása leend, sőt félni lehet, hogy oka lesz vétkes Önfejüsé-
göknek, mely az ellenszegülési szellemet oly könnyen fel-
ébreszti a népben, melynek folytán a lelkipásztor mindenütt 
há t rá l ta tva van, hogy hivatalát haszonnal betölthesse. Ne 
quid nimis. Atyai szeretet, szigor, de engedékenység is bi-
zonyos fokig; feláldozó lélek, segélykészség, a kötelmek pon-
tos teljesítése, és a nép örömére leend lelkipásztorának, hall-
gat szavára, s megszerzi a túlvilági vigasztalást sokkal biz-
tosabban a másik táborná l , hogy majd egykor az igaz biró 
előtt elmondhassa : „Pa te r ecce quos dedisti m i h i . . . non 
perdidi ex iis quemquam ! T. — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 25-én. Bevitatván, hogy a ker. királyság 

nem ábránd, mivel létezett, hogy a földi dolgok tökéletlensé-
geinek számbavételével igen is lehetséges, végre azon ellen-
vetésre felel a nagy püspök, hogy ennek vitatása mai nap 
nem veszedelmes, sőt hasznos és szükséges. 

„Ha a ker. királyság eszméjét mai nap veszélyes volna 
vitatni, ennek veszélyessége azoknak esnék fejére, kik a 
mult időket figyelmetlenül vádolják, a jobb időknek köny-
nyelmüen akadályt tesznek, végre kik az ellenkező tanok föl-
sőségét emlegetvén, szólásra kényszeritik az igazság védőit, 
nehogy a tévely jogosultságot nyerjen. Elég indok-e a té-
velyt oly vakmerően, oly gyengédtelenül hirdetni, mert az 
egyház tekintettel levén az időkre, gyengédséggel a tévedő 
személyekre, hallgat, melyről tudhatnák, hogy ha szólna, 
tanaikat kárhoztatná ? " 

„Elvessük-e az orvosságot, mert, akinek erre szüksége 
van, rugaszkodik el lene? Haszontalan-e a tiszta elveknek 
megvitatása, csak azért, mert a körülmények nem kedvezők 
azoknak alkalmazására? Igaz-e, hogy az igaz keresztény 
kormányzás mai nap engesztelhetlen ellenkezésre ta lá lna? 
Mind eme kérdéseket, habár oly alto supercilio ketté is vá-
gatnak, megoldottaknak nem gondoljuk." 

„Hogy a mai társadalmak anormalis helyzetben van-
nak, senki sem tagadja. Majdnem egyszáz éve, a népek, kü-
lönösen a kormányok roszul állanak. A korszakokkint betörő 
válságok azt mutatják, hogy a baj bent van, hogy valamely 
szerves rész megsértetet t . Egy ker. iró mondá , hogy 
Lengyelország elosztásától kezdve Europa halálos bűnben 
van. E n nem kicsinyítem Europa bűné t , valamint Dávid 
sem kicsinyítette a magáét, mikor felkiáltott : ,tibi soli pec-
cavi.' Minden bűnök között legsúlyosabb volt, melyet Eu-
ropa az Is ten és a kath. egyház ellen elkövetett. Az 1772-i 
elosztást sok bün megelőzte, sok más bün követte, s lehe-
tővé tette a torz tévelyeket, s felhivta ezekre a büntetést. 
A hit , mely a religionak gyökere, kiirtatott az európai tár-
sadalomból. Ez a bűnök büne. Ezen bün legkivált azon nem-
zetekre nehezedik, melyek az Istentől magasabb hivatást 
kaptak, s azért rögtönebb büntetésre is van szükségük, hogy 
megtérjenek. Mondjuk ki : annyira Jézusnak teremtettek az 
európai nemzetek, hogy azonnal tehetetlenségbe esnek, 
amint kivüle keresik az alapot. „In sententia vigilum decre-

tum est, et sermo sanctorum et petitio, donee cognoscant vi-
ventes, quoniam dominatur Excelsus in regno hominum ;" 
az idők múlnak, a próbanapok betörnek, forradalmak ki-
ütnek, trónok dűlnek, u j társadalmak, u j intézmények kö-
vetkeznek „Septem quoque tempóra mutabuntur super te, 
donec scias, quod dominetur Excelsus super regnum homi-
num, et cuicumque voluerit, det illud." 2) Mig ez meg nem 
lesz, minden okosak okossága, minden ügyesek ügyessége, 
minden szónokok szónoklata, minden irók irata semmi állan-
dót nem fog létre hozni. Az egyesek erénye, önfeláldozása 
csak ezeknek használ, nem az államnak. A társadalom maga 
vétkezett, azért veszni indult gyűlöletes naturalismusában ; 
a társadalomnak kell orvosság, s ez Jézus Krisztus, vagyis 
a kinyilatkoztatott tanok, a természetfölötti rendnek elfo-
gadása. Mindaddig a religio éleszthet egyeseket, éleszthet 
családokat is ; de a társadalom marad az Isten átka a la t t . " 

„Azonfölül az igaznak elég eszköze van, hogy magát 
megkedveltesse. Az egyház homlokán hordja a világitó fé-
nyességet, szivében a szeretetet, okosságot pedig működő 
kezeiben : „et in intellectibus manuum suarum deduxit il-
los." Epen mivel az egyház oly éles szemmel bir, mozdula-
taiban biztos, működéseiben határozott, vész nélkül vezeti 
az emberiséget, figyelmez örök elveire, de számba véve a 
változott helyzeteket, kielégíti a kor szükségeit, anélkül 
hogy feladná az ur igazait. Kisértsék meg, fogják látni." 

„Vegyük még hozzá, az egyház, midőn a szabadulási 
eszközöket nyúj t ja a nemzeteknek, nem sért, nem támad. 
Bir ő oly gyengéd nemzetiséggel, melyet máshol hasztalan 
keresünk. Szent Pál, mikor legélesebb vitára kelt, mondá : 
„non quasi gentem meam habens aliquid accusare." Mindaz 
mit a világ oly üreset, oly csalárdot nyúj t , csak az egyház 
által lesz igaz és valódi. Nemcsak összefér az egyház a sza-
badsággal, a haladással, a polgáriasodással, hanem egyedül 
ő adhatja meg ezen javakat a világnak. Több, . . . a sok za-
vart fogalmak közül, melyek mai nap az elméket fogva tart-
ják, egyedül az egyház tudja kiválasztani azt, ami igaz, ami 
jogos, ami hasznos. Szent Ágoston oly találólag szólt a libe-
rálisokról, hogy szavai a mi korszakunk szabadelvű intézmé-
nyeire teljesen illenek: „Est enim per nostrum ministerium 
non litteris illis, quas variarum servi libidinum, liberales 
vocant, sed dominico pane nutri tus, quantus ei potuit per 
nostras angustias dispensari. Quid enim aliud dicendum est 
eis, qui cum sint iniqui et impii , liberaliter sibi videntur eru-
diti, nisi quod in litteris vere liberalibus legimus : si vos fi-
lius liberaverit, vere liberi eritis. Pe r eura namque praesta-
tur, ut ipsae etiam quae liberales disciplinae ab eis, qui in 
libertatem vocati non sunt, appellantur, quid in se habeant 
liberale, noscatur. Neque enim habent congruum libertati, 
nisi quod habent congruum veritati. Unde ille ipse Filius, 
et Veritas inquit, liberabit vos. Non ergo illae innumerabi-
les et impiae fabulae ullo modo nostrae consonant libertati ; 
non oratorum inflata et expolita mendacia ; non denique 
ipsorum philosophorum garrulae a rgu t iae , qui vel Deum 
prorsus non cognoverunt, vel cum cognovissent Deum, non 
sicut Deum glorificaverunt. Absit omnino, ut istorum vani-
tates et insaniae mendaces, ventosae nugae, ac superbus 

' ) Dan . 4 , 14. 
D a n . 4, 22. 



i 

345 

error, recte liberales litterae nominentur, hominum scilicet 
infelicium, qui nec in ipsis, quae vera senserunt, Est tamen 
in eis aliqua propinquitas libertatis, si voluntaten mentiendi 
non habent, nec homines fallunt." ' ) „Philosoplii beatam vi-
tám ipsi sibi quodammodo fabricare voluerunt, potiusque 
patrandam, quam impetrandam putaverunt, cum ejus dator, 
non sit, nisi Deus. Neque enim facit beatum hominem, nisi 
qui fecit hominem. Non enim aliunde beata civitas, aliunde 
homo, cum aliud civitas non sit, quam concors hominum 
inultitudo. Si administratio tua hoc intentionis fine deter-
minatur, ut homines secundum carnem nullas iniquas mo-
lestias patiantur, nec ad te existimas pertinere, quomodo 
Deum verum colant, nihil tibi prodest ad vitam beatam tan-
tus labor." 2) A hasonlatos vonalokat sz. Ágostonnak és a 
mi korunk libéralisai között észreveszitek kedves fiaim ; re-
méljük tehát, hogy az egyház a forradalmat, ennek elveit, 
lehozásait, eszméit, és tetteit egy olvasztó kemenczébe 
dobja, kerülve a rosz szövetséget, kifogja választani azt, ami 
az igazzal megegyez, s kimutatja, hogy csak is ez, amit ő 
kiválaszt, nyújt szabadságot : neque enim habent congruum 
libertati, nisi quod habent congruum veritati." 

„Ha tehát a ker. királyság terve sem nem ábránd, sem 
nem időszerűtlen, hozzá kell még adnunk, hogy hasznos és 
üdvösséges. Baco a religiot illatnak nevezte, mely által a 
tudományok a romlástól megóvatnak. Szinte ugy a religio a 
politikai intézmények sava, mely által üdvösek maradnak. 
Sokan gondolják, hogy mikor a társadalomban a ker. ele-
met visszaköveteljük, a fönálló politikai intézményeket, pél-
dául a parlamentarismust, megtámadjuk, s az absolutismust 
akarjuk visszahozni. Semmi sincs igaztalanabb. Már maga 
a ker. religio hatalmasan ellensúlyozza az állami hatalom 
gyakorlatát ; más ellensúlyozások ellen tehát semmi kifogása 
nincs. Vitatkozzunk a kormányformákról, a szabadelvüség 
talán nem tiltja meg a gondolatot, és az Ítéletet azon for-
mák fölött, melyekben feltűnik. Minden kormányformának 
van jó van rosz oldala, magában mindenik elfogadható, sem-
mit sem kellene tehát ezekből feláldozni, csak a közömbös-
séget, és ellentétet a ker. hit iránt. Mit árt tehát a mai ál-
lami és társadalmi intézményeknek, miben rontanók azokat, 
lia a társadalom elismeri, bevallja az Istennek jogát, h i té t? 
Mikor tehát az Istennek ezen hitét és jogát el nem ismerő 
liberalismust minden ponton, minden lépésen ostromoljuk, 
koránsem harczolunk az absolutismusért. Sőt az absolutis-
mus az, mely a ker. hit elleni szabadelvüséggel rokonszen-
vez. 0 tudja, hogy a szabadelvüség mindenütt a despotiá-
nak alapköveit rakja le. Mikor az isteni jogot kitagadtuk, 
nem marad más, mint emberi jog, s ez nem soká vár, hogy 
állam- vagy caesarmindenhatóságot öltsön fel. Csak a ker. 
jog az, mely a despotismussal mélységesen ellenszenvez." 

„Még egy ellenvetés, hogy az u j rendhez nem szegő-
dünk, a gyakorlati élettől elmaradunk, mig ebbe belépve 
sok jót tehetnénk. — Igaz, a pogány korszakban voltak hi-
vatalok, melyektől a keresztényeknek tartózkodni kellett, 
mert oly törvények érvényesítésével kellett volna foglal-
kozniok, melyeket lelkismeretük kárhoztatott. A császár meg-
térése után is voltak még sok pogány szokások, a keresz-

' ) Ep . 150 n . e. T . 2. p. 271. ed. Ven . 1729. 
2 ) Ad Macedoniura ep. 155. p. 536. 539. 

tények ekkor is tartózkodtak. Ez fog a naturalisticus álla-
mokban is egykor elkerülhetetlenül bekövetkezni. A kivétel 
nélküli saecularisatio elve, az állami intézmények fölszaba-
dítása az evangéliumtól, egykor egy, máskor más ponton 
összeütközésbe fogja hozni az evangeliummal. A szakadás 
mélyebb, az állam és azevangelium közötti elválás szélesebb 
lesz, úgyhogy végre a jó keresztények becsülete, és örök 
üdvössége le fog tiltani az állami hivataloktól. Akkor fog 
újra hangzani, mit Isaias mondott : „Recedite, recedite, 
exite inde, pollutum nolite tangere." Ezen gyászos korszak 
még messze van, még sok ker. szokás van a társadalomban, 
de tekintve az irányt, feléje haladunk, s előre kimondjuk, 
hogy nincs az egyháznak igaz fia, aki ezt helyesnek jogos-
nak mondaná most, vagy akkor. A keresztény jognak kita-
gadása, a magára hagyott ész oly viszonyokat hozhat létre, 
melyek ellen a lelkismeret tiltakozni köteles. A pogányok 
idejében az ész azt megtette, most is megkísértheti. Kifogja 
tehát időszerűtlennek, hasztalannak, veszélyesnek, gyakor-
latlannak mondani, ha a társadalmi ügyek ily irányában je-
lenre és jövőre a keresztény jogot az emberiségnek emléké-
ben felelevenitjük ? Fiaim ! A pápák köriratjai, felszólalásai 
e tanokra nézve nem hagynak semmi kétséget. S nemeleve-
nittetnek-e fel ismét f i n o m m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k mellett, 
csakhogy az egyház Ítélete ne sújtsa őket? A szentszéknek 
szokása akkor bizonyságot tenni az igazságról, mikor tagad-
tatik. Könnyű ehez hiven maradni, mikor mindenki vallja ; 
gyalázatos tőle elpártolni, mikor nem népszerű, mikor nincs 
tekintélye, nincs túlsulyja ; nincs sikere. Ami igaz, ami jó, 
igaz és jó marad, habár egy sincs, aki annak tartaná. Elég 
azonban kis tiltakozó szám, hogy a keresztények tana teljes 
épségben maradjon." Eddig a nagy püspök. 

Igaz, lehet a 89-iki elveknek ker. értelme is, de akkor 
nem lesznek 89-iki elvek. Keresztény 89-i elveknek sem 
kora, sem országa nincsen, csak az örök ker. elveknek. Ha 
pedig a 89-i elvek ker. értelemben soha nem értettek, nem 
hozattak, nem mondattak, nem alkalmaztattak, és mégis 
hozzájok szegődnénk, a gyengéket botránkoztatnék, az erő-
seket szomoritanók, elleneseinket nem gyengitenénk , sőt 
erősítenénk, mert a gyengéket táborukba vinnők. Vetett 
tőr az egyenlő zászló, mikor nem egyet jelent. Vagy ezek-
kel értjük a szabadságokat, s akkor ügyünket feladtuk ; ha 
velők egyiránt nem értjük, a zászlót őszintén nem viselhet-
jük, a nagy eszmezavarban a zavart nagyobbitanók. 

Annyi tekintélyek mellett szavaink elenyésznek ; s nem 
is a mi tanunkra, de a nagy tekintélyek tanaira hivunk meg 
mindenkit. A mélyen tisztelt paptársaink előtt minden sor-
ról, minden állításról, minden tanról a jámbor irót idézzük, 
„nec ego praerogativam scientiae, sihaec meis consacerdo-
tibus caritatis intuitu praerogem, mihimet vindicabo , sed 
potius, cum haec ad illos loqui audeo, simul cum illis, quae 
loquor, audiam," 3) és sz. Ágostont : „certe sentio, quam 
multa figmenta pariat cor humánum ; et quid est cor meum, 
nisi cor humánum ? Sed hoc oro Deum cordis mei ut nihil 
ex his figmentis pro solido vero eructem in has litteras." 
„Si quid in eis veri deprehenderis, existendo non est meum, 

' ) D e d ign . s a c e r d . i n t e r ope ra S A m b r . T . 4. app. p. 437. C. e d . 
Vene t . 1751. 

*) S. Aug. 1. 4 de T r i n i t . I. 4 n. 1. T 8 , p. 810. C . ed. Ven . 1753-
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at intelligendo et tuum sit, et meum" ; ,,nimis enim per-
verse seipsum amat, qui et alios vult errare, ut suus error 
lateat ." Azért nem tanainkhoz, de a szentatya meghagyá-
sából Belgiumba irott tanokhoz meghívunk mindenkit : ,az 
igaznak és tévelynek szabadsága = az igaznak elnyomása : 
1' erreur libre dans 1' état l ibre; és ismét : ,,intelligant, ae-
quato veritatis et erroris jure fieri necessario debere, ut 
ipso invalescente ex nativa liominum proclivitate, illa op-
primatur ." Valljuk tehát együt t , egy szivvel egy lélekkel : 
„ut fideles videant se errare, d u m e a, q u a e ad graviora 
mala v i taudarerum conditio t o l e r a n d a s u a d e t , praedi-
cant u t i p r o b a n d a et u t i l i a , a c p r o m o v e n d a 
c o n t e n d u n t ; " a szentatya áldó kezei alatt letérdelve 
mondjuk : ,áldott tekintély, melynek mikor hódolunk , di-
csőségünket a r a t j uk , szeretetünket egymás iránt szilár-
dítjuk !' 

P E S T , nov. 14-én, Edes magyar hazánk központjában 
elvonultan és sokaktól nem ismerve működik a pesti növen-
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolája hasonlóan a ta-
vasz elsőszülöttéhez, mely a berkekben s mezőkön , szeré-
nyen a bokrok közé rejtőzködve virul s árasztja szét a lég-
ben kellemes illatát. — Évtizedek vonultak el e kedves egy-
let fölött és számos kötetre megy azon munkálatok száma, 
melyek életrevalóságáról tanúskodnak , sőt ez azon egylet, 
mely a magyar kath. egyházirodalomnak oly sok jeles fér-
fiút nevelt, büszkén is mutat rájok, mint saját szülötteire. 
Mi tehát kedves szolgálatot véltünk tenni e becses lap t. ol-
vasóinak, midőn annak működéséről néhány sorban megem-
lékezünk ; a kedves egylet t. részvényes tagjainak, erősen 
hiszszük, kedves meglepetésül szolgáland tudósításunk, an-
nál is inkább, mert ebből láthat ják, hogy nem pazarolják 
kegyes pártfogásukat érdemetlen és tétlen egyletre, miután 
az mindig és mindig örvendetesebben gyarapodik s üdvöseb-
ben működik. Mint mindenkor, ugy a jelen évi tagok sem 
téveszték el szemeik elől, mit kiván tőlük a kath. egyház, 
melynek , — mint mindmegannyi reményteljes bimbói, — 
mind halálig hü fiai s Isten szive szerinti papjai , — mit a 
magyar haza, melynek buzgó és tevékeny polgárai akarnak 
lenni , m e r t , mint a költő mondja ,,az igaz magyarnak ha-
zája boldogsága első gondolat ja ." Nem feledék továbbá, 
hogy a henye élet már magában is gyalázatos ; hogy nemes 
lélek tulajdona a tehetségek szorgalmas müvelése, és végre, 
hogyT a munka egyik legszebb rendeltetése az embernek ; 
miértis hangyaszorgalommal munkálkodnak, s a legcseké-
lyebb szabad időt is önkiképzésökre fordítják, szóval min-
dent elkövetnek , amivel a kath. egyház és magyar haza ja-
vát, boldogságát és fölvirágzását előmozditani vélik. Jól tud-
ják ők azt, hogy az igazi szeretet nem elégszik meg merő 
szavakkal, hanem tet tekben nyilatkozik. — De hagyjuk ezt 
abba ! mert könnyen szemünkre vetheti valaki „Cicero pro 
domo sua," jólehet helytelenül, miután mi nem vagyunk ren-
des tag. Egyébiránt nem erről akarunk mi a jelen alkalommal 
szólani, hanem azon lelki élvezetről és lelki örömről, melyet 
a legközelebb mult gyűlés alkalmával volt szerencsénk él-
delni. Szóljanak tehát az adatok ! Délutáni egy órakor kez-
dődött a gyűlés , melyet az elnök „Dicsértessék a Jézus 

' ) S . A u g . 1. a . n . 2. p. 793. l ib ro 3, 
S . A u g . ep. 143. a d M a r c e l l n . 2 , T . 2. p. 463. G . ed. V e n e t . 1729. 

Krisztus" köszöntéssel nyitott meg. Erre a jegyző az elmúlt 
gyűlés jegyzőkönyvét olvasta föl, mit az iskola ügyét ér-
deklő vidéki tudósitások követtek előadva az elnök által. 
Most ismét az iskola egyik veterán tagja bírálatot olvasott a 
jegyzői előszó fölött. Nyelvészeti és logikai szempontból vizs-
gálta annak részeit, s meg kell vallanunk ügyesen suhog-
tat ta a bírálói ostort, mindazonáltal a testvéri szeretetet egy 
perczig sem téveszté el szemei elől, ezen fölül élénk s kissé 
humoros irmodorával minden egyes tagot felvillanyozott. 
Ezt „Oszszel" czimü lelkes magyar érzelemmel irt költemény 
követte. Majd ismét fordítási részlet olvastatott föl Hahn-
Hahn Ida grófnő „Ben Dáv id" czimü értekezéséből, mely-
ben Renant czáfolja. A forditás dicséretére válik a még 
ujoncz tagnak, miután nagy szorgalomról tanúskodik. Ezt az 
iskola könyv- és pénztári ügyeinek rendezése követte, mely-
nek bevégeztével egy más tag ugyancsak bírálatot olvasott 
föl „aki mit keres, talál ja" czimü népies beszélyről. Valódi 
élvezettel hallgattuk az oláh születésü tag ügyesen készített 
bírálatát. Ki volt ezen kivül tűzve „Jézus ami reményünk" 
czimü eredeti értekezés is, azonban ez, az idő sziike miatt a 
következő gyűlésre halasztatott. Végre nagy meglepetésül 
már a lapokból is ismert nevü ifjú költő lépett föl és zárta 
be a gyűlést „Anyám" czimü költeményével. Értet tük ezen 
hatást mindnyájan. Ugyanis azon jótéteményeket sorolta elő 
a költő, melyeket anyjától kapott, s végre egy fordulattal 
mondá: ha baj, szenvedés, veszély ért, kebelére liajtám fe-
jemet, s elfelejtém bajomat, mig most . . . De ne tovább ! Ne 
tépjük föl a még be sem heged t sebeket. . . . Ki, mint pro-
testáns családnak sarjadéka, igen, mi sokat nagyon sokat, 
sőt mindent katholika anyánknak köszönünk, igen mindent ; 
nemcsak azt, hogy a kath. egyháznak , .gyermeke," „híve ," 
hanem ezenkívül még — habár méltatlan — de „fölkent 
szolgája" vagyunk ; azért e költemény tartalma ismét fölzak-
latta már némiképen nyugalomra készült fiúi szivnek fájdal-
mát. Legyen e pár sor a fiúi fájdalom és szeretet záloga. Le-
gyen a felejthetlen emlékű anya emlékének szentelve ! íme 
tehát csak egy gyűlés, s mégis mily változatos, tartalom s 
élvezetdús ! S ez igy van minden gyűlés alkalmával. 

Hrabovszky István-
W Ü R Z B U R G , sept. 12-én. Tegnap óta városunk ün-

nepies szint öltött. A házak szőnyegekkel, virágokkal di-
szitvék. Szombat óta már a némethoni és külföldi kath. tár-
sulatok küldöttei és tagjai megérkeztek. Este a város első 
polgármestere a Schranenhalle teremben üdvözölte az érke-
zetteket. Thissen pápai főpap és frankfurti lelkész köszöne-
tet mondott az ezévi bizottmánynak. Ma reggel 8 órakor a 
székesegyházi dekán Götze, mint a helyi bizottmány elnöke 
megnyitotta az ülést ; beszédjében az egyház csalhatatlansá-
gának jel legét fe j tegetve fényesen kimutatta az egyház mü-
veinek tartós voltát. Ezután Moy-de-Sons báró urat insbrucki 
tanárt elnöknek, gróf Thun Frigyest Bécsből, Adams urat 
Coblenzből alelnököknek ajánlotta ; kik is mentegetődzéseik 
daczára egyhangúlag megválasztattak. Ducpét iaux Bruxel-
lesből tiszteletbeli elnöknek kiáltatott ki, és az elnök balján 
foglalt helyet. Az elnök felkérte Stahl püspököt , hogy a 
gyülekezetre áldást adjon, mit ő méltósága meg is tet t , egy-
úttal biztató szavakat intézvén a gyülekezethez. Ezután fel-
kiáltás ut ján a titoknokok neveztettek ki, kik között Maje r 
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Károly ügyvéd és földbirtokos urat hazánkból emiitjük. Az 
osztályok elnökeivé pedig Thissen Frankfurtból, Moufang 
Mainzból, lldefonz atya, Philips, és Adams választattak. — 
Ducpetiaux a belga katholikusok föliratát a gyűléshez ol-
vasta lelkes szavakat hangoztatván ; mire egy négy tagból 
álló választmány bizatott meg, hogy feleljenek a belga ka-
tholikusoknak, kik megígérték, hogy a jövő évi nagyülésre 
számosan fognak megjelenni. Ezután Iíergenrőther kanonok 
és tanár a szentatyához intézendő föliratot olvasta, az elnök 
pedig indítványozta, hogy Antonelli bibornokhoz távirati 
sürgöny küldessék, és megkéressék arra, hogy ő szentségé-
vel a gyülekezet czélja megismertessék, és a némethoni ka-
tholikusok hódolata kijelentessék. A napi rend kihirdetése 
után a gyűlés bezáratott. 3 órakor az osztályok gyűléseztek, 
7 órakor pedig nyilvános ülés tartatik. A nép a gyűlés tag-
jai irányában legélénkebb rokonszenvét tanusitja. 

September 13-án. A tegnap este tartott gyűlésen 
megjelentek száma oly nagy vol t , hogy lehetetlen volt a 
teremben helyet találni mindazoknak , kik jóval a kezdet 
előtt meg nem jelentek. A titoknoki hivatalban eddig be-
irt tagok száma már 900-ra felrúg, ide nem számitva azon 
300-at, kik a karzatokon mint hallgatók voltak. A mai reg-
geli — nem nyilvános — gyűlés 10 órakor nyittatott meg. 
Prisac kanonok ur beszélt, és értesitett a szent Józsefről 
czimzett társulatról, mely a franczia és angol városokban 
szétszórt németajkú katholikusok számára alapíttatott. Mult 
évi jövedelme felment 1,903 tallérra, holott ez az előbbeni 
évben csak 400 tallér volt. Ezen összegek a londoni, havrei, 
és 2 párisi német missiók között osztattak ki. Panasz hang-
zott, hogy a bajor kormány, noha innét igen sokan vándo-
roltak ki, mégsem nyújtott kezet a szeretet eme müvének 
Bajorhonbani megalapítására, főt. Thissen felszólítja a gyü-
lekezet tagjait, hogy magánygyiijtéseket rendezzenek Né-
metország azon részeiben, hol amazt nem lehetne nyilvánosan 
megalapitani : mit az egész gyülekezet helyesléssel fogadott. 
Ama missiok szükségletei számosak és nagyok. A jezsuita 
atyáknak Párisban az építendő templom helyeért kell 239,000 
frankot fizetniök, az épités 300.000 frankba kerül. — Mou-
fang jelenti, hogy a második osztály Phal és Warendorff ur-
nák inditványát elfogadta, mely szerint egész Németország-
ban kath. társalgási körök (casinok) szervezése ajánltatik. 
Adams alelnök is pártolja az indítványt azon hozzátétellel, 
hogy ily körökbe rang és vélemény különbség nélkül vétes-
senek fel a katkolikusok. Korunk betegsége, hogy túlságo-
san foglalkozik a politikával, a katholikusoknak tehát köteles-
ségük e bajt elhárítani a vallást határozottan állítván a poli-
tika fölé. A különböző osztályok közötti bensőbb összefüzés 
sokat fog tenni a társadalmi kérdések üdvös megoldására is. 
Niedermayer Frankfurtból erre Belgium példáját idézi, hol 
egy év alatt 17 ily kör alakult. Lingens a papoknak is ajánlja 
az ily körökbeni részvételt, — Heinrich mainzi kanonok 
mondja, mikint jó volna kétes jellemüek kizárására kellő gon-
dot fordítani, és mulatságok rendezésére túlságosan nem 
iparkodni, hanem inkább szellemi élvekről gondoskodni. 
Müller berlini missionárius felemliti, hogy egy ismert titkos 
társulat nagy kiterjedését főkép ünnepélyeinek, szórakozá-
sainak köszöni, utána Falk mainzi mészáros lép a szószékre, 
mialatt rokonszenves hangok hallatszottak. Különösen ki-

emeli, hogy eddig elleneinknek az volt fő taktikája, hogy a 
katholikusokat ugy tüntették fel, mint az öröm, és vidámság 
gyűlölőit, a mi az együgyüeknél sikerült is. A szabadkőmi-
vesek gyüldéi tagjainak, kik utaznak, az idegeneknek min-
denféle előnyöket nyújtanak, sokan ép ezekért csatlakoznak 
hozzájok. Lehetne nálunk is tenni hasonlót. Ajánlja, hogy az 
anyagi érdekeket a szellemiekkel párhuzamosan mozdítsák 
elő, és hiszi, hogy a katholikusok jelszava leend: ajtatosság, 
és vidámság: Frömmigkeit, und Fröhlichkeit. Zajosan meg-
tapsoltatott. — Thissen és Heinrich Ígérik, hogy egy nép-
szerű röpiratok terjesztésére alakulandó társulat alapszabá-
lyi tervezetét fogják a gyűlés elé terjeszteni, mi helyeslés-
sel fogadtatott. A gyűlés befejezése előtt még jelenti az el-
nök, hogy a freiburgi ősz érsekhez küldendő fölírat fog ter-
jesztetni elébe — hogy üdvözöljék őt magaviseleteért a ba-
deni iskolai ügyben a kormánynyal szemközt, és minden igaz 
katholikusok rokonszenvéről biztosítsák. Élénk felkiáltásuk, 
és helyeslés követte e tudósitást. 

September 14-én. Ma reggel a székesegyházi dékán 
Geissel kölni érsekért tartott gyászmisét. A mai reggeli gyű-
lésben Müller lépett a szószékre, hogy tudósitást adjon az 
éjszakon működő 22 hitküldérnek két héttel ezelőtt tartott 
értekezletéről. — Egy lelkész, ki Egyiptomban utazott, a 
németajkú kath. liiveknek szomorú állapotáról szólott e tar-
tományban, kik minden oldalról prot. propagandák tőreinek 
vannak kitéve. Elhatároztatott, hogy a Xaveri sz. Ferencz 
egyletének figyelmébe ajánlani fogják. — Thissen előter-
jesztése folytán a nagygyűlés a már említett röpiratterjesztő 
társulat, —Brochurenverein — ideigl. alapszabályait hely-
benhagyja. E társulat föladata évenkint több röpiratot köz-
zétenni, és az egyes kath. egyletek által Németországban 
terjeszteni. Egyegy röpirat 16—32 lapra fog terjedni, ára 
egy ezüstgaras leend. Történelmi hibák és tévelyek felderi-
tése, s az egyház ellen szórt rágalmak visszautasítása fő fel-
adatát fogják képezni. Ducpétiaux és Lingens urak egy 3—5 
tagból álló bizottmányt indítványoznak a nemzetközi tudó-
sitások számára, az egyházellenes sajtó rágalmainak ellenőr-
zésére, mi közhelyesléssel találkozott. Philips az alakitandó 
némethoni katholikus egyetem ügyéről szól, mely a pápa és a 
némethoni püspökök helyeslésével találkozott. Eddig e czélra 
30,000 tallér gyűjtetett. A gyűjtések folytattatni, és e czélra 
püspökmegyei bizottmányok fognak alakíttatni. — Götze 
székesegyházi dékán meleg felszólalása folytán az egész 
gyülekezet feláll, hogy hármas éljent kiáltson a hősiesen 
küzdő freiburgi érseknek, miről ez azonnal táviratilag érte-
síttetett. Határozatba ment ennek folytán az is, hogy a ba-
deni nagyherczeghez ez ügyben szintén tiszteletteljes föl-
irat intéztessék. — Pähl ur ajánlatára a gyülekezet hatha-
tósan ajánlja a menhelyek nyitását női cselédek részére. 

T U R I N , oct. 28-án. A „Pungolo" aug. 16-i számában 
azon hirt hozza, hogy ,,a Gibraltari püspök, ki az anglikán 
egyháznak Europa déli részeiben prímása, Milanóba jövend, 
hol az angiikan templomban gyülekezetet fog tartani." Mily 
jól vannak emez olasz lapok minden mozzanatról értesítve, 
az anglikán álpüspökök hierarchicus fokaikat mennyire is 
merik, és tisztelik! Szeretnők tudni, ha váljon a gibraltari 
álpüspök kapott-e kir. placetumot arra, hogy Milanóba jö-
hessen, és prédikálhasson? Talán nem találja szükségesnek, 
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a miniszter pedig nem törődik vele. Egy katholikus püspök 
minden lépten a placetumba ütközik, de az eretnekséget 
szabadon lehet terjeszteni Milanóban a szerkesztőknek ugy, 
mint prot. igehirdetőknek. íme jegyezzük meg magunknak 
a különös esetet. Még többen püspökeink közül tömlöczben 
ülnek, a milanói szabadelvűek meg követségeket küldenek, 
hogy Cacciát megyéjéből mozditsákel, addig a szakadárság 
és eretnekség hirdetője az anglikán egyház küldetéséből 
szabadon jár Milanóban. Valóban ékesszóló ellentét. A gib-
raltári álpüspök Milanóban bizonyosan a felszabadítás, és az 
olasz nemzetiség dicséretét fogja hirdetni. Gibraltar Spa-
nyolországhoz tartozott, és erővel foglaltatott el az angolok 
által, mely foglalás a spanyolok felszabaditási törekvéseinek 
meghiúsulása után az utrechti béke által javáhagyatott. 

VEGYESEK. 
Az orléansi püspök Dupanloup nov. 12-én, Parisban 

gróf D . . . . t Champagny leánynyal, mindketten siketnémák, 
házasságra összeadta. Az összekelés a siketnémák kápolná-
jában történt. A siketnémaságról irják a franczia lapok, hogy 
mindig számosabb esetben jön elő. A flandriai gróf belgák 
királyának második fia oly siket, mint 80 éves sok aggastyán, 
rokona, gróf Eu, Nemoursnak fia, aki egy brazíliai herczeg-
nőt vesz nőül, igen nehezen hall. —Csak a külső siketség a 
benső siketségnek ne legyen büntetése ; a nagyok leginkább 
kötelesek hallani: én vagyok a te urad Istened, idegen iste-
neid ne legyenek e földön, hogy azokat imádjad. 

Mondják, hogy a szentszék világi kormánya dogmán 
alapulva, soha sem képes a földi viszonyokhoz alkalmaz-
kodni, s igy nem képes haladni. Különös, hogy mások a földi 
dolgok körül kifejtett ügyességről vádolják. De szóljanak a 
tények. Váljon XIV. Kelemen aztj a politikát követte-e, me-
melyet VII. Gergely ? Az mindenben engedett, ez semmi-
ben. Váljon X. Leo békés politikája a liarczias II . Gyula po-
litikája vol t? Mily hasonlatosság lehet V. Pius és XIV. Be-
nedek, VII. Pius és XVI. Gergely, XVI. Gergely és IX. Pius 
között? Csak az, hogy mindnyájan pápák voltak, hogy Eu-
ropa és saját alattvalóik javán fáradoztak. 

Az öngyilkosok száma Francziaországban 1863-ban 
4,054-re ment ; Spanyolországban pedig 235-re. Francziaor-
szág lakossága 37,000,000, Spanyolországnak 15,673,481 ; 
tehát amannak fele, mégis a szörnyű bünmerény esete nem 
2,000, hanem csak 235. 

Kisapponyi Bartakovics Béla egri érsek ő nagyméltó-
sága a pesti Oltárgylet szent czéljainak előmozdítására 100 
o. é. frtot adományozni kegyeskedett, melyért ő excellentiá-
jának az egyleti igazgatóság részéről a legforróbb hálaköszö-
net nyilványittatik. 

Legújabban Turinból küldött péterfillér következő kő-
fölirat alatt küldetett : ,,Pio IX. Pont. Max. — qui pactis 
fretus quibus Christus ad Caesaream Philippensem — Petro 
Apostolorum principi perpetuam spopondit de inferis vi-
ctoriam — pacta conventa hostium non expavescit — pro-
positique tenax in tanta ingeniorum versutia in tanta rerum 
perturbatione — regnum et universam rem christianam ae-
quo regit imperio — hanc pecuniam Itali deferimus — di-
vinam prope sapientiam et securitatem admirati." 

A szentszék a párisi Rotschild háznak már megküldte 
a harmadfél milliom frankot, melylyel a dec. 1-én lejáró szel-
vények fizettetni fognak. Ez válasz a septemberi conven-
t i o n . A pápa fizeti az adósságot, anélkül hogy alattvalóit 
újra terhelné: Turinban pedig fejüket törik, hogyan lehes-

sen az ez évre szükséges kétszáz milliomot előteremteni. A 
pápa fizeti a hivatalnokokat, kik az elrablott tartományok-
ban szolgáltak, és máig is hivek maradtak : a turini kor-
mány pedig 5 milliomot húz le a hivatalnokok fizetéséből. 
A pápai hivatalnokok közül sokan vagy egészen, vagy félig 
visszaadják fizetésüket : a forradalmi kormány hivatalnokai 
közül ilyest soha senki nem tett. Be van bizonyítva, hogy a 
turini miniszterek közül némelyek többet vettek, semmint 
joguk volt : de nem tudni, hogy valaki a kincstár javára va-
lamit megtagadott volna magától. — Ez a különbség a pá-
pai és a forradalmi hivatalnokok között. A nép ezt jól tudja. 

A chambéry-i törvényszék levéltárában feltaláltatott 
azon esküszegő esküszöveg, melyet 1793 febr. 17-én az ész-
isten templomába összegyűjtött papoknak kellett aláírni, 
vagy a nyaktilóra menni: „Én N. N. meggyőződve a soká 
vallott tévelyeimről a helyhatóság előtt ellenök mondok 
örökre ; ki is jelentem, hogy örökre elvetem, mint tévelyt, 
babonát, és csalást, ami csak papi hivataloskodásomhoz tar-
tozott, s esküszöm (aki az Istent megtagadta) á nép előtt, 
melynek mindenhatóságát és fölségét elismerem, hogy azon 
csalásokat, babonákat többé tenni nem fogom, levetem pap-
ságomat, hozzá szegődöm a szabadsághoz, az egyenlőséghez, 
a becstelenség, esküszegés, s a nép ellenségének büntetése 
alatt.1 ' — Szomorú emlék, 63-an aláirták : tu autem Domine 
miserere nobis ! 

A győri kath. legényegylet évfordulati ünnepélyén 
megható volt hallani megyés püspök ur ő méltóságának szív-
emelő beszédét, valamint Nogáll Károly kanonok ur, ugy f. 
Mohi Antal és Nagy György urak lelkesítő alkalmi beszéd-
jöket. Az ifjuság'összhangzó énekei s szavallataival a roppant 
számú jelenvoltaknak nem egyhamar feledendő élvezetet 
szereztek. (Gy. K.) 

Tóth Antal győr-nádor-városi plébános, hivatkozva a 
mélt. püspök által megújított főtemplomra, győr-nádor-vá-
rosi templom ujitását kegyes adományokból szándékozik meg-
kezdeni, e czélból a győri híveket adakozásra felszólítja. 
(Gy. K.) < 

A párisi kőmives páholyok közül néhányan indítványt 
nyújtottak be a Grand-Orient főkáptalanjához, hogy a kő-
mivesség alkotmányának első czikke, mely az Istennek létét, 
és a lélek halhatatlanságát vallja, ennek kihagyásával 
módosittassék. Igazi kőmives indítvány. Oly kényelmes volt 
az egy legfelsőbb lénybe, és a lélek halhatatlanságába ak-
gasztott határozatlan vallás, már ez is kényelmetlen. A so-
lidarisok szaporodnak. Rebold kőmives főkáptalani titkár 
a benyújtott indítvány ellen ellenvéleményt adott be, avval 
indokolván, hogy ezen indítvány a Grand-Orientet az egye-
temes kőmivességtől elszakítaná, mivel a legfelsőbb lényt 
mindnyájan vallják, a kőmives szertartásokat megváltoztatná, 
a jelvényeket, például a deltát, fölöslegessé, jelentéktelenné 
tenné ; delta nélkül pedig nincs kőmivesség. 

Az iskolai könyvek czélszerüségét a használat, a gya-
korlat mutatja leginkább. Üdvözöljük Nogáll János kano-
nok urat, kinek iskola könyveiből : „ M a g y a r nyelvtan szü-
letett magyarok számára," és „Egyházi szertartások magya-
rázatja" már harmadik javított kiadást értek. Főt. kanonok 
ur nagyváradi megyében a néptanodák püspöki biztosa, sok 
tapasztalatai után tudja mi jó, mi czélszerü, az iskolákra, és 
ahoz még, miképen kell azt, ami czélszerü előadni. Megol-
dásának szerencsés sikerét a kiadások szaporodó száma bi-
zonyítja. — A nyelvtanban a szerző sajátságos, önálló, Ré-
vay nyomdokain, de önerővel halad, a keleti nyelvekre te-
kintettel van. 

Kegyes adomány. 
E g y debreczeni a s zen t a tyának . . 2 ezüs t 1 pf- ta l lé r t . 
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TARTALOM: A toskanai püspökség tiltakozása.— 
Paroehoruni jura et ofíicia. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

A toskanai püspökség- tiltakozása. 
Fölség! Sokszorosan és mély fájdalommal eltöl-

tött kebellel érezte a toskanai püspökség annak szük-
ségét, liogy panaszait közvetlenül a trón zsámolyá-
nál, vagy azokeló'tt, kik azt képviselik, hangoztassa 
az egyházi szabadság ellen elkövetett sérelmek 
miatt, melyeket türnünk nem volt szabad anélkül, 
hogy tiltakozzunk és panaszt nyiltan emeljünk, ne-
hogy hallgatásunk a gondunkra bizott hiveket meg-
botránkoztassa. De valahányszor nem kevesbé tisz-
teletteljes , mint szabad szellemben emeltünk szót 
azok ellen, kik szomoritásunk, és a közös kár okai 
voltak, mindannyiszor fölséged kormánya czélsze-
riinek látta bennünket újra sújtani, oly folytonos-
sággal, és oly kitartással, minó'vel másrészről a pol-
gárok minden osztályainak szabadságot igérni és 
osztani meg nem szűnt. Mi mélyen megalázva ma-
gunkat Isten előtt, és megismerve, hogy ha O egy-
házának védélmet és diadalt igért, jövendölt egy-
szersmind fájdalmakat, küzdést és mindennemű szen-
vedést, kérjük Krisztus dicső jegyese által, könyör-
günk a romai pápáért, kit mint az egyház legfőbb 
pásztorát a szenvedés elsőségének tisztelete megillet, 
és hazánkért is, e szegény és szerencsétlen Olasz-
honért , mely egyedül a catholicismus nagy hagyo-
mányaiban találhatja vigasztalását. De a türelemmel, 
szenvedéssel és könyörgéssel nem töltöttük még be 
kötelmeinket, mert fáradhatlanul és állhatatosan kell 
szavunkat hangoztatni, midőn Urunk és felkentje 
ellen összeesküdnek, midőn az egyház, az igazság 
és kegyelem osztogatójának elévülhetlen jogai foly-
ton bitoroltatnak, és minden ut megkísértetik, hogy 
az az államszolgájává lealacsonyittassék. Fölséged 
meg fogja bocsátani, ha főbb pontjaiban előterjeszt-
jük azon nyomort, melyet egyházaink tűrni kényte-
lenek , és azon sérelmeket, melyekkel fölséged kor-

mánya a zsinatok határozatait, az apostoli rendelvé-
nyeket , és az egyházi jog szabályait a lelkismeret 
nem csekély megháboritásával, és az egyházi és pol-
gári javak roppant kárával illeti. Bár mélyen meg-
indult szívvel, mégis hiszszük elveinkből, hivatásunk 
szelleméből, és sziveink irányzatából mindazt meg-
érthetni, ami arra szükséges, hogy ne felejtkezzünk 
meg a fölségedet illető hódoló tiszteletről, és apostoli 
hivatásunk méltóságáról. 

A toskanai nagyherczegi kormány utolsó re-
stauratiojával I. Leopoldnak egyházellenes törvényei 
a pápával kötött concordatum előleges pontjai által 
megváltoztatandók voltak, amint ezt nemcsak a fe-
jedelem maga kívánta; de Toscana törvényes és al-
kotmányos képviselete is, mely az 1849-i február 
3-i illésből a vallásügyi minisztériumhoz intézett kér-
vényében a concordatumot sürgette. De Toscanának 
képviselői által is igy nyilvánított törvényes akaratát 
semmibe sem véve azon kormány, mely a politikai 
rend megváltoztatásával nálunk közvetlenül követke-
zett, az 1860 január 27-i rendelet által aconcordatu-
mot eltörlé, és elvben is a szentszékkel kötendő bár-
mily egyezményt elvetett. így lett tüstént világossá, 
mily tiszteletet vallanak a képviseleti intézmények 
irányában, melyet pedig annyi szeretettel és hévvel 
hirdettek. Megértettük azonnal, mikint az olasz sza-
badság az egyházra nézve uj, és a réginél is nyo-
masztóbb szolgaságot helyez kilátásba. E percztől 
fogva nem volt a rabság neme, melyet nem róttak 
volna az egyházra, nem elvetemültség, melytől az 
egyházat megkímélték #volna. A törvényes eljárás 
mellőzve, a canonok lábbal tiporva, a fegyelem 
megdöntve, a romai pápa legfőbb apostoli méltósága 
számadásra vonva, a püspöki tekintély a világi ha-
tóságnak utánatéve, a papok lázadásra felhiva, a 

r 
lelkismeret megháboritva van. Es ezen erőszakosko-
dás , káromlás, e vértanúság váljon mi okból mére-
tett reánk? Mert a politikai szenvedélyek felzuditá-
sával az egyház szabadságát és függetlenségét vé-
deni akartuk. Fölség ! a jövő századok ezt alig fog-
ják hinni. 

.44 
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Különösen az egyházi javak birtokjoga számta-
lan módon ló'n megsértve. Az üresedésben levő java-
dalmak jövedelmei törvényes tulajdonosuktól elvo-
nattak, és a kormány tetszése szerint kezeltetnek. A 
zsinatok canonjai és a pápák minden időben szor-
goskodtak arról, hogy a megüresedett javadalom jö-
vedelmei annak számára megtartassanak, ki azt a 
jövőben elfoglalandja. Ez értelemben olvassuk, hogy 
a calcedoni zsinat a 25-ik canonban elrendelé, hogy 
az üresedésben levő egyház kebeléből egy vagyon-
kezelő választassék, ki a jövedelmekről számot adni, 
és azokat a jövő pásztornak kézbesíteni tartozzék, 
hogy ugyanazon egyház szükségleteire fordíttassa-
nak. Ha az egyházi fegyelem e pontban később válto-
zott is, mégis mindig megtartatott azon elv, mely sze-
rint az egyház javai csak ez által kezeltettek. És ez az 
egyházi javak természetével meg is egyező, úgymint 
amelyek a hivek bőkezűségének adományai, és az 
istenitiszteletre, vagy a szegények megvigasztalá-
sára forditandók. Ha némelykor a fejedelmek is ren-
delkeztek ezekről, az csak az egyház jóváhagyásá-
val , és a nyilvános szükség esetében a hit és jóté-
konyság előmozditására, vagy vett szolgálatok fejé-
ben történhetett, nem pedig mintha az állami hata-
lomnak az efölötti rendelkezés tulajdona lett volna, 
mivel az az egyház védnöke vagy gyámja. Nem is 
foghatnók meg, az egyházvédnöki tisztnek miért 
kellene magában foglalnia az egyházi javak eltulaj-
donitási jogát. Nem volna képtelenség állitani akarni, 
hogy a gyámnak gyámkodási érdemeiért a gyám-
gyermek javait bitorolni jogában áll ? (Folyt.) 

Parochoruui jura et officia *) 
Parochus jure nunc recepto est sacerdos, qui missus 

ab episcopo , cum subordinatione erga bunc , in sibi assi-
gnata, limitibus circumscripta et ecclesia provisa cummuni-
tate, instructus certis vitae adminiculis, curam animarum, 
in quantum talis ad munus episcopale exclusive non spe-
ctat, ex officio stabiliter exercet. 

In incunabulis Ecclesiae munus parochiale, sensu quo 
nunc sumitur, notum non erat. 

Apostoli quidem constituerunt per singulas ecclesias 
presbyteros (Act. Apost.j. at bos ea jurisdictione praeditos 
fuisse, qua nunc parochi sunt, non constat. 

Etiam episcopi, qui Apostolis immediate successerunt, 
presbyteris nonnisi aliqua ad curam animarum spectantia 
negotia commiserunt, et hi nec stabiliter nec nomine pro-
prio curam animarum exercuerunt, prout neque stabiles a 
reditibus episcopi distinctos proventus habuerunt. 

Verum quidem est : in Ecclesia romana, probabilius 
ideo, quia ibidem magis ac alibi persecutiones saeviebant, 

' ) A ,Zagrabecki katholicki List '-ben megjelent é r tekezés . 

atque ideo fideles difficilius ad episcopum sacra facientem 
convenire poterant, longe prius ac in aliis ecclesiis, presby-
teris limitibus divisae communitates concredebantur ; at in-
stitutum hoc non statim universalem attentionem excitavit; 
ita quidem, ut praeter Ecclesiam Romanam in tota Italia 
usque seculum V, prout ex Innocentii I. litteris constat, non 
aliae, quam episcopales ecclesiae adreperirentur. In eccle-
sia quidem alexandrina seculo jam IV. praeter episcopales, 
aliae quoque in pagis erant ecclesiae, quod tardius etiam 
alibi obtinuit in Aegypto. Usque seculum tamen XI. in ilia 
civitate, ubi episcopalis erat ecclesia, parochiales ecclesiae 
ab ecclesia cathedrali distinctae non erigebantur. (Tomas-
sini Vêtus et nova Ecclesiae disciplina I.) 

Juxta modernam disciplinam ad conceptum parochi 
requirit.ur ante omnia, ut certum determinatumque territó-
rium, ubi ecclesia cum fonte baptismali adest, habeat. Ubi 
dioecesis in parochias, suis limitibus distinctas, necdum est 
divisa : ibi sacerdotes curam animarum exercentes non pa-
rochorum, sed missionariorum nomine veniunt. Parochialis 
ecclesia, quae mater fidelium dicitur, ita est neeessaria ad 
conceptum parochiae, ut sine ilia parocliia nec erigi, nec 
subsistere queat ; dum autem ecclesia in desolationem abit, 
eotum juxta mentem s. s. concilii Tridentini sess. 25. cap. 4. 
de reform, populus et respective patrónus ad novam struen-
dam stringendus est, aut in casu impotentiae parocliia altert 
vicinae parochiae est unienda. 

Moderno praeterea jure jurisdictio parochi, quam ve-
lut ex officio exercet, est ordinaria et a delegata distincta. 
Est quidem jurisdictio parochi emanatio potestatis episco-
palis, cui generaliter cura animarum incumbit; episcopus 
non potest, prout Benedictus XIV. de Synodo dioec. libr. 5. 
docet, illam arbitrarie restringere, subtraliere aut confun-
dere ; ait enim idem Papa : ,.Etsi parochorum jurisdictio ab 
episcopo pendeat, eique subjaceat, non est tamen delegata, 
sed ordinaria." 

Demum ad ideáin parochi requiritur stabilitas in pa-
rocliia, quod in oppositione est relate ad alios sacerdotes, 
qui pro judicio Ordinarii ex alia statione ad aliam disponi 
possunt. Ceterum stabilitas haec cum inamovibilitate per-
mutari non debet; nam e dispositione canonum stabilitas eo 
sensu sumitur, quod parochus absque causa et arbitrarie 
amoveri non possit. Eaedem interim leges per id absolutam 
inamovibilitatem parochi non statuerunt, immo vero Ordina-
rio jus et obligationem una imposuerunt in certis casibus, 
praescripta forma, parochos amovendi. Ita concilium Tri-
dentinum diserte statuit : ut eos parochos, qui turpiter et 
scandalose vivunt, postquam praemoniti fuerunt, coerceant 
episcopi et castigent, et si adhuc incorrigibiles in sua ne-
quitia perseverent, eos beneficiis, juxta sacrorum canonum 
constitutiones, exemptione et appellatione quacumque re-
mota, privandi facultatem habeant. (Sess. 21. cap. 6. de 
reform.) 

Cum parochus e natura rei et positiva legum disposi-
tione presbyter esse debeat, spectato hoc caractere est in-
stitutionis divinae et pertinet juxta doctrinam s. s. concilii 
Tridentini ad hierarchiam divina ordinatione institutam. 
(Ses3. 23. can. 6.) 

Ad propositam quaestionem : quaenam sint parocho -
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rum ju r a? respondemus: parochum habere jus ad omnia, 
quae vel immediate e conceptu curae an imarum fluunt, vel 
quae in administratione curae animarum se habent tamquam 
media ad linem. Jurium parochialium exercitium maxima e 
parte ad territórium parocliiae restringitur. Dum nonnum-
quam parochus extra parochiae limites jus suum exercet, 
hoc facit nonnisi relate ad illas personas, quae ob domici-
lium aut quasi domicilium ad ejus parochiam spectant. 

Intra territórium parochiae extendit se auctoritas 
parochi , quam in subordinatione erga episcopum exer-
cet , relate ad omnes íideles , qui intra territórium habi-
tant , juxta illám paroemiam : „quidquid est in parochia, 
etiam est de parochia." Eximuntur tamen religiosae com-
munitates, quae proprium suum curatum, aut proprium 
juxta ordinis sui statuta presbyterum habent , et praelati, 
quibus jus competit , proprium animarum curatorem sibi 
denominandi. (Cap. ult. tit. de poenit.) Canonici tamen a 
parocho sui domicilii sacramenta mortuorum suscipere ob-
ligantur. (Ferraris Prompta biblioth. „Parochus" art. VII. 
n. 13. et „Canonicatus" art. VIII. n. 1.) Etsi jure communi, 
quicumque animo stabiliter habitandi alicubi domicilium fi-
git. ibi eo ipso a primo statim momento parochianus sit; pa-
rochus tamen praecipue in rebus matrimonii bene investi-
ge t : quinam sint de facto domiciliati? et ad illas leges vi-
gentes reflectat, quae res matrimonii specialiter respiciunt. 
Meminerit praeterea parochus milites, praeter eos, qui ad 
militiam stabilem spectant , ad domiciliatos non pertinere. 
Sed nec militiae stabilis individua etsi domiciliata sint, sine 
expressa superioritatis militaris licentia in matrimonium 
copulabit. 

Parochus, prout jam dictum est, jura sua exercet in 
subordinatione erga episcopum, a quo mittitur, cujus veluti 
primi pastoris vices sustinet, quive illius jurisdictionem re-
stringere potest, quam tamen (restrictionem) sacri canones 
moderantur, cuive summum illud princípium: „Gloria Dei 
et salus animarum suprema lex esto" limites ponit. 

Extra dubium est, parocho competere sequentia jura : 
1. Jus administrandi sacramenta, exceptis confirmati-

onis et ordinis. Hujus juris parochialis expressam menti-
onem facit concilium Tridentinum, dum (Sess. 24. cap. 13. 
de réf.) mandat episcopis ,,ut distincto populo in certas pro-
priasque parochias, unicuique suum perpetuum peculiarem-
que parochum . . . . a quo solo licite sacramenta suscipiant 
provideant." Unde deducitur: sine licentia parochi alios 
sacerdotes nonnisi in casu necessitatis, et nisi vi muneris 
sui et vi obtentae specialis activisationis cum parocho con-
currant, in parochia sacramenta administrare audere. 

Quoad dictam sacramentorum administrationem, in 
quantum ad jus ecclesiasticum pertinet, sequentia notamus, 
et quidem a) quoad baptismum. 

Sacramentum baptismi originarie per Apostolos et eo-
rum successores episcopos conferebatur : postquam interim 
subseque parochiarum limites accuratius defigi et parocho-
rum sphaera stabiliter determinari coepisset, jus hoc paro-
chis tributum est, qui nunc juxta Rituale llomanum legi-
timi baptismi ministri sunt. Atque ideo e dispositione cano-
num praeter cathedralem, unice in parochiali ecclesia fons 
baptismatis erigi potest, et alibi, etiam in ecclesia monaste-

rio adnexa erectus, auferri jubetur, ut legitur in causae 18. 
quaest 2. canone 7. 

b) Quoad administrationem sacramentorum poeniten-
tiae et eucharistiae legitur in concilio generali Lateranensi, 
anno 1216 sub Innocentio III . celebrato constitutum fuisse: 
„u tomnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discre 
tionis pervenerit, omnia sua peccata, saltern semel in anno, 
fideliter confiteatur proprio sacerdoti . . . suscipiens reve-
renter adminus in pascha eucharistiae sacramentum . . . alio-
quin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur et moriens 
Christiana careat sepultura. Si quis autem alieno sacerdoti 
voluerit justa de causa sua confiteri peccata: licentiam prius 
postulet, et obtinebit a proprio sacerdote, cum aliter ipse 
ilium non possit absolvere vel ligare." Unde colligitur : eu-
charistiae et poenitentiae sacramenti ministrum ordinarium 
ita fuisse parochum, ut sacramenta haec, nisi facultate per 
eum data,Jalibi suscipere licitum non fuerit . Interim hac in 
parte vigens vêtus disciplina coepit mutationem subire, 
probabilius ab eo tempore, dum monachi ecclesias publicas 
struendi et sacros ordines fere indiscriminatim suscipiendi 
privilégium obtinuissent, et contraria universalis consuetudo 
legi praecitatae derogavit in tantum, quod nunc euchari-
stiae et poenitentiae sacramenta ab alio quoque approbato 
sacerdote suscipere licitum sit. Ceterum imposita per su-
pra citatam legem obligatio ex parte illaporro persistit, quod 
quilibet iidelis circa festum paschae peccata sua coniiteri et 
eucharistiam sumere teneatur, secus sancitas poenas incur-
surus. Quapropter parocho proprio jus surgit stricte invigi-
landi, ne íideles cujuscumque conditionis praeceptum hoc 
quacumque ratione éludant. Hinc originem ducit illa, quae 
in multis dioecesibus et etiam apud nos viget schedularum 
distributio, quibus íideles de susceptione horum sacramen-
torum circa tempus paschale semet apud parochum légiti-
mant, dum nimirum interrogati easdem in probam exhibent. 

c) Sacramenti extremae unctionis administrate exclu-
sive ad jura parochi pertinet, cujus intuitu in cathechismo 
Romano, et quidem parte II. g. 21. diserte s tatui tur : „quod 
ex sanctae Ecclesiae decreto non cuivis sacerdoti, sed pro-
prio dumtaxat pastori sacramentum extremae unctionis ad-
ministrare liceat." Immo sacerdotes religiosorum ordinum, 
qui sine facultate parochi sacramentum extremae unctionis 
administrare praesumunt, in excommunicationem incidunt, 
Sedi Apostolicae reservatam, uti legitur in Clem. c. 1. de 
privil. — Ceterum periculo in mora existente , dum paro-
chus haberi non potest, alter sacerdos hoc sacramentum li-
cite administrai 

d) De sacramento matrimonii con. Trid. ses. 24. c 1. 
de reform, matr. disponit : „Qui aliter, quam praesente pa-
rocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii li-
centia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contra-
here attentabunt, eos s. synodus ad sic contrahendum omnino 
inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos 
esse decernit." Itaque vigore hujus decreti ad valorem ma-
trimonii praesentia parochi ita est necessaria, ut sine hac, 
aut ejus, vel Ordinarii licentia, matrimonium irritum sit. 

2. Ad jus parochi refertur solemnis et publica cultus 
divini asservatio. Olim jus praetendendi, ut parochiani divi-
nis parochialibus semper intersint, ita stricte observa batur, 

4 4 * 
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ut dominicis vel festivis diebus presbyteri jussi fuerint ante 
inchoatum cultum divinum plebem interrogare, utrum alte-
rius parochiae íidelis in ecclesia sit, qui proprio sacerdote 
contempto, velit missam audire? quem si invenerunt, statim 
exesse jubebant. (Vide cap. 2. tit. de parochiis et caus. 9. 
quaest. 2. c. 4.) 

Pro solemni cultu divino asservando destinatae sunt 
in regula ecclesiae parochiales seu baptismales. In ecclesiis 
autem regularium ita debet coordinari cultus divinus, ut per 
cum divina parochialia non turbentur. Cultus divinus sole-
mnis, pro quo singulariter sacrati sunt doininici festique dies, 
quos abstinendo a laboribus servilibus fideles celebrare obli-
gantur, absolvitur in conventu parochiani populi, unde missa 
conventualis dicitur. — Conc. Trid. sess. 22. decreto de ob-
servand. et evit. in celebratione missae disponit : populum 
esse monendum, ut frequenter ad suas parochias, saltem die-
bus dominicis et majoribus festis accedat. In explendo hoc 
jure asservandi solemnis et publici cultus divini succolantur 
parochi expressis altissimis ordinationibus. Intimato consilii 
Locumtenentialis hungarici dto. 14. Mártii 1848. N. 11555. 
praevaricatores celebrationis dierum Domini et festorum ci-
vili jurisdictioni deferendi disponuntur cum eo : ut, si haec 
ad taies coercendos adjutricem manum porrigere detrecta-
ret, singulares casus, fine medelae, eidem Consilio deferan-
tur. Ordinibus altissimis de anno 1852. imponitur publicis 
caesareo regiis officialibus , ut parochialibus divinis et qui-
dem loco in ecclesia maxime patulo intersint. Ordinibus mi-
nisterialibus dto. 2. Februarii 1851. N. 1641. et. 20. Decem-
bris ejusdem anni N. 16716. herbae nicotianae et chartae 
tymbratae venditio sex majoribus festis diebus, utpote Na-
tivitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, SS. Corporis Chri-
sti, dein Annunciationis et Nativitatis Beatissimae Virginis 
Mariae usque meridiem plene vetita est, aliis autem diebus 
Domini et festis a 9. hora matutina usque meridiem est ve-
tita ; at mane usque nonam admittitur, prout etiam a 12. mat. 
usq. 4. pomeridianam, at relicta e medietate dumtaxat porta, 
aper taa hora autem 4. articulos hos vendere licet sine omni 
restrictione. Aliae quoque adhuc in monarchia austriaca al-
tissimae existunt leges scopo eo : ne in cultus divini exercitio 
quaecumque sivemoralia sive physicaponantur impedimenta, 
uti lex, qua judaei diebus dominicis et festis nostris a publica 
emptione et venditione, a sectione et convectione lignorum, 
aliisque cum strepitu conjunctis et publici cultus divini exer-
citium his diebus turbantibus praesuscipiendis laboribus 
abstinere jubentur ; deinde lex , qua judaeis vetitum est 
Christianas nutrices adhibere et christianos servos et tyro-
nes servare, sine dubio eo scopo lata, ne christiani in ser-
vitio apud judaeos constituti retrahantur, quominus cele-
bratione divini cultus débité intersint. Lex tamen postremo 
commemorata vigore ordinum ministerialium dto. 20. Dec. 
1859. N. 11,896. extra usum ponitur. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 28-án. e) Az isteni látogatásnak nagy 

sulyja nehezedett az egyházra 1798-ban. Muszkaország, Po-
rosz-, Angolország a szakadárság és eretnekség által aka-
dályoztattak a segitséghozástól, melyre az egyháznak ily 

gyászos helyzetben szüksége volt. Németország régen szét-
szakgatva, Francziaország az igaz hitből a hitetlenségre erő-
szakolva a pápaságot megfosztotta , fővárosát és tartomá-
nyait elfoglalta, a pápát fogságban tartotta. Nápoly és Spa-
nyolország a félelemtől lekötve nem mozdult, mikint a szo-
bában maradt gyermek a szegletbe húzódik, elcsitul, nem 
rooczczan. ha odakint a vihar dúl, ha villámlik és menydö-
rög. Egyetlen egy kath. fejedelem volt Európában, a fiatal 
I . Ferencz császár, kitől valami segítséget lehetett várni, 
sőt mondhatni, az Isten e császárt szemelte ki, hogy a föl-
dig levert, lezúzott egyház az ő kezében felemelkedjék. Ritka 
áldás az Istentől ily küldetést kapni. Az anyagi helyzet te-
hát szivvérzésig szomoritó volt ; de nem vala jobb, sőt talán 
szomoruabb a szellemi helyzet. A kath. udvaroknak a szent-
székkel 1750-től szándékosan keresett, keserűséggel veze-
tett , s erőszakkal az egyház kárával végzett viszályaik, a 
gallican, febronius, josephin elvek nemcsak az udvarokat, 
hanem a népnek nagy részét is a szentszéktől elidegenítet-
ték. A nemzeti egyházak az elmékben készen állottak, a sza-
kadás soros kikiáltására a franczia forradalom az időt el-
vette. Lett volna bár I. Ferencz császár s ap. király Cons-
tantin, Nagy-Károly, Rudolf lelkével felruházva, saját ta-
nácsosaiban akadályt, a politikailag s canonilag forradalmi 

elvekben nevelt papságnál hathatós segélyt nem talált 
volna. De'a trónokon voltak ugyan erényes, bölcs fejedelmek, 
hanem Nagy Károly nem volt. 

E helyzet a történet távolából is tekintve búsit, rémit, 
borzaszt ; hát még akik akkor a hitben erősek, az önfeláldo-
zásban vérig buzgók voltak? Senki többet nem szenved, 
mint aki hitében erős, szeretetében az egyházért föláldozó. 
Az egyház ellenségeit káröröm, az egyház hiveit fájdalom 
töltötte, aggodalom zaklatta, s az Isten vigasztalta. Bona-
parte Napoléonnak Berthierliez küldött sürgönye mutatja, 
hogy a romai papság elrémülése számításba volt véve. Kettő 
találkozott, ki a félelemből megtört ; ez Antici és Altieri bi-
bornok volt, akik a bibornoki kalapot a számkivetésbe vitt 
pápának visszaküldték, hogy a bibornoki méltósághoz kö-
tött kellemetlenségeket ,,usque ad sanguinis effusionem in-
clusive" a magányzó élet könnyüségeivel felcseréljék. A pá-
pának, kit már az öregség, a betegség, a számkivetés meg-
törhetett, emberi vigaszra, buzditásra lett volna szüksége; 
de, habár minden papjaitól megfosztva, a tömlöcz magá-
nyosságában azon lelki fájdalmaknak, aggályoknak volt át-
adva, melyeket csak az egyházért égő pápai sziv a könyek-
kel áztatott elmélkedésekben szenvedhetett, mégsem tört 
meg, sőt másokat is buzdított. „Ha bibornoki méltóságodat 
kellő fényben meg nem tarthatod, igy irt 1798 mart. 20-án 
VI. Pius Altierihez, tudj szegénynek lenni. Mások is sze-
génységre jutottak, de emiatt a bibornoki méltóságról lenem 
mondtak. Cienfuegos bibornok a szegénységében szilárdult, 
s bibornok maradott. Ha a jelen szomorú helyzetek elvise-
lésétől félsz, imádkozzál bátorságért, s emlékezz, mit mond-
tam neked, mikor a kalapot fejedre tet tem: harczolnod kell 
az egyházért utolsó csepvéred kiontásaig. Ha mindenki azt 
tenné, amit te, a bibornoki testület egyszerre megszűnnék. 
Nincsenek kezünknél jogtani könyvek, de ha jól emléke-
zünk, a bibornok le nem mondhat a pápaválasztási jogáról, 
mivel ezen jog summe publicum. Antonelli fel volt szólítva 
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(Berthiertől), hógy a bibornoki méltóságról mondjon le, ő 
mindnyájunk örömére szolgáló választ adott ; Antiéi pedig 
betegeskedése miatt nem akar bibornok lenni. Ennek leve-
lére nem is válaszoltunk, mivel érdemesnek nem tartottuk. 
Válaszsz, kit akarsz követni a kettő közül. En becsületes 
embernek, méltó papnak ismertelek, nem kétlem, melyiket fo-
god követni. Ha az elsőt követed, napjaidat dicsőséggel teté-
zed ; ha a másikat, fejedre gyalázatot hozasz. Kedves biborno-
kom ! Végy bátorságot, bizzál az Urban, aki nem fog elhagyni, 
amit én is könyörgök neked tőle adván atyai és apostoli ál-
dásomat." Emez anyagi és szellemi helyzetek megemlítése 
előnkbe állítja a pápa halála után tartott conclavehorderejét. 

VI. Pius aug. 29-én halt meg, a megyei püspök levele 
ezen gyászos esetről Albani a bibornokdékánhoz sept, vé-
gén érkezett Velenczébe, hol számos bibornok tartózkodott. 
Az élő 46 bibornok közül 34 jött Velenczébe, Herzan bibor-
nok I. Ferencz császárnak minisztere és követje legutolsó 
ment oda. Albani, York, Antonelli, Valenti, Zelada, Lo-
renzana, Gerdil, Archetti, Carafa, Caprara, Onorati, Calcag-
nini, Martiniana, Giovannetti, Bellisomi, Busca, de Pretis, 
Somaglia, Chiaramont.i, Mattéi, Maury, Boverella, Pigna-
telli, Doria. József, Doria Antal, Dugnani, Braschi, Ruffo, 
Livizzani, Carandini, Ainuccini, Flangini, és Vincenti, Her-
zan voltak a választók. 2) Battyányi már beteg volt, s né-
hány nap múlva meg is halt, Frankenberg, Rochefoucauld, 
Mont morency, Zurlo, Ranuzzi, Rohan, Migazzi, Sentmanat, 
Mendozza, Gallo elmaradtak. 

Albani azonnal összehivatta a jelenlevő bibornokokat, 
s a conclave rendezéséhez fogott. Consalvi titoknoknak vá-
lasztatott, mivel Negroni titoknok Romában vol t , s el nem 
jöhetett . Égető szükség volt a választást hamarább bevé-
gezni. A conclave helyiségére a sz. György szigeten álló sz. 
benedekrendi tágas kolostor tüzetett ki. A szükséges költ-
ségekre I. Ferencz romai császár 50,000 ftot küldött. A bi-
bornokok egyenkint saját pénzükön éltek. Ily szomorú hely-
zetben is nyújt az Isten vigasztalást. Suwarow seregeivel 
egyesült austriai hadak a francziákat felső Olaszországból, 
a nápolyi spanyol hadak pedig Romából kinyomták. Romát 
a pápa számára a nápolyi király tartotta. Roma kapujáig 
pedig Austria ; mily szándékkal ? ki fog tűnni. A francziák 
egész Itáliából kivonultak, Anconát a törökök tartották, a 
tengert az angolok biztositották. Kegyes gondviselése az 
Istennek ! A francziák csak azért űzettek ki Italiából, hogy 
az u j pápa megválasztathassék. Az emberek e szent czélról 
mit sem tudtak, a kormányok önérdekből indultak, de mégis 
az Isten czéljainak szolgáltak. Es kik ? A hitetlenek, az eret-
nekek, a szakadárok, a legisták, a bölcsészek, kik a földi 
hatalmat kezelték. A muszkák Lombardiában, az angolok 
Romában és Velencze alatt, a törökök Anconában ! Milie-
lyest u j pápa volt, s ez még Romába vissza sem tért, a fran-
cziák már ismét egész Italiát birták, Italiában sem török, 

Habár Roma ezen év sept. 30-tól már szabad vol t , mer t az 
angolok és nápolyiak Bert l i iert Komában elfogták, s esak capitulatio-
val bocsátották el ; mégis Velencze alkalmasabb helynek látszott , mint 
l loma a pápa választásra, miután a háború színhelyétől egészen félreeset t . 

2) Ezek küziil 4 püspök bibornok volt , 25 pap- , 6 szerpapbibor-
nok. Ket tő t közülök még 14 Benedek, kettőt 14 Kelemen, 30-at VI. P ius 
emelt a bibornoki méltóságra. (Mémoires pour servi r à 1' hist, ecclés. 
T . 3. p. 357. ed. P a r i s . 1815. 

sem muszka, sem angol nem volt. Megtették, mire hivattak, 
távozni kellett. A bibornokok a franczia betörés alatt min-
denből kifosztattak, csak alamizsnából éltek. Torlonia János, 
romai bankár már a tolentinoi béke alkalmával igen nagy 
segítséget nyújtott a szentszéknek, most ismét a conclave 
rendelkezésére 3000 aranyat utalványozott Dini velenczei 
bankárnál. A conclave ezt megköszönte, maradt a romai 
császár adománya mellett. Torlonia második izben kérte 
magának a kegyelmet, hogy a bibornokok közül bárki, ha 
megszorul, ezen utalványt igénybe vegye. Ezt Gerdil bibor-
nok a többiek nevében megköszönte. 

A conclave előleges munkái között a fejedelmekhez 
küldött levelek voltak. Consalvi, mint titoknok oct. 8-ról 
1799-ben irt a romai császárhoz, a muszka czárhoz, és a 
franczia királyhoz, XVIII Lajoshoz. A pápa halálának tudó-
sítása, az ő erényeinek dicsérete, a mély fájdalom ezeken, a 
szomorú helyzet, és a teendők megemlítése mind a három 
levélben ugyanazon gondolatokkal voltak kifejezve, de mel-
lettők a külső viszonyokhoz mért eszmék is olvashatók. Ezen 
viszonyok rendkívüliek voltak, a legnehezebb kérdéseket 
nem lehetett érintetlenül hagyni a levélben, de megoldatá-
sukat sem szabad volt vigyázatlan szólamokkal nehezíteni. 
„Fölség ! Az egyház soha nem volt oly gyászba borulva az 
ő védőjének, az ő pártfogójának trónja mellett, mint ma, 
igy szól az I. Ferencz romai császárhoz intézett levél. Soha 
nem volt annyi ellenségtől környezve, a csapásoknak pré-
dává adva, s dicsőséges fejének halála után annyira fenye-
getve, minden földi segélytől annyira megfosztva, mint ma. 
Ily viszonyokban, kire vesse az ő szemeit, kifelé nyújtsa ki 
karjait, ha nem feléd, fölséges császár, aki jámborsága, val-
lásossága, hite, erényeinek fénye által őseit meghaladta? 
Az Istennek titkos végzése volt, hogy fölségedben meg-
találjuk Constantint, Theodosiust, Nagy Károlyt. Az egy-
ház és a birodalom méltósága, biztonsága soha nem volt 
annyira összekapcsolva, mint ma. Akik az egyháznak ellen-
ségei, azok fölségednek is ellenségei. Semmi sincs, mit az 
egyház fölséged vallásosságától nem várna. Saját jogait, ja-
vait, államait, tekintélyét fölséged védelmébe teszi ; minden 
reménye fölségedre van szegezve. Kérjük védelmét e na-
pokban, mikor uj pápa választásához fogunk." A muszka 
czárhoz irai, illőnek tartotta a bibornoki testület, mert győz-
tes seregei a conclavét őrizték, mig az angol hajók a tengert 
biztositották. I. Pál VI. Pius iránt személyes vonzalommal 
volt, mióta Romában találkoztak. XVIII Lajoshoz küldött 
levél egyedül azon tiszteletnek bizonyítványa volt, melyet 
az egyház az elvnek, és a balsorsu erénynek tanusit. Ily 
előzmények után, melyeknek párja a történetben nem talál-
ható, 1799 nov. 30-án advent első vasárnapján a conclave 
Veni Sanctevel megkezdődött, de a reggeli és estveli sza-
vazat csak néhány nap után, mikor Herzan bibornok Bécs-
ből megérkezett, foganatba vétetett ; fogjuk látni, mily gyá-
szos szerepet vitt eme bibornok aconlaveben, csakhogy ud-
varának szándékai teljesüljenek, melyek mégis az isteni 
gondviselés által meghiusittattak. 

VEZEND , nov. 16-án. Religio 35-ik számában közlött 
„Béke garantiáit" kedves figyelemmel kisérve , kiolvasám 
belőle azt is , hogy ,,az u j társadalom , mely magát szabad-
elvűnek mondja, békét akar az egyházzal, ha ez , az Istent 
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nem fogja az emberek közé hozni." Ezen békének garan-
tiája mi borzasztó kimondani is, az Istennek számkivetése a 
földről, és igy valósággal akkor korunk a béke utvonaláról 
letántorodott, mozdonya iránytalanul rohan hegynek-völgy-
nek , sodorva s pusztítva mindent , mit útjában ta lá l , eljut-
hatni remél a béke állomására , és nem látja , hogy első és 
egyedül sikeres teendője volna a bensejében forrongó vészes 
elemet elfojtani, s igy a béke Isten ujjával kijelzett útra ka-
nyarodni. Hála az egek urának, hogy Szatmár megyében, és 
nagyváradi görög szertartású kath. püspökséghez kebele-
zett Portelek községében f. é. nov. 13-án juta szerencsénk, az 
ujonan épült templom megáldatása alkalmával meggyő-
ződni arról , hogy a béke garan t iá i t , mint a fentebb idézett 
számú czikknek igen tisztelt irója mondja, csakis saját szi-
vünkben kell keresni, nem pedig a forradalmak testvéri vér-
rel ázott csatamezein, nem az úgynevezett népboldogitóknak 
Önzésén épült békealapjain, nem a fenálló és századokon át 
üdvöseknek bizonyult intézmények rombolásában. Ezen üd-
vös és békétárasztó elvet tett legesen vallotta be nevezett 
kis községünkben a nép élén közvetlenül álló egyházi és világi 
elöljáróságon kivül a földbirtokosság is, melynek élén Zana-
thy Mihály ügyvéd és birtokos ur, nem tekintve a régi feu-
dalismusi rendszernek feloszlását, nem azt, hogy latin szer-
tar tású katholikus és tősgyökeres magyar nemzetiségű, a 
porteleki görög szertartású kath. szegény állapotú románok-
nak századokon át bebizonyult üdvös és legelső intézetének 
a templomnak épít tetésében sommás készpénzbeli segedel-
mén kivül, külső és belső ékitésére tetemes költségét nem 
kiméivé , egy oly hasznos intézményre árasztá g o n d j á t , hol 
az élők szive arra készíttetik, hogy alkotójuk után felebarát-
jának felismerésével, t ud ja mindazokat tiszteletben tartani, 
mi az igazságosság jellegét magán viseli. Eme fényes csele-
kedete tetézi az anyaszentegyház iránti é rdemét , nem fe-
lejtkezve meg azokról sem, kik az egyedüli üdvözítő kath. hit-
nek lényeges igazságaiba egyesültek vele, noha szertartási-
lag és nemzetiségileg különböznek, neveli polgári érdemeit, 
mert olyan intézetet segite elkészíthetni, honnan m i n t a S i n a 
hegyéről lezengenek az Ur trombitái az emberi szívhez, és 
tudat ja törvényakaratá t , hogy a polgári törvényeknek is 
tiszteletben tartása á l ta l , a haladás és boldogulás utján ve-
zéreltessék a nép az igen oliajtott békére. Ezeknek közlésére 
indokul szolgált a háladatosság , felbátorított a szerkesztő 
urnák f. é. j anuár 2-án a Religioban, közlött „Havi szemle" 
mely szerint : „Nyelvekre oszolva , fajokra válva , s ennek 
javát a természeti és emberi törvény szerint előmozditva, az 
egyházban és ennek szent igazaiban egyesülünk." Csak egyet 
kérek még alázattal ; miután a kereszténység lelke a szere-
te t , és ez kimutatja magát nemcsak az édes érzésben , nem-
csak a jótéteményben , de a közös imádságban is. Adja az 
ég, Se trâiascâ S. Unire ! hogy általa is szilárduljon a béke 
garantiája. l'app György, 

érmelléki a lesperes s plébános. 

BECS, nov. 5-én. Az egyházellenes lapok igen sokszor 
térnek a concordatumra, ennek megmásitását sürgetvén, kü-
lönösen azóta, hogy Bach báró romai követ körünkben idő-
zik. Nézetünk szerint a kormány nem jól cselekedettőket tel-
jesithetlen reményekre biztatván és bátoritván. A miniszté-
rium egyébkint, mint értesülünk, tiszteletben kívánja tar tani 

a concordatumot, azon elvből indulván ki, hogy itt nemzet-
közi szerződésről van szó, melyet egyoldalulag felbontani 
nem lehet és nem szabad. Miből következik, hogy semmit 
sem fog megváltoztatni, hacsak a romai curia némely módo-
sitványokat elfogadhatóknak nem talál, és ezek is csak egyes 
részletekre, és nem az elvekre vonatkozhatnak. Államférfiú 
az, kitől efelől értesültem, és ki egyéb érdekes észrevételeket 
is tőn. Austriában 36 milliom katholikus van. Nem méltányos 
t e h á t , hogy a népség öt hatodának vallási érdekei feláldoz-
tassanak és alárendeltessenek egy hatod más vallásúak ki-
vánatainak. E töredék nem követelheti , hogy egy százados 
épület leromboltassék, és egy ünnepélyes, két hatalom által 
kötött érvényes szerződés megsemmisíttessék ; a másvallá-
suak csak azt kérhetik , hogy jogtalanság ne követtessék el 
irányukban. — A kormány érdekükben már is sokat tet t , és 
i rányukban nemcsak türelmes , hanem nagylelkű is volt. A 
görög nem-egyesült egyház liierarchicus függetlensége , a 
nem-egyesültek püspökei és prot. superintendenseknek a 
felső házban adott helyek, a Bécsben mindinkább emelkedő 
sinagógák eléggé mutatják ezt. Végre midőn a kormány a 
szentszékkel a concordatumot megkötötte, nem reactionarius 
eszmék által vezéreltetett , mint mondják, hanem azon meg-
győződés á l ta l , hogy a febronianus elveknek hódolni többé 
lehetetlen, h o g y h a az egyház itt-ott az államra is támaszko-
dik, az államnak méginkább van szüksége az egyházra, hogy 
kölcsönösek viszonyaik , és az állam magát nem vallhatja 
a theusnak, végre a concordatum komoly megfontolás ered-
ménye, mint szükséges lépés. Es azon indokok, melyek akkor 
a concordatum megkötését javasolták , ugyanazok most is 
fentartása mellett szólnak. Mindezt , mit most í rok, egy ma-
gas állású hivatalnoktól hallám , ki az államminiszteriumban 
működik. Igy tehát a concordatum meg fog maradni , és a 
birodalmi tanács baloldala kiáltozhat ugyan, de a dolgot 
megmásítani nem fogja. 

LONDON , nov, 8-án. Egy szentéletü megtértjeink kö-
zött visszaadta szelid lelkét teremtőjének, és ez a nagyhírű és 
tiszteletre valóban méltó Spencer György, vagyis hogy ismer-
tebb nevén emlitsük, Ignácz atya a passionisták szerzetéből. 
Neve messze a continensen , különösen Francziaországban, 
melynek annyiszor kikérte imáit Anglia megtéréseért , isme-
retes. Meg is nyerte Desgenet tes párisi lelkész úr tó l , hogy 
a szeplőtelen szent Szűzről czimzett társulat párisi főegye-
sülete eme czélt imái főtárgyai közé sorozza. Spencer atya 
meghalt müve szorgalmazásában. Evek előtt mondotta a pas-
sionisták suttoni házának orvosa, hogy ha nem mérsékli buz-
galmát, áldozatul fog esni. Hat hét előtt hagyta el utolszor 
suttoni zárdáját, és ugy látszik, Isten megadta neki a halála 
előrelátásának kegyelmét, mert cellájába gyü j té rendtársai t 
utolszor, biztatta, hogy most inkább, mint valaha imádkoz-
zanak szeretett hazájok megtéréseért . Ez vala végrende-
lete. U g y hunyt e l , mint Domonkos a tya , ki a passionistá-
kat Angolhonban megtelepítette. Folyó hó 1-én Skotcziában 
nem messze a caistersi vaspályafőtől , a szomszéd majorság 
egy szolgája a gyepen halva találta. Miután Skotcziában 
legutóbb több helyen missioi beszédeket tartott volna , az 
edimbourghi uton megállapodva, barátjához Montheithoz 
akart betérni. Teste barátja által a kastélyba vitetett , és ott 
szerzetesi öltönyét adták reá , és a kápolna sekrestyéjében 
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teritették ki. Arcza mindinkább olyanná lőn, minőnek ez élet-
ben ismertük, nyugodt és szeretetteljes. Szegény hazánk az 
irgalom Istenénél hatalmas szószólót nyert. — A j ezsuiták u j 
tartományi főnököt nyertek Alfred Weld atyában, ki unoka-
öcscse a hasonnevű bibornoknak, és eddig az ujonczok mes-
tere volt. Csak negyven éves még , de szép ismeretei és ki-
tűnő buzgósága érdemesitik e hivatalra. A ,,Sunday Times" 
czimü lap tiltakozást közöl, mely Lord Calthorphoz van in-
tézve, ki Kingsley urat, Newmann ügyetlen támadóját és 
az oratorianusokat megbőszülni kivánván, Edgbastanban az 
oratoriánusok tőszomszédságában levő helyre épületet emel-
tetett épen oda, mely oldalról az atyák a világosságot kap-
ták. Azután mondja valaki, hogy Kingsley és barátai nem 
obscurantisták. — A „Weekley Register" (heti közlöny) mult 
heti számában egy jeles értekezést hoz az irhoniak bajairól, 
és azon eszközökről, melyek által rajtok segiteni lehetne. Az 
irhoni alkirálysági intézménynek helyettesittetni kellene 
egy királyi berezeg főnöksége által ; a parlamentbeni képvi-
seltetésnek nagyobbittatni ; a birtokosok és bérlők közötti 
viszonynak ujabb igazságos törvények által szabályoztatnia, 
végre az irhoni anglikán állami egyház jelenlegi igazságta-
lan intézményének liasonlólag fokozatosan megszüntettetni. 
Mult vasárnap a londoni színházak közül 5 változott át 
ideiglenes imolává, melyekben anglikán, baptista és más 
felekezetű igehirdetők tartottak előadásokat. Jelentik, hogy 
e látványosságok ismételtetni fognak. Csak találékonyak a mi 
angolaink. — Ma az olasz állampapíroknak árkelete a bör-
zén 55. Ez maga is elegendő ok volna, hogy a szentatya 
meg ne engedje , hogy a pápai állam adósságainak egy ré-
szét az olasz kormány vegye át, és igy hitelezőit ne fizessék 
olasz állampapírokkal, hogy ne is említsük az elrabolt tarto-
mányok fölötti jognak fentartását. — Mult vasárnap Hum-
bert piemonti koronaörökös kíséretével, (talán hogy megté-
rítse,) a jezsuiták templomába jött , hogy jelen legyen a sz. 
misén és beszéden. Nil desperandum ! 

SAINT-DENIS, nov. 10-én. Figyelemre méltókat ír-
hatunk a Bourbon szigeten levő vallásos állapotokról. A be-
következett forradalom folytán Francziaországgal a viszony 
majd egészen megszakadt. Az úgyis csekély számú áldozá-
rok még inkább megritkultak. A Restauratio 1815-ben a 
megszakadt viszonyt ismét helyre állítván, az áldozárok 
száma ismét növekedett. Az apostoli helyettnökök buzgalma, 
az 1851-ben történt püspöki szék felállítása a vallásos élet-
nek u j erőt kölcsönöztek. Ezen szigeten, hol 50 év előtt alig 
volt néhány áldozár, most 76 áldozár van, kik 53 plébániát 
látnak el, és 2collegiumot vezetnek, melyek mindegyikében 
vagy 60 növendék van. Az emiitett plébániák legtöbbjeiben 
alkalmas templomok vannak, vagy épittetnek a plébánosok 
lángbuzgalma által, kik ott is találtak e czélra jövedelmi for-
rásokat, hova más nem is gondolt volna. — A szerzetesek a 
világi papoknak segélyt adnak. A jezsuita atyák körülbelöl 
25-en missiokat tartanak, egyikre különösen a bevándorló 
indusok gondja bizatott, mások a megyei neveidét vezetik, 
mely 1851-ben alapittatott, és 200 növendéket számit. Birnak 
külön tanintézettel a malgaschok számára is. Igazgatásuk 
alatt az iskolatestvérek bizonyos számú növendékeket a 
loldmivelésre, és mesterségekre tanítanak, a szent József-
ről nevezett szüzek pedig ugyanannyi leányoknak adnak ok-

tatást -, a két intézet a „segélyről" és „Nazarethről nevezett 
miasszonyunk" czimét viselik. Ha a fiuk, és leányok oly 
korban vannak, hogy a világba kiléphetnek, megházasit-
ják őket, és azután visszatérhetnek Madagascarba. — Lá-
zaristák hárman egy plébániát, és 2 kápolnát látnak el. A 
Szentlélekről és Szűz Mária sz. szivéről nevezett atyák 2 in-
tézettel birnak, egy kórodával a rühösek számára (leproserie) 
és egy „Gondviselés" czimü házzal. Az elsőben 1 atya, és 
2 laikus testvér körülbelöl 80 betegnek viseli gondját, a 
szentirásban annyiszor emlegetett borzasztó betegség tehát 
nem mese, az itt is feltalálható és sokszor roppantul pusztít. 
A Gondviselés czimü intézet szép épület Saint-Denisben. 
Van itt egy tanoda, hol vagy 200 gyermek részesül jó ne-
velésben, és oktatásban a mesterségekre, egy javitó intézet 
egy dologház, és egy kóroda körülbelöl 200 elaggottak ápo-
lására. Mondhatom, hogy Francziaország több megyéje iri-
gyelhetné tőlünk ezen intézetet. A mi ultra-szabadelvüink 
hasonlítanak az önökéihez. Ahelyett hogy elismeréssel len-
nének az atyák szolgálatai iránt, inkább alkalmat keresnek 
megtámadásukra. Majd azt vetik szemükre, hogy iparosaink 
kárára versenyeznek, mintha munkás embereket dolog nél-
kül nevelni lehetni ; majd arról beszélnek, hogy a szerzete-
sek sokba kerülnek, és hogy világiakkal kellene őket helyet-
tesíteni. A legjobb mód őket elnémítani, ha tényeket idé-
zünk. A gondviselésről nevezett atyák azj intézetben levő 
öregek, és gyermekek fentartására fejenkint 1 frankot kap-
nak minden napra, a poenitentiáriában levőkért pedig 70 
centimest. Ezen mindennemű költségeket kell fedezni. Az 
atyák, és a testvérek fizetést húznak, az igazgató 4,000 fran-
kot, a többi atya 3,000-et, a számító frater 1800, a többi 
1200 frankot. Meg kell jegyeznünk, hogy egy európaira 
nézve itt a költségek sokkal nagyobbak, mint Francziaor-
szágban. Ha ezt tekintetbe veszszük, és azon eredményekre 
figyelünk, melyeket az atyák 5 évi ittlétük alatt kimutatni 
tudtak, megértjük, mit kell tartanunk ama rágalmakról. Né-
hány nap előtt emez intézetet két proteetans utazó kíséreté-
ben meglátogattam ; csudálkozással szemlélvén itt mindent, 
nem akarták hinni azon támadásokat, melyeket emliték. — 
Az iskola testvérek itt is mint mindenütt hatalmas segéd-
csapatot képeznek a papsághoz, kiket erkölcsnemesitő 
törekvéseikben támogatnak. Körülbelöl 70-80 vannak, bir-
nak noviciatust, és 19 iskolát 300 növendékkel. Nem elé-
gedvén be azzal, hogy a gyermekeknek keresztény nevelést 
adnak, a felnőttekre is gondot forditanak, kiknek esti isko-
lát nyitottak, és társulatokat szerveztek. Mindezen szolgá-
latok sem képesek a testvéreket szabadonczaink rágalmai-
tól megóvni. A többi között ezeknek is szemeikre hányják, 
hogy sokba kerülnek a gyarmatnak, pedig mindegyike csak 
1,400 frankot kap, ami itt igen csekély. Egy világi, aki ké-
pességgel bir gyermekek oktatására, ily fizetésért az okta-
tást itt el nem vállalná, mert belőle meg nem élhetne. Ezen 
urak csak azért dühösek, mert látják, hogyr ifjuságunk ke-
resztény elveket szí e tanodákban, melyekből, a későbbi el-
lenkező irányzatok daczára is, mindig marad valami. — 
Két női szerzetes egyesület leánykák nevelésével foglalko-
zik, a sz. Józsefről czimzett női egyesület, és Mária leá-
nyai. Az előbbiek mind Madagascarban, mind az itteni tele-
pitvényben 30 intézettel birnak, vannak nőneveldéik, táp-



« 356 

intézeteik, községi tanodáik, menhelyek, dolgozóházaik. 
140 szerzetesnő alatt vagy 2500 nőnövendék. A Mária 
leányok egyesülete creol intézmény, melynek a telepit-
ményben 8, és a Zanzibari missioban egy intézete van. Az 
utóbbi Fava abbé átalános helyettes által 3 év előtt alapit-
tatott. Van 69, akik a fogadalmakat már letették, és 18 
ujoncz szerzetesnő, ezek körülbelöl 700 leányt nevelnek. Ezen 
egyesületet két creolnő 1848-ban alapittotta, kiknek egyike 
most főnökné. Ezen intézménynek nagy érdeme, mikint ide 
mindenféle sziniiek felvétetnek. Ismeretes azon előitélet, 
mely a gyarmatokban a különféle szinü embereket egymás-
tól elválasztja, a Reunion szigetén bizonyos, hogy ez előité-
let kevésbé erős, mint másutt, mindazonáltal a fehér, mint 
tisztább vérű, mégis valamivel magasabbnak képzeli magát 
más szinü embertársainál. Mária leányainál ez természete-
sen nincs igy, sőt sokszor a feketeszinü testvér fehér alatt-
valóinak parancsol. Philantropjaink, kik annyit beszélnek az 
emberek testvéri szeretetéről, melyet pedig a teremtés kö-
rüli elméleteikkel lerontanak, megtanulhatnák, hogy a fajok 
valódi és igaz egyesülése csak a keresztény szeretet és test-
vériesség által létesithető , és semmi más módon. Amitők 
régóta hirdetnek, ime azt itt két szerzetesnő a hit és szere-
tet fegyvereivel véghezviszi. — Ezeken kivül a telepitvény-
ben még két más női szerzetes egyesület és létezik, sz. Vin-
cze leányai, és a szeplőtelen sz. Szűzről czimzett szüzek. Az 
előbbiek nagy kórodátvezetnek, melyet egy tekintélyes bir-
tokos czukor-telepitvényén felállitott, a betegápoláson ki-
vül pedig szegényebb sorsú szülők gyermekeinek nevelé-
sével is foglalkoznak. Az utóbbiak elmélkedő életet visznek, 
és igy az erre hivatást érző leányok nem leendnek kénysze-
rülve Francziaországba menni. Maupas főpap alapitotta a 
házat, melyben egy buzgó pap viszi a lelkészi tisztet. — A-
mint mindezekből látható, telepitvényünkben semmi sem hi-
ányzik a vallási élet felvirágoztatására. Még csak ötven év 
előtt egy nagy része népünknek az első áldozását sem vé-
gezte, most buzgó papok mindenütt hirdetik az Isten igéjét, 
kórodák és intézetek az Isten félelmében és szereiében ne-
velik a gyermekeiket. Es az ultra-liberálisok daczára a jobb-
lelküeknél elismerést is aratnak a keresztény szeretet eme 
müvei , a hatóságok istápolják i s , ami itt inkább szük-
séges , mint másutt . Az 1848-i némileg hirtelen felsza-
badítás után a halálozás roppant mértékben növekedett a fel-
szabadítottak iszákossága és kicsapongásai következtében. 
Erkölcsösökké kell tenni, ha már ezeket nem lehet, legalább 
gyermekeiket, és kiki érzi szabadonczainkon kivül, hogy csak 
a kéresztény vallás segélyével lehet ezt végbevinni, és a né-
pet a mértékletességre szoktatni. Szomorú adat , hogy hét 
milliónyi költségvetésből két millió szerepel, ami rhumra ki-
vetett adóból bejön. A felszabadítottak kerülik a mezei mun-
kákat. Alig szereztek egy kis pénzt , azonnal a korcsmákba 
mennek, a munkára ismét csak az éhség kergeti őket. E ba-
jon csak a keresztény nevelés segithet, és azért remélve min-
dent, áldanunk kell az Ur azon szolgáit, kik e téren a felho-
zottak után annyit munkálkodnak , és már is szép eredmé-
nyeket képesek felmutatni. 

VEGYESEK. 
Bibornok herczeg-primás ő fm. Schlesta Ignácz pesti 

polgárnak, aki 3000 fton 26 mázsás harangot öntetett a pesti 
lipótvárosi templom számára, köszönő, s főpásztori magas 
tetszését nyilvánító levelet küldeni méltóztatott. (I. T.) 

A pesti első átalános magyar biztosító társulat a pesti 
lipótvárosi templom épitési költségeihez évenkint 1,000 fttal 
járul , legújabban azon 100,000 ftnyi kölcsönhez, melyet a 
város e czélra szándékoznék felvenni, 20,000 fttal akar já-
rulni. Az Isten áldása legyen a választmányi tagokon és t. 
igazgatóságon. (I. T.) 

„Könyörüljön az öregen, ki igen sokáig él," e sza-
vakkal ül a lyoni templom ajtajánál egy szabadalványozott 
koldus. Gazdag volt, önző volt, fösvény volt, emiatt nem is 
házasodott. Mikor hatvan éves lett, igy okoskodott magában: 
„Annyi sok jó napokat éltem , az önzés fejedelmi életsza-
bály (a politikában is), még 10 évig élhetek örömben ; élek 
tehát, hogy utánam ne maradjon semmi." Elt, dobzódott, 
70 éves korában utolsó garasát kiadta, — de azért élt, kol-
dus lett, s most 92 éves, az utczán ül, könyörög, mert feje-
delmi életszabálya azzá tette, ami, s mondja: „könyörüljetek 
az öregen, aki igen sokáig él." 

Spencer , az angolországi passionistáknak tartományi 
főnöke oct. 1-én Skótiában meghalt. Született 1799-ben, gaz-
dag és főnemes családnak fia, Oxfordban végezte hittanul-
mányait, családja által birt anglikán dús jövedelmű egyházi 
javadalmat kapta; 1830-ban kath hitre tért, 1832-ben Ro-
mában pappá szenteltetett, 1847-ben a passionisták szerzetébe 
lépett, Angolország megtérítésében sok érdemet szerzett. Az 
angolországi katholikusok érzékeny fájdalommal gyászolják 
az elhunytat, aki hazáját oly forrón szerette. 

Az olasz képviselők Turinban sokszor mondták, hogy 
Romába csak forradalommal lehet jutni. Kívülről forradal-
mat szitni nem szabad, mert a conventio t i l t ja; hogy a ro-
mai nép fellázadjon, ahoz semmi remény nincsen. „Talán az 
a comitato nationale fog Romában forradalmat csinálni, mely 
16 évig csak biztatott ? Ő fogja nekünk Romát megnyitni, 
mely 16 éven nem tudott mást tenni, mint peres okmányo-
kat ellopni, egykét nyomdának betűit szétszórni, három-
szinü pántlikákat egykét ebnek farkára kötni ; ha ezen co-
mitato fogja mondani: előre! romaiak ! ezek felelni fognak: 
veletek ? jobb ha haza tértek." Petrucelli della Gattina dü-
hös forradalmárnak szavai nov. 10-én Turinban. 

Poroszországban a három Korff-Schmising-Kerssen-
brock grófok története máig is húzódik. Mind a hárman a 
királyi testőrezredben tisztek voltak. Az öregebb párbajra 
hivatott, de el nem fogadta. Az ezredestől parancsot kapva 
a párbaj elfogadására , az egyház törvényére hivatkozott, 
mely tiltja a kölcsönös gyilkolást. Az ezredes a két testvért 
is felszólitá, mint vélekednek a párbajról? Ezek is ugy felel-
tek, mint az öregebb testvér. Jelentés tétetett a királyhoz. 
Vilmos király máj. 13-án mind a három grófot az ezredtől el-
bocsátotta ; tulajdonképen elűzte, mivel a szolgálati felmen-
tést nem kérték. A rajnai nemesség föliratot készitett a 
királyhoz ez ügyben , hogy eszerint nekik nem szabad 
religiojuk szent törvényeit megtartani. A fölirat el nem 
fogadtatott. Roon miniszter sept. 27-én válaszolt, hogy ő 
felsége nem tartozik okát adni, miért bocsát el valakit a ka-
tonai szolgálatból, s fenyeget, ha a dologból vallásos izgal-
makat csinálnának. — A kérdés casuisticus: lehet-e a katho-
likusnak a porosz katonaságnál szolgálni, ha az egyház pa-
rancsolatjának megtartásaért a párbajokra büntetést kell 
várnia ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
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Egyházi tudósitá-

Havi szemle. 
i . 

Fájdalmaink, zaklattatásaink ötödik éve is le-
folyik, s mi el nem fáradtunk. Passi graviora dabit 
Deus his quoque finem. Durate. A ker. hűség, a ker. 
türelem mindenen diadalmaskodik. A munka késziti, 
a kitartás szedi az érdem jutalmait. Az isteni erőt, 
mely intézményeinket hosszú századokon föntartá, 
mi is tanuljuk jobban ismerni, tanulunk bizalmaink-
ban szilárdulni. Csak nem az emberekbe bizni, de az 
emberekről mégse esni kétségbe. A sept. 15-iki szer-
ződésben jogainkat, igazainkat legvilágosabban azok 
vallották, kik ebben azokat taposták. Ok hitegettek, 
ők nyugtattak, ők színleltek. Evvel bizonyították, 
hogy támadnak, de egyszersmind az óriás kath. erőt 
Európában vallották, melyet nyiltan megtámadni 
tanácsosnak nem találtak. A hitegetés altatást czél-
zott, árulást keresett. A katli. kebel el nem aludt, a 
kath. sziv áruló nem lett. Szó volt elég, igéret 
amennyi kell, minket az emberek részéről csak tet-
tek nyugtathatnak meg. Ezek hiányoznak a franczia 
kormánynál. A biztatások mellettünk, a tettek elle-
nünk vannak, mikor hinni kezdtünk, azonnal csa-
lódtunk. Már a közhitel, a közbecsület, az emberi 
szónak méltósága töredezik ; akik egyezkednek, 
egyességük fölött harczolnak , akik ellenünk össze-
esküdnek, egymást árulásról vádolják. Tény az, 
hogy a francziák császárjának biztatásai mellett Bo-
logna, Ferrara elveszett. Biztatott ismét, biztatása 
mellett Umbria, Márka elraboltatott. Biztatott har-
madszor, biztatott számtalanszor, tény az, hogy Roma 
oda liagyatik. A jámbor lélek mondaná : lehetetlen 
annyi Ígéretet megszegni ; igaz, ' el kell borzadni 
annyi szószegésen, könyezni a fejedelmi méltóság, a 
kormányhatalom oly sülyedése fölött a világon. 
Mily nagy, mily szent, mily hódolatra méltó a feje-
delmi méltóság ; de mivé lesz, ha ezt Victor Em-

manuel birja? Mily nagy, mily sértetlen, mily tisz-
teletre méltó a kormányhatalom; de mivé lesz az 
alattvalók előtt, ha ezt Drouyn kezeli, ha ezt Turin-
ban az esküszegők viszik ? Mily szilárd, mily tör-
hetlen a nemzetközi szerződés ; de mivé lesz, ha a 
zürichi szerződést a Szentháromság nevében adott 
esküvel aláirják, holnap szétszakgatják, lia a sept. 
15-i szerződést aláirják, holnap egymást, mikint kell 
azt érteni, közbotrányra ostromolják ? Mig csak a 
franczia félhivatalos lapok tiltakoztak a szerződés-
nek Turinban tett értelmezése ellen, az árulást hinni 
nem akartuk, a dráma lefolyását vártuk. Ma Drouyn 
és Nigra, a párisi és a turini kormány tiltakozik 
egymás ellen, a tiltakozásnak az a vége, hogy a tu-
rini értelmezés az igaz ; Roma védtelen. Minek volt 
tehát a hathetes biztatás? mi czélra a félhivatalos 
hitegetés? „Ez a napi szükség, irja egy kőmives lap, 
nyugosztalni a kath. részt, mert nagy reményekre 
tüzelték a forradalmi részt. E műtét nem uj, melyen 
ne ijedjenek meg az olaszok, de nem is bizhatnak 
benne a clericalisok." *) Drouyn biztatta a szent-
széket sept. 13-i sürgönyében, hogy az olasz forra-
dalmárok lemondtak Romáról ; 2) Minglietti, s) Ni-
gra, 4) Pepoli 5) ép akkor biztatta az olaszokat, hogy 
Roma övék lesz. Lemerecier Anatol, 6) Falloux 7) 
éles itészetet irt a szerződés ellen, sajnálta, hogy ál-
tala a franczia nemzet hagyományai feladatnak ; So-
laro della Margarita gróf pedig sajnálta, hogy benne 

3) ,,La grande préoccupation du moment est de rassu-
rer, le parti catholique après avoir surexcité les espérancee 
du parti unitaire. Cette tactique n'est pas nouvelle , et ne 
doit plus alarmer les Italiens, qu'elle ne doit, à coup sûr, 
tranquilliser les cléricaux." Indépendance Belge. — Monde 
297 sz. 31 oct. 1864. 

2) Monde 272 sz. 4 oct. 1864. — Malarethez sept. 23-
ról, Monde 276 sz. 8 oct. 1864. 

3) Sept. 19-én. Unità catt. 284 sz. 5 oct. 1864. 
») Journal de Br. 302 sz. 28 oct. 1864. 
*) Unità catt. 295 sz. 18 oct. 1864. 
6) Journal de Br. 298 sz. 24 oct. 1864. 
' ) Journal de Br. 300 sz. 26 oct. 1864. 
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Piémont és királya véglegesen elveszett. ') La Roche-
Jaquelein biztatott Francziaország aláírásával. Mon-
datik, hogy Austria is ezen aláirásba helyezte bizo-
dalmát. Mikor Rechberg és Mon együttes jegyzék-
ben kérték a franczia kormányt, hogy a szentszék 
védelmére közösen közreműködjenek; Thouvenel 
haragosan mutatott a franczia őrseregre Romában : 
mit Francziaország véd, az meg van védve. Biztak.2) 
Ma mondják : az őrsereg haza jön, de hogy oda más 
őrség lépjen, nem engedem. Sok iráson állott III. 
Napoléonnak neve, sok helyütt volt Francziaország 
aláirása: mivé lett mindez? Így végződik a 15 éves 
védelem, hogy az olasz forradalom lárma nélkül 
menjen be Romába. Az aláirások mellett a szentatya 
20 tartományaiból 15 a forradalom kezére jutott; az 
utolsó aláirás biztositsa az 5 tartományt? „Tanta 
est probitatis vis, et honestatis, irja szent Ágoston, 
ut omnis, vel pene omnis ejus laude moveatur" ; de 
ismerjük Strada nyilatkozatját is: „nulli jactantius 
fidem suam obligant, quam qui maxima violant," 3) 
s Lisander szavaitól félünk : „mint a gyermek a bá-
buval, ugy az államárnak az esküvel kell játszani." 
Mikor tiz aláirást letörlünk, a 11-ikre nem hivat-
kozhatunk. 

De hagyjuk abba a személyes aláírásokat, a fi-
lius devotissimus leveleit a szentatyához, tekintsük, 
kinek nevében volt a franczia őrsereg Romában? 
Ha III. Napoléon saját buzgóságából sietett volna a 
szentatya védelmére, ezen védelemnek saját belátása 
szerint határt szabhatott, s a forradalmi kormány-
nyal egyezkedhetett volna. A romai védelem, ha ez 
csak franczia ügy, a szerződés jogossága ellen nehéz 
volna kifogást tenni. De az őrsereg nemcsak Fran-
cziaország, hanem az európai kath. hatalmak nevé-
ben volt Romában. Hogy mindnyájan sereget ne 
tartsanak Romában, Francziaország vállalta magára, 
s ezt megtiszteltetésnek vallotta, hogy a kath. világ 
megbízatását teljesiti. Emeljük ki a multakat. 

Rossi 1848 nov. 15-én megöletett, Mamiani, 

Monde 288 sz. 22 oct. 
2) A két egy szövegű jegyzék 1861 máj. 23-áu külde-

te t t Parisba ; Thouvenel jun. 6-áról válaszolt, amire Calde-
ron-Collantes jun. 25-én ismét válaszolt, hogy a spanyol ki-
rályné ismervén, mily érzelmek hevitik a császár kebelét, bi-
zik benne, hogy nem fogoly intézkedésekbe beegyezni, mely 
a császárnak többször bevallott tiszteletével a pápa iránt, és 
a franczia seregek létével Romában ellenkeznék. (Annuaire 
p. 135, 136.) 

3) De bello belgico, Dec. 1. 1. 1. 
4) Solaro della Margarita, L'uomo di stato. V . l . p. 70. 

ed Turin. 1864. 

Graletti, Sterbini miniszter lett, IX. Pius nov. 26-án 
Graetába menekült, Spanyolország dec. 21-én a kath. 
hatalmakat a szentatya védelmére meghívta, az eu-
rópai nagy zavarban a turini kormány Grioberti mi-
niszterelnök által azonnal ajánlkozott. *) Aki hadize-
net nélkül Lombardiába betört, annak védelme el 
nem fogadtatott. A forradalmi kormány Romában 
1849 febr. 9-én a köztársaságot kikiáltotta, a pápá-
nak a szellemi hatalom szabad gyakorlatára függet-
lenséget ajánlott; á) a szentatya febr. 14-én tiltako-
zott, april 20-án allocutiot mondott: „Segítségre 
hivtam Austriát, mely nemcsak jelesen védte a szent-
szék birtokait, hanem Ígéretet is tett, hogy azon is-
mert elveket elveti, melyeket a szentszék mindig 
kárhoztatott; segítségre hivtam a franczia nemzetet, 
melyet különös atyai indulattal szerettem, mert fiúi 
hódolatával, tiszteletével soha sem szűnt meg köny-
nyiteni, vigasztalni szenvedésemben; segítséget kér-
tem Spanyolországtól, mely szomorú helyzetünkön 
első megindult, s első felhívást tett a hatalmakhoz, 
hogy fiúi szövetséget kötve, a hivek közös atyját, az 
egyház főpásztorát, saját székére visszavezessék ; se-
gítséget kértem végre a nápolyi királytól, aki saját 
népének igaz és tartós boldogságán fáradozik, oly 
vallásos, oly jámbor, hogy saját népénele példánya a 
jóban. Ezen fejedelemnek érdemeit irántunk semmi 
feledékenység nem fogja keblünkből kitörülni. Igy 
reméljük az Isten segedelmével, hogy a kath. nem-
zetek sietni fognak a szentszék fejedelemségének vé-
delmére; reméljük, hogy a religio és a ker. társada-
lom ellenségei elűzetnek Romából és a pápai álla-
mokból." 3) Egy kath. király nem volt felszólítva, s 
ez a piemonti volt. IX. Pius sciebat, quid esset in 
homine. 

A védelem tehát a szentatya felszólítására tör-
tént, s april 25-én a franczia hajóhad Civittà-vecchia 
alatt terem, Oudinot april 26-án 8000 emberrel ki-
száll , april 30-án Roma falai alatt állott. Austria 
Ferrarát 1848 aug. 16-tól megszállva tartotta, 1849 
május 16-án Bolognát elfoglalta; a nápolyi király 
april 30-án 6000 emberrel Roma felé tartott; a spa-
nyol hadsereg Cordova tábornok vezérlete alatt má-
jus 27-én Graetánál kiszáll, Roma felé siet. A fran-
czia sereg első megérkezett Roma alá, első kezdte 

J) Annales eccles. p. 57, ed. Paris 1861. 
2) A forradalmárok is teli kézzel ajánlanak független-

séget, Mazzini is ajánlott : ,,Art. 2) Le Pontife romain a.ura 
toutes les garanties nécessaires d'indépendance dans l'exer-
cice de sa puissance spirituelle." — Annales i. h. p. 58, 

3) Civiltà catt. 351. füz. 267 lap. 
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az ostromot, a nemzeti becsület nem engedte , hogy Romá-
nak ostromában a spanyolok részt vegyenek ; a franczia se-
reg 25,000-re növekedett, jun. 30-án Romát bevette, Oudi-
not tábornok jul. 15-én a pápai fejedelemséget visszaálli-
tottnak hirdette. A demagogok megszöktek, a spanyol és 
nápolyi seregeknek nem volt mit t enn i , Francziaország és 
Austria a pápa és a kath. világ nevében a pápai államokat 
megszállva tartották, mig 1850 april 12-én IX. Pius a Vati-
cánba visszatért. A szentszéknek adott védelem tehát a kath. 
hatalmasságok közös ügye volt. Piemonton kivül mindnyájan 
védelemre hivattak, mindnyájan védelemre siettek , m i t a 
többiek megtettek volna, Francziaország Romát maga be-
vette; mit a többiek tettek volna, Francziaország maga tett ; 
tehát mások helyet t , mások beegyezésével, mások nevében 
tett. Ez volt a dicsősége , hogy a kath. világ megbízottja 
lett , mint megbizott, 15 éven át Romában maradott. Nem 
olasz, nem íranczia ügy tehát a franczia őrsereg Romában, 
hanem a kath. hatalmasságok közös ügye ; nem magától ment 
Francziaország Romába, de a szentatya által meghiva , a 
szentatya nevében harczolt Mazzini, Armellini, Safli trium-
virek ellen , nem Francziaország nevében ; az őrsereg meg-
hagyása, vagy visszahívása ügyében, nem Piemonttal, mely 
a kath. hatalmak sorában nem volt , hanem a szentatyával 
és a kath. hatalmakkal tanácskozhatott csak becsületesen 
I I I . Napoléon. Ily ügynek tekintette herczeg Schwarzen-
berg , midőn irta : ,,A kath. világnak joga van a szentatya 
számára teljes szabadságot követelni. A kath. nemzetek 
meg nem engedhetik, hogy az egyház feje az ő függetlensé-
gétől megfosztassák , hogy idegen fejedelemnek alattvalója 
legyen. Nem tűrhet ik , hogy őt a pártosok csoportja lenyű-
gözze, s tiszteletteljes neve alatt az ő hatalmának lerontásán 
dolgozzék. A romai püspöknek, mivel az egyetemes egyház-
nak feje, fejedelemnek kell lenni, hogy nagy tisztjét gyako-
rolhassa. Az egyesült kath. hatalmaknak nagy érdeke a pá-
pai fejedelemségnek fönmaradása. Austriának, Francziaor-
szágnak , mint, első kath. hatalmasságnak kötelessége tilta-
kozni azon bűnök ellen , melyeknek a szentatya áldozatja 
lett. A szentatya minket meghivott, az igazság parancsa kö-
veteli , hogy e bizalomnak tiszteletteljes viselettel megfe-
leljünk." 1) Igy ér te t te , s igy jelentve kapta a franczia se-
regeknek hadjára tá t , és épen Drouyntól 1849-ben, s mint 
kitűnően katholikus és európai ügyet nézte Angolország. 
Mit Palmerston 1847-ben i r t , azt irta 1849-ben. „A romai 
állam sérthetlensége , igy irt Palmerston 1847 sept. 11-én 
Posombyhez Bécsbe, a félsziget függetlenségének lényeges 
eleme. Ezen állam megtámadtatása a legnagyobb következé-
seket vonná maga után." „A pápa jelen helyzetére nézve 
kimondom, igy irt Palmerston 1849 jan. 3-án Normanbyhoz, 
hogy ily személy, mely Europa minden államaiban legna-
gyobb befolyást gyakorol, független fejedelem legyen." 
Ezen év mart. 9-én pedig i r ta : „Habár Angolország nincs 
annyira érdekelve, mint Francziaország : mégsem nézheti 
közönyösen a romai államok helyzetét. Britannia prot. or-
szág , de ő fölségének több milliom kath alattvalói vannak, 
következőleg az angol kormány saját érdekei miatt követeli, 
hogy a pápa oly földi helyzetben legyen , miszerint függet-

' ) Civiltá catt. 351 fűz. 268 1. 

lenül gyakorolhassa szellemi hatalmát." Emiatt lord Brou-
gham jun. 20-án védelmezte a kormányt, hogy a franczia, 
spanyol, austriai megszállást a pápai államokban nem aka-
dályoztatta. „A franczia kormány nem akar mást, mint a pá-
pai fejedelemség visszaállítását. E végből szólok egykét 
szavat, habár népszerűtlenek volnának is. Azt mondják : mint 
szellemi fejedelmet, elfogadjuk a pápát, de mint világit, nem 
szabad védelmeznünk. Szabad legyen mondanom, hogy akik 
igy okoskodnak, a dolognak csak egyik és annak csak kisebb 
és fölületes oldalát tekintik. Nem hiszem, hogy a pápa gya-
korolhassa szellemi fejedelemségét, ha nem egyszersmind 
világi fejedelem. Nem vagyunk még a 8-ik században, mikor 
a pápának fejedelemségre szüksége nem volt. Fejedelemség 
nélkül a pápa majd egyik , majd másik fejedelemnek rabja 
lenne. Egyik napon a spanyol királynak, másik napon az au-
striai császárnak, harmadik napon Francziaországnak, vagy 
mi még roszabb, a forradalmi factiók rabja lenne. A pápai 
fejedelemség európai, inkább politikai, mint vallásos kérdés. 
Fön kell tehát tar tani , ha Európában békében akarunk ma-
radni." ') Európai kérdésnek, s kath. hatalmasságnál köte-
lességnek tekintette a romai megszállást a piemonti kor-
mány is , midőn Chiodokövetje által tiltakozott, hogy a pá-
pától védelemre meg nem hivatott, midőn Grioberti miniszter-
elnököt 1849 april 23-án Parisba Drouynhoz küldte, hogy a 
sárd hadak közreműködését a pápai fejedelemség visszaállítá-
sában fölajánlja, vagy legalább a toskanai nagyherczegségben 
alegitimrendnekvisszaállitásában ő is részt vehessen. Európai 
kérdésnek, és kath. hatalmasságnál kötelességnek tekintette 
az őrsereget Romában Walewski is, midőn az 1856-i párisi 
congressus jegyzőkönyvének 22-ik czikkében igy nyilatko-
zott: „Francziaországnak első felhatalmazottja kijelenti, hogy ; . 
a pápai államok nem rendes helyzetben vannak , s azért . 
szükségesnek találja, hogy Francziaország Romát, az a u s t r i a i 1 ' ' 
hadak pedig a legatiokat megszállva tartsák. Francziaország- * 
nak, mint európai s mint katholikus hatalmasságnak köte-
lessége a szentatya meghívását teljesiteni. Az elsőszülötti 
czim, melyet viselni Francziaország fejedelme dicsőségének 
t a r t j a , kötelességül szabja ki a császárnak, hogy a pápát 
védje s oltalmazza." 2) 

Katholikus, európai kérdést mert a francziák császárja 
magánosan elvégezni. Europa még nem ismer egyetemes fe-
jedelemséget, ezen szerződést sem fogja elismerni. Europa 
ügyében Europa, kath. ügyben a kath. hatalmasságok, pá-
pai ügyben a pápa nem kérdeztetett. Europa az ő bizalmá-
ban megcsalatott, a kath. világ elárultatott a szerződésben. 
Es a pápa ? A szerződés a romai kérdést természetes helyé-
ből kimozdítja, természetes jellegétől megfosztja, a romai őr-
sereg hivatását kitagadja, a franczia nemzet védelmét, me-
lyet a pápaságnak 1849-ben adott, saját dicsőségétől meg-
fosztja, mint Falloux mondja , a franczia nemzet hagyomá-
nyait lerombolja. Szerződés a sept. 15-i tény, de nem eu-
rópai, hanem Europa ellen kötött szerződés, a kath, hatal-
masságok megvetése, a szentatyának legérzékenyebb meg-
sértése. A német hatalmak magok intézték el a dániai ügyet , 
mert Dánia királyával háborút viseltek, Napoléon sem Vi-
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ctorralsem a pápával, Victor sem Napoléonnal sem a pápával 
háborúban nem volt. Engedték a német hatalmak, hogy a lon-
doni értekezlet tegyen mindent, amit tehet ; Napoléon semmi 
értekezletet nem kisértett, egyetemes, európai ügyet, mint 
franczia, mint piemonti ügyet tárgyalta. Nem csuda, hogy 
sem a pápa, sem Europa nem elegyedik a szerződésbe. ,, A leg-
nehezebb kérdést ugy intézik el, irja a moskaui újság, mintha 
olasz kérdés volna, s a két szerződő feleken kivül senkit 
sem érdekelne. Ha a franczia és az olasz kormány megegyez-
tek, hogy a pápai államokba semmi közbelépést nem enged-
nek, oly jogot bitoroltak, mely egész Európát illeti. Romá-
nak elfoglalása Italia által 1000 éves rendet felforgat, s a 
kath. egyház fejének függetlenségét lehetetlenné tesz i" ') 

A franczia kormánynak eme tényében csalódik a szent-
atya, csalódik a franczia nemzet, csalódnak a kath. hatalmas-
ságok, csalódik egész Europa. III. Napoléon kivonta magát 
a kath. hatalmasságok iránti kötelezettségből, felszabadította 
a katli. hatalmasságokat is Francziaországba helyezett bi-
zalomtól. Pepoli maga mondta , hogy eme szerződés azon 
láncznak, mely Napoléont kötve tartotta, utolsó szemét is 
széttöri ; a kamarai beszédben ezt ismételte. A szentatya 
szabad, a kath. hatalmak szabadok; a szentszék ügye hüte-
lenül megőrizve, ellenségének át van adva. A közhit Euró-
pában halálos döfést kapott : a szentatya ügye ott van, hol 
1849-ben volt. Még ily mód volt a pápaság megdöntésére. 
Tettek fegyveres támadást, Europa elitélte őket ; tettek alat-
tomos bujtogatást, Europa borzadott tőlok ; még a becsület 
szinébe burkolt fondorkodás volt hátra, ez idején korán nap-
fényrejöt t . A szerződés csak a szentszéknek hoz hasznot, de 
a szerződők szándékai ellen. Szükséges volt az őrsereg, mert 
a piemonti forradalmi factio Roma ellen incselkedik ; hogy 
az őrsereg fölöslegessé váljék, a forradalmat Turinban kel-
lett elfojtani Ez maradott, az őrsereg haza hivatik, Roma a 
forradalom előtt védtelenül hagyatik. Esküszik becsületes-
séget a turini forradalom, hogy a támadás, hogy a bujtoga-
tás eszében sincsen ; mennyit kelljen e szavaknak hinni, Eu-
ropa és Napoléon lejobban tudja. Mondják, a franczia kor-
mány nem hagyja oda Romát Lehe t , de ma mondja, hogy 
két év alatt oda hagyja. Nem az a kérdés, mit mond a fran-
czia kormány, mivel Paris és Turin a szavakra nézve egy 
nyomatékú, hanem mit fog tenni? Ezt pedig III. Napoléon 
sem tudja. Altat, biztat a franczia kormány, mert látja, hogy 
nagy elevenségre ébredtünk ; altatta, biztatta e kormány 
1852-ben a képviselőket, s Mazasban, Cayenban ébredtek. 
Elég, hogy a szentszék tarthatlan helyzetbe hozatott, hogy 
azután élettelenségére következtessenek. Mily állam ma-
radna meg oly helyzetben sokáig, mint amilyet a szentszék-
nek készítettek ? Ki fogja józan észszel követelni, hogy a 
pápa maradhasson oly piczi államban, mint amilyet neki 
hagytak ? hogy oly kis állam egy nagy államtól körülvéve 
fönmaradjon, mely a szentszék ellen törekedik ? Napoléon 
fentartja magának a cselekvési szabadságot, ha Romában 
önkénytes forradalom kiüt. De a turini kormány is fentar-
totta ezen esetre a cselekvési szabadságot. S mi Victornak 
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cselekvési szabadsága? Hogy Romába menjen Mi Na-
poléonnak cselekvési szabadsága? Hogy semmit ne te-
gyen. Nem akadályozta meg Napoléon, hogy Victor Bo-
lognát, s Umbriát el ne foglalja, higyjük tehát, hogy, ha 
kiment Romából, megakadályozza Victort, nehogy Romába 
menjen. Austriának , Spanyolországnak mondta : Romában 
vagyok, nincs reátok szükség; ha Victor Romába megy, Na-
poléon mondja: meglátom, mit fogok akkor tenni. Hivatalos 
tilalom ellen Umbriába tört Victor, s most féljen a semmit 
sem jelentő cselekvési szabadságtól Napoléonnál. Mikor Pié-
mont prédára készült, Nápoléon intette, hogy mindent sa-
ját felelőségére fog tenni, s mégis a császár mindezt saját 
felelősége alá vette ; s most higyjük, hogy letiltja Victort 
Romától. Egy akolba teszi a farkast és a bárányt, ha a far-
kas felfalja a bárányt , majd akkor Napoléon meglátja mit 
fog tenni. Uj hadjáratot kezd Victor ellen, mikint 1849-
ben Mazzini ellen? Lehet. Lejön Piemontba, elfoglalja Tu-
r in t , Grenuát ; alkudozni fog, megtartja Piemontot , abba 
hagyja Romát. A földes ur egy forintot kölcsönözött a moré-
nak, hogy majd a moré kukoriczát fog őrizni. A kukoricza 
ma is őrizetlen. Igy biztak az európai hatalmak. Ki megy-e 
Romából Napoléon? Maga sem tudja; mondja, hogy kimegy, 
de a szó az ő ajkán kevesebbet nyom, mint bárkinél. Be-
megy-e Victor Romába? Lehet. Akar. Bemehet a porta tri-
unfalen, de ki jön-e a porta stercorarián ? az a kérdés. Mu-
solino képviselő garibaldista, köztársasági, nov. 12-én ezeket 
mondta : ,,A szerződés reánk három borzalmas csapást ho-
zott: a polgári, a külső háborút . . . . (és a harmadik?) Olasz-
ország szétbomlását, a savói háznak bukását. Mink ennek 
romlást készítünk a szerződéssel. A császár jól tudja, hogy 
mi a szerződést meg nem tarthatjuk, fogja mondani : menje-
tek Romába, szegjétek meg a szerződést, én is le megyek 
Piemontba Speziáig. Igy fog Italia szétmarczongolva dara-
bokra hullani, s mi ellenségeink közepette az esküszegés 
szenyjével bemocskolva fogunk veszni." ' ) Igy fog telje-
sedni, mit Titus Livius mondott; ,nisi in ílde stet respu-
blica, opibus non staturam," 2) s mit Plato mondott : ,,fides 
est fundamentum societatis humanae, perfidia vero ejusdem 
pestis." 3) 

Tizedik éve, hogy a szentatya kimondta az Immaculatát, 
mink ennek védelme alatt állunk, a szentatyával azért : 

Virgitiem oremus, manibus levatis, 
Ut Pio Nono subitum juvamen 
Ferre Navarcho velit alma mater 

Immaculata. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
CSÁNY, nov. 18-án (Veszprémi püspöki megye.) E 

hithideg korban nagyon szükséges levén a lelki egyesülés 
a sziveknek összesítése, e tekintetben a papi gyülekezetek 
hathatós tényezőkkint tűnnek fel előttem. Ezek az urban 
rokonoknak, testvéreknek, munkatársaknak szívben lélekben 
egyesítő, lelkesítő, elevenítő, ébresztő, serkentő ereje ; ilyen 
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papi gyülekezetre gyűltek- össze a veszprém egyházmegyei 
kiskomárom kerület papjai f. é. nov. 8-án Zala-Koppányban, 
kiknek a Szentlélek segítségül hívása után sz. Pál apostol a 
kolosszabeliekhez irt levelének 3-ik fejezete olvastatott fel, 
és valóban igen korszerűen, mert soha nem volt szüksége-
sebb mint most, a hivek lelki vezérletével megbízottakat a 
menybenlevők keresésére ébreszteni, hogy igy a hivek a 
vallástalan, álnok világ fondorkodásai elől sziveiket elzár-
tan Krisztus Urunknak szolgálatában leljék egyetlenegy 
legfőbb örömüket. Továbbá elnökileg jelentetet t , hogy Pá-
risból a megrendelt theologiai könyvek a kerületi könyvtár 
számára megérkeztek, végre : jegyzőkönyvileg néhány rész-
vétsor szenteltetett kerületünknek ez évben elhunyt .3 ér-
demes t ag j áé r t : Gerócs János orosztonyi volt plébános 
aranymisés áldozárért, ki elhunyt élte 76-ik évében ; Krá-
nitz János pacsai volt p lébános—kiérdemül t esperestért , ki 
e lhunyt élte 68-ik évében, Pethő József dióskálli volt plé-
bánosért, ki elhunyt élte 40-ik évében, az örök világosság 
fényeskedjék nekik, s adja meg nekik a Mindenható a hű 
szolgáknak ígért jutalmat az örijk boldogságot. Ezek után a 
gyűlés Jézus nevében befejeztetet t . Tiborcz István-

NAGY-OROSZI, (Nográdmegye) nov. 19-én. U g y hi-
szem, nemes kötelességet rovok le, midőn amaz egyházi 
tényről értesítek, melynek f. h. 13. városunk illetőleg egy-
házunkszemtanúja volt. Ugyanis volt földesasszonyunk, szü-
letett B á n f F y Erzsébet fér jezet t B e r h t o l d t Richard 
grófnő buzgalmának nemes emlékére szentegyházunkban 
olasz oltárt emeltetett sz. Erzsébet tiszteletére ama jelenet-
ben, midőn az ügyefogyot t szegényeknek alamizsnát oszto-
gat . Az eszme megtestesitője T e 1 e p y Károly, a szobrászmű 
kiállítója M i n i c h J . A kép bármely dómban is helyet fog-
lalhat, oly correct levén a kivitel, mint mily magasztos az 
eszme. Ha hozzávetjük, hogy a mai hithideg világban Ábel-
féle áldozat ritkán emelkedik égbe : annál magasztosabb az 
ily jelenet, minél gyérebben fordul elő, és emléke a magas 
és Istenhez emelkedett léleknek. A fölavatást és az egyházi 
alkalmi beszédet ft . Gály Lőrincz drégelypalánki plébános 
és kerületi esperest ur tartá. Engedje a kegyes ég, hogy 
amily kegyelet és boldogulási érzemény emelte eme szent 
o l tá r t : ép oly kegyelet emelkedjék minden ez oltár tiszte-
lője kebelében, s megvigasztalódva távozzék zsámolyától 
mindegyike. A. 

BRUXELLES, nov. 1-én. Buck jezsuita atya egy tu-
dósitványt bocsátott közre a calcuttai, vagy nyugotbenga-
liai belga missio felől. Van Heule Ágoston amydai érseknek 
és nyugot-bengaliai apostoli helyettnöknek, egykor jezsuita 
atyának van ajánlva. Érdekes röpirat, melyet mindazok, kik 
sz. hitünk ter jedését és az apostoli férfiaknak az egészségte-
len éghajlat és üldözések között is lángbuzgalmát lelkese-
déssel szemlélik, kedvesen fognak olvasni. Helyirati , és tör-
téneti részletes vázlatok után a kath. missioknak e roppant 
t á g birodalombani története ecseteltetik. Kitűnik abból, mi-
kint itt 1626 körül az ágostoniak működtek, kik a goai egy-
házi tar tományt alapitották. A 18-ik század első éveiben a 
jezsuiták is megtelepedtek, és apostoli müveikkel Chonder-
nagorban és Colicutta, vagyis Calcuttában tűntek ki. Ezen 
missio fenállott egész a társulatnak Francziaországbóli ki-
űzéséig, amidőn is a mult század végén a missio állapota 

szomorúvá lőn. 16-ik Gergely pápa különösen sokat tet t az 
üdvös mü emelésére és apostoli helyettnökséget alapitott. A 
tudós szerző leirja, mennyit tettek a buzgó küldérek a visz-
szaélések, előítéletek megszüntetésére, és különösen a tani-
tás és nevelés érdekében, ami máris megtermi gyümölcseit. 
Xaveri sz. Ferencz collegiuma, melyet Calcuttában a jezsui-
ták emeltek, rövid időn benszülött áldozárokat fog kiküld-
lietni, kiknek majd nem keilend az éghaj la t bajaival küzdeni. 
A belga jezsuiták az utóbbi években rendkívül sokat tet tek. 
Leirja a szerző azon bajokat is, és szenvedéseket, melyeket 
tűrniök kell, és felhivja a. hiveket segélyadományok gyűj-
tésére. Nem a munka sokasága, a betegségek gyakori volta, 
nem a halál közelléte, vagy a szükségletek fedezésére meg-
kívántató jövedelmek hiánya az, mi lehangolta volt hitkül-
déreinket, hanem az ezelőtt gyakoribb hithagyások, és az 
igaz kath. szellemnek eltűnése. Azonban hála az égnek, az 
ú j küldérek ide jövetele óta eme baj szűnni kezdett . Ugyan-
azon időben ezek azon is fáradoztak, hogy sok fiatal embe-
reket, kik protestáns iskolákba jár tak, vallási kötelmeik szo-
ros és szigorú teljesítésére visszatereljenek. Mióta xaveri 
sz. Ferencz collegiuma ismét megnyílt, több keresztény mű 
és intézvény megújult , feléledt, a vallás visszanyeri befo-
lyását és a közönség becsülését, több család, mely hitében 
ingadozott, ú j ra megerősít tetett benne, alig múlik el egy hét 
egy vagy több megtért protestánsok keresztelése nélkül, a 
templomok siirüebben látogattatnak, a szentségekhez gyak-
rabban járulnak, több pogány és mohamed vallású a meg-
térés Ösvényén van , egyszóval a jobb jövő reménye biztat. 
A megtérések kétségenkivül nehezek : a castok és felekeze-
tek előitéletei, hivatalvesztés, a családból, és örökségből 
kizáratás, a barátok távozása sokakra nézve nagy akadá-
lyokat képeznek. Azoknak, kik megtérnek, hősies lépéssel 
kell kezdeniök, mi a malaszt csudáit követeli. Mindemellett 
az Isten müve előre halad, és a kegyelem csudatényei nem 
ritkák. Mi a collegiumot szorosban illeti, habár uj , mégis 
legjobb hírben áll. Még protestánsok is, kik gyermekeiket 
igazán erkölcsösen akarják neveltetni, ide küldik őket. Ezen 
intézvény legtöbb reményt nyúj t a missio jövőjére nézve. 
Van Heule főtisztelendő atyánk legközelebb u j küldéreket 
fog hozni, és reménylhetni, hogy körülbelöl 2 év multán le-
galább harminczan fognak a jezsuiták belga tagjaiból Ben-
gáliában működhetni, ha a halál nem ritkítja sorainkat. Biz-
zunk Istenbe, hogy szent malasztjával közöttünk is csudá-
kat müveivén a pogányság és muhamedanismus köveiből Áb-
rahám fiait fogja kelteni. 

F R E I B U R G , nov. 16-án. Ersekünk és a badeni nagy-
herczegi kormány között felmerült vita kellő megértésére 
tanügyi viszonyaink ismerete mulhatlanul szükséges. A köz-
oktatási ügynek átalában, és igy az elemi tanodák igazgatása 
is az állam kezeiben van. Különben a kormányok eme tano-
dák felügyeletét a kath. egyházi hatóságoknak ugy mikint 
a protestánsokéinak megengedték. Némethonban a vegyes 
vallású országokban az elemi tanügy kezelésére és igazga-
tására külön kath. és prot. tagokból álló hatóságok v a n n a k 
Megjegyzendő még, hogy az elemi tanodák a kath. ugy 
mint a protestánsok az állam, és a községektől segélyt kap-
nak, azonban jövedelmeik legnagyobb részét tulajdon alap-
jaikból kapják, mely az illető egyház birtoka. — A badeni 
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kormány az u j reform, által ellenkezésbe tette magát nem-
csak a kath. egyházzal, hanem a németországi hagyományos 
szokással is. Ezen reform az egyháztól elveszi minden lénye-
ges befolyását az elemi tanodákra. Könnyen megfogható, 
hogy ily ujitás különösen a kath. népségben a legélénkebb 
ellenszenvet szülte, sőt még a protestánsok között is azok, 
kik még valamit a positiv hitre adnak, nem tetszésüket nyil-
vániták, és a pásztorok egy jelentékeny száma az u j rend-
szabály ellen tiltakozott. Lássuk az u j törvény lényeges vál-
toztatásait. 1-ör A két, ezelőtt elkülönzött iskola felügye-
lőség eltöröltetett, és az ,,i s k o 1 a i f ő t a n á c s"-tól függő, 
minden vallásbeli tanodák számára közös felügyelőség ren-
deltetett. A kormányrendelet nem mondja, hogy hányan lesz-
nek a tanács tagjai, vagy mily vallásbeliek. Választhat és 
alakithatja eme tanácsot tetszése szerint, tehát vagy egye-
dül katholikusokból, vagy egyedül protestánsokból, vagy 
akár tisztán zsidókból. 2-or Az 1854 junius 29-i törvény ál-
tal a kath. plébánosoktól és a prot. pásztoroktól a községi 
elemi iskolák fölötti felügyelési jog elvétetik, és egy községi 
tanácsra bizatik, melynek tagjait a község nevezi, az elnök-
séget egy tagja a főtanácsnak viszi. A lelkésznek, ha tetszik, 
megengedtetett e tanácsban részt venni. A kormány ezen 
ujitást avval akarja igazolni, hogy mikint az 1859-i concor-
datumot megszüntető 1860-i october 9-i törvény által a kath. 
egyház nagyobb függetlenséget nyert ; — de ez csak örv, 
mert egyéb német államokban, hol a kath. egyház nagyobb 
szabadsággal bir, mint Badenben, p. o. Poroszországban is 
ama felügyeleti jogot az egyháziaktól el nem vették. Az u j 
rendszabály eredménye folytonos küzdés leend a tanitók és 
a lelkészek között. — A kath. plébánosok azért kinyilat-
koztatták gyülekezetükben, hogy nem fognak mint tagok 
részt venni az ujonan alakitandó községi tanodafelügyelői 
tanácsban. Lelkismeretük nem engedi meg, hogy ily vészt-
hozó rendelet keresztülvitelére közreműködjenek. Az érsek 
eme elhatározást julius 19-i köriratában helyeselte és azóta 
ő szentsége is helyeslőleg nyilatkozott az érsekhez intézett 
brevében. Mindamellett a lelkészek az elemi tanodákban 
vallási oktatást fognak adni. — Méginkább megfoghatjuk 
az egyháziak ellenszenvét az u j rendszabályok ellen, ha azon 
férfiakra tekintünk, kik a tanodai főtanácsba hivattak. Knies 
és Jolly urak már az 1854—59 időszakban, és legújabban is 
a kath. egyház ellen röpiratokat tettek közzé. A ministerium 
ellenséges indulattal viseltetik irányunkban. Roggenbach a 
külügyér legújabban elfogadta egy történelmi regénynek 
czimzett ocsmány munka ajánlatát, mely telve van az egy-
ház ellen szórt rágalmakkal, és szerzője Carlsruheban a nagy 
herczegi könyvtár első könyvtárnokává mozdittatott elő. 

ROMA , nov. 18-án. A szentatya legjobb egészségnek 
örvendvén, folytatja naponkint sétáit a városon át, és foly-
ton a legnagyobb lelkesedéssel fogadtatik hü fiai és alattva-
lói által. A neki felajánlott ajándékok között legújabban fel 
kell emlitenünk a genazzanoi bold. Szűz képének tökéletesen 
hasonlító másolatát, mely a Vaticánba a pápa visszatérte 
napján este felé hozatott. A péterfillérek is sűrűn jönnek az 
egész kath. világból ugyan, de különösen Olaszhon minden 
részeiből. — Az al pari pápai kölcsön majdnem egészen el van 
helyezve, a kevés papir mi még megmaradt, az első európai 
bankárok által elvitetett. Es igy a történet IX-ik Piusrólazt 

is dicsőségesen felemiitheti, hogy még más országok 
nagy uzsorára alig kaphatnak pénzt, IX-ik Pius ötven mil-
lió kölcsönt al pari köthetett. Ez megérdemli bizony, hogy 
felőle elmélkedjünk. — September 19-én ő szentségének az 
örök városba visszatértével, és a boldoggá avattatás ünne-
pélyei által Roma ismét azon élénkséget öltötte fel, melyet 
két hónap óta nélkülözött. A franczia katonák naponkint se-
regeinek a Vaticán körül, hogy a pápa áldását vegyék, ha 
kiindul valahová. Vannak katonák, kik húszszor is voltak ál-
dásérc, és érmekért, melyeket ilyenkor a pápa osztogatni 
szokott. Ez nem tesz semmit, ezen érmek Francziaországba 
kerülnek a katonák rokonai, barátai kezeibe.IX-ik P ius tvég 
nélkül szereti a franczia hadsereg. A katonákon kivül számos 
idegen franczia jár ki és be a Vaticánba, kik Alacoque bol-
doggá avvattatásának ünnepére siettek ide, és nincs kétség 
benne , hogy az , mi szent Péterben fénylett , Franczia-
ország, a hivatalos Francziaország, és még inkább a ka-
tholikus Francziaország, ami nem épen egészen mind-
egy.— Az idegenek közt, kiknek jövetelét hirdették, különö-
sen Veuillot Lajost emiitjük, ki a telet itt szándékozik töl-
teni, talán hogy irjon u j könyvet a pápaságról „qui font le 
tour du monde, et ne meurent pas" melyek körutat tesznek a 
világon, és halhatatlanok. írtam múltkor a Romában meg-
jelenő lapokról. Emiithetem ma hozzátevőleg a „Veridico" 
(Igazmondó) czimü lapot, mely népszerűen van szerkesztve, 
élezésén vágja az ellent, és valoságos darázs a forradalmi-
aknak. A tudományosok között a Griornale del foro, Corris-
pondenza scientifica , Eptacordo, mely a szép művészetek 
lapja, Sechi atya „il Bollettino metereologico-"ja, Griornale 
Arcadico, Analecta juris pontilicii czimü újságokat, miből 
látható, hogy az időszaki sajtó Romában is van képviselve. 

PIANCASTAGrNO, sept. 20-án. Közlünk egy tényt, 
mely ellen a természetfölöttiek ellen dühöngő szabadelvűink 
ugyan hangosan emelik szavukat, ami azonban korántsem 
lehet elegendő ok, hogy mi is hallgassunk róla. Egy jámbor 
polgár ember Antonio Magini 1850 óta kézbajban szenve-
dett , keze mozdulhatlan le t t , és ez állapotban három évig 
maradt, és mindenkitől gyógyithatlannak tartatott . Ezen em-
ber mély áhítattal viseltetvén a bold. Szűz iránt éven-
kint kétszer háromszor ment az ide vagy 20 olasz mért-
földnyire távol soranai Madonnához, hol részesült a szent-
ségekben, és forróan kérte Máriá t , hogy segitene rajta. 
1853 végén egy éjjel a Szüzanya megjelent emberünknek, 
kezét saját kezére háromszor téve meggyógyitá azt, ugy hogy 
ezután vele dolgozhatott. A meggyógyitott kezet magam is 
láttam. Magini, ki azóta mindig becsületesen viselte magát, 
és a Szüzanya mélyen tisztelő fiának, egy alkalommal há-
zacskája ablakán látta szent Szűz képét fiával karján. Mit 
midőn környezetével is közölt volna, ebből is többen látták, 
sőt midőn az esemény hire futamodott, számosan jelentkez-
tek, kik majd mindannyian látták, csakhogy különböző ala-
kokban, némelyek a kereszt tövénél, mások egy szentnek, 
vagy egy szerzetesnek közelében , mások ismét a lorettói 
Madonna alakjában, stb. Elejénte a jelenet a ház ablakán 
volt észrevehető, melyet midőn a pianói esperes elvitt volna 
és mással helyettesitett, a kép ezen is látható volt. — Jöt t a 
radicofanii delegatus más kormányhivatalnokkal, és katonák-
kal, kik elvitték magokkal ismét az ablakot más három üveg-



táblát helyettesitvén és ezeket lepecsételvén , de a jelenet 
folyton ismétlődött az uj üvegtáblákon át. — Azok kik láto-
gatni jönnek a Madonát, nem mindjárt látják, némelyek egy 
negyed, egy fél, vagy egy óra múlva, mások még hosszabb 
idő után. Hitetlenek, kik sem a jelenésbe, sőt a bold. Szűzbe 
sem hittek, mint hivők távoztak, és hirdetői lőnnek a csudás 
jeleneteknek. Azok, kik látták nem százan, sőt ezeren, és 
ezeren vannak. Megtörtént, hogy kik első alkalommal nem 
látták, több izben jőve ők is tanúi lettek az eseménynek. Any-
nyi ezer ember bizonysága, és Mária iránti tisztelet növe-
kedése hangosan szólnak a tény mellett, sőt több is nyilat-
kozik mellette. Egy szintén pianói Fumaroli nevü lakos, ki 
szeme világát veszté, és többszöri műtét után sem nyerhette 
vissza, mult hó elején a csudás jelenetek helyére vitette ma-
gát, hol forró imák után megkezdtek nyilni szemei, és azóta 
mindinkább világosabban, és jobban lát. Azóta több csudás 
gyógyulás is történt. A hely, hol ama csudás ablak létezik, 
hegyes és Pianotól4olasz mértföldnyi távolságra van, mely-
ből csak 3 tehető meg kocsin. Adja Isten, hogy a sokat zak-
latott félszigeten , melyen néhány év óta annyi káromkodó 
szó hangzik, és oly sok istentelenség követtetik el, a Szűz-
anya végnélküli kegyei által jobb útra térittessék. 

PÁRIS, nov. 5-én. De mortuis nil, nisi verum. Hányszor 
nem hazudtoltatik meg a közmondás ? Egy elhunyt sírja fö-
lött leginkább a barátok gyülekeznek, hogy dicséreteket, 
magasztalásokat hangoztassanak, melyeket azután az igaz-
ság érdekében, maga mértékére kell leszállítanunk. Igy 
történt Enfantin úrral, a Saint-Simonismus egyik apostolá-
val. Mély gondolkozásunak mondották, pedig müvei ellen-
kezőt hirdetnek. Mint iró a középszerűségen alul állott. Még 
azon benső szenvedély nemével sem birt, mely Fourrier irá-
lyának némi életet kölcsönzött, sőt Saint-Simon meggyőző-
teljes hangja is hiányzott. Emlékezetünkbe hozzák, hogy a 
polytechnikum növendéke volt. Ez annyit bizonyit, hogy bi-
zonyos tudományok elemeit birta, és lett belőle . . . borke-
reskedő. A történelmet, szépmüvészeteket, bölcselmet igno-
rálta. Es mondani fogják nekünk, mikint lehetett hát, hogy a 
Saint-Simonismus fejévé lőn, ez iskolán uralkodott? az 
emberek, ha tévutón vannak is, bárgyúk által nem igen kor-
mányoztatják magokat. Kétségen kivül akaratereje nagy volt, 
és ami több, azok felé fordulván, kik az élvezetet többre be-
csülik az igazságnál, az iskolából a materialismus főfészkét 
csinálta. Ebből magyarázható egyszerűen hatása. — Halála 
méltó volt életéhez. Mint „szabad gondolkozó" kivánt meg-
halni, és meghagyta az „Opinion Nationale" tudósitása sze-
rint végrendeletében, hogy teste templomba ne vitessék, és 
pap által ne kisértessék nyughelyére. Mintha bizony szá-
mára, ha kivánta volna is, megnyíltak volna a templom aj-
tai, miután az egyház közösségétől rég megfosztva, egész 
vég perczig arra méltatlannak mutatta magát. 

KÖNYVÉSZET. 
C o m m e n t a r i u s i n P r o e m i u m M i s s a l i s c t B r e -

v i a r i i d e c o m p u t o e c c l e s i a s t i c o u s u i c l e -
r i c o r u m a c c o m o d a t u s O e n i p o n t i (Innsbruck) 
a p u d F e l . R a u c k pag. 205 in VIII. — fl. 1. o. a. *) 

Opus usui clericorum vere aceomodatum atque omni-
bus ecclesiasticis viris, junioribus praesertim, qui rubricas 
chronographicas Breviario praefixas d e e p a c t i s , n u -
m e r o a u r e o , c y c l i s l u n a r i e t s o l a r i , l i t t e r i s 
d o m i n i c a l i b u s , t e r m i n o p a s c h a l i , i n d i c t i o n e 
c o r r e c t i o n e g r e g o r i a n a K a l e n d a r i i e c c l e -
s i a s t i c i e t c intelligere cupiunt , summopere commen-
dandum. Finem operis in eo auctor ipse ponit, ut theologi 
imprimis variis exercitationibus chronographicis genuinam 
computi ecclesiastici notitiam, secretiores utriusque Kalen-
darii (juliani et gregoriani) rationes atque inde rectam pas-
chatis formám addiscant ; quod quamvis utile sit omnibus, 
nobis tamen in imperio Austriaco, in l lungaria nostra prae-
cipue, ubi cum graecis antiquum Kalendarium sequentibus 
permixti vivimus, maxime necessarium est dicendum, quo 
rationem nostri Kalendarii reddere , illudque contra cavil-
lationes graecorum tueri valeamus. 

Librum ipsum quod spectat, is proprie divisus in duas 
partes ita est, ut in p r i o r i n e c e s s i t a s s t u d i i c o m -
p u t i e c c l e s i a s t i c i adductis explicatisque c a n o n i b u s 
d e c o m p u t o d i s c e n d o in aprico sit posita (p. 1—6), 
in a l t e r a vero ipsa materia computistica fuse doceatur 
juxta ordinem rubricarum Kalendarii gregoriani, quas ex ea 
quam P . C h r i s t o p h e r u s C l a v i u s anno 1603 jussu 
C l e m e n t i s P P . VIII . edidit ejusdem K a l e n d a r i i ex -
p l i c a t i o n e , in Proemium Breviarii et Missalis Romani 
translatas esse voluere Pontiíices. 

Diversae libri partes sese excipiunt hoc ordine : Z o-
d i a c u s c a e t e r i q u e c i r c u l i c o e l u m a m b i e n t e s 
(p. 6—11) , a n n u s (11—22), d i e s (22—29), h o r a 
(29—33), h e b d o m a s (33—36), m e n s i s (36—49), k a-
l e n d a r i u m ( 4 9 — 5 1 ) , ejus c o r r e c t i o ( 5 l — 6 5 ) , q u a -
t u o r a n n i t e m p ó r a (65—69), t e m p u s f e r i a t u m 
(69—71), c y c l u s l u n a r i s (71— 76), e p ac t a e (76—82) 
l i t t e r a e d o m i n i c a l e s (82—84), i n d i c t i o (89—93) 
f e s t a m o b i l i a (93—96), d e c r e t u m c o n c i l i i N i-
c a e n i d e p a s c h a t e (96—101), t e r m i n u s p a s c h a -
1 i s (101—108), t a b u l a e p a s c h a l e s (108—114), K a-
l e n d a r i u m e c c l e s i a s t i c u m a n t i q u u m e t n o v u m 
<418—131), m e n s i u m s y m b o l a v a r i o r u m p o p u -
l o r u m (135—138). Accedunt quatuor appendices : 1) d e-
m a r t y r o l o g i o R o m a n o deque usu ejusdem litterarum 
et signorum (139—145); 2) d e n o t i o n i b u s a s t r o -
n o m i c i s i n s t u d i o c o m p u t i p r a e s u p p o s i t i s 
(136—163); 3) sylloge 219 a u c t o r u m , q u i c o m p u -
t u m e c l e s i a s t i c u m s c r i p t i s i l l u s t r a r u n t ; 4) 
j u d i c i u m a u c t o r i s a s t r o n om i c u m e t t h e o l o g i-
c u m d e n o v a i l l a i n t e r c a l a n d i m e t h o d o , q u a m 
h o c a n n o d o c t i s s u a d e r e conabatur Dr . Maedler, 
professor Torpatientis in Russia. Et hoc quidem paucis est 
argumentum operis omnigena eruditione referti, quod in 
ecclesiasticorum, nostratum praesertim ut diximus manibus 
esse cupimus. In eo perlegendo enim uberrimum utilitatis 
et delectationis fructum capiet, qui quotidianos suos libros 
liturgicos plene assequi studet. 
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VEGYESEK. 
A gonoszság bővelkedik , szükségünk van bővelkedő 

malasztra, hogy ezt elnyerjük , szükség bőven imádkozni. 
Nihil est potentius homine orante, mondta, aranyszájú sz. 
János. A világi kormányok, hol a kath. bitnek és életnek csak 
emléke maradt fe l , a nagy szükségek idején közös imákat, 
országos böjtöket rendeltek. Poroszországban a király ren-
deletéből nov. utolsó vasárnapja, a franczia háborúk dicsősé-
ges bevégeztének emlékére, országos imáknak napja. Victo-
ria királynő 1855-ben mart 21-re, 1857 oct. 7-re böjtöt és 
imát parancsolt : Lincoln többször tette ezt, Davis Jefferson 
nov. 16-ra parancsolt ily imákat. Az imádság erősit, az imád-
ság isteni erőt kölcsönöz. Imádkozzunk mi a Szeplőtelen szent 
Szűznek ünnepe előtt, ünnepe után, ő az, aki contrivit caput 
serpentis ; ma nem emberek, hanem az emberekbe belebujt 
ördögökkel vitetik a harcz, Szűz Mária a győztes vezérünk. 
Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, 
sed . . . Oly vezérbe, ki sok csatát nyert, nagy a bizodalom ; 
Szűz Mária számtalan csatát nyert. A hányszor csatázott, 
annyiszor győzött, bizodalmunknak igen nagynak, fölötte, 
fölötte nagynak kell lenni. Unica ratio spei. Az Immaculata 
nyolczad alatt mondjunk kiki egy misét a szentatyáért ; az 
ajtatos társulatok mondjanak e czélra egy rosariumot Ezen 
ima nyerte meg a Iepantoi csatát, s Italia megmenekült. Ita-
liát a töröknél gonoszabb pogányok birják. Az ajtatos lelkek 
e czélra járuljanak az Oltáriszentséghez, keressék a búcsú-
kat, gyakoroljanak önmegtagadást. His placatur Deus. Az 
egyházi szónokok üdvös kitéréseket és alkalmazásokat te-
hetnek. Advesperascit, et inclinata est dies, vigilare et orare ! 
Francziaországban, Olaszországban a következő imádságot 
fogják mondani az Immaculata nyolczadon : 

„Egek dicsőséges királynéja '...angyalok fejedelmi Asz-
szonya ! ki kezdettől hatalmat és íiivatást nyertél, hogy az 
ördögnek fejét letiporjad, legalázatosabban folyamodunk 
hozzád, kuld le szent seregeidet, kik a te hatalmaddal, és a 
te vezérleted alatt üldözzék, tiporják mindenütt, s a föld 
szinéről*a mélységbe sújtsák az ördögöket." 

Imádkozzunk, mikint az egyház imádkozott Péterért , 
s adjunk péterfillért, mit a szentatyától megtagadnánk, el-
vennék a gonoszok. Legyen szavunk, imánk, adakozásunk 
által imádva az Isten, dicsőitve az Immaculata, megvédve a 
szentatya. Mi bűnösök ! date elemosynam, et ecce munda 
sunt vobis omnia ! A szűkölködő atyának adni háromszoros 
érdem. Kik ellenünk vannak socii furum, omnes diligunt 
munera, sequuntur retributiones : nekünk áldozni kell, igy 
győzend szent hitünk. 

Heckenast kiadványaiból beküldetett hozzánk „Har-
monies religieuses, prières à l'usage des catholiques par Al-
bach, Pest 1865," „Robinson, 114 képpel," „Falusi könyvtár 
4-ik füzet : kereskedési, s közhasznú növények termesztése ; 
5-ik füzet, juhtenyésztés és gyapjuismeret, juhbetegségek 
gyógyitásmódjával irta Reischer E. volt keszthelyi intézeti 
tanár ." Ezen utóbbiak mezei gazdászatra vonatkoznak, anyagi 
hasznukat a plébánosoknál, kik másoknak is jó tanácscsal 
szolgálhatnak, nem tagadhatjuk. A kath. egyház szerzetesei, 
apátjai tanították Európát a földmivelésre ; most fő figyel-
münk, hogy az anyagi hasznok vágyai alatt el ne sülyedjen. 
— Robinson kalandjai az állhatatosság, a kitartás, az okos 
önsegedelem erényeit mutatják, a kiadó jónak látta a képek 
közé egy keresztet is tenni, melynek tövére Robinson a na-
pokat felmetszette ; a szöveg csak földbe szúrt karóról szól. 
— Albach fordítását czélszeriinek találjuk, tekintve a fran-
czia nyelvnek terjedt ismeretét hazánkban. Eddig Albach 
közel 100,000 példányban forog kezeken, legterjedtébb 
imakönyv ; nem legjobb, de rosznak sem mondható. A fran-

czia forditás a forditó vallomása szerint a gondolatoknak, nem 
pedig a szavaknak hű tolmácsa akar lenni, áttekintvén a 
kényes helyeket, kifogást nem tehetünk ellene. 

Egy másik igen jelesen választott tárgyakból össze-
állított, czélszerüen elhelyezett, jól kidolgozott, csinosan ki-
adott könyv küldetett be hozzánk : „Tanférfiak, szülők, s 
nevelők évkönyve Lonkay Antaltól." Köszönet a munkás 
férfinek, ki szerkesztői kettős foglalkodásai között ez úton is 
szolgálatot tesz a jó ügynek. Ad e könyv teljes naptárt, ver-
sezeteket, értekezéseket, m i n t a nevelésre, épületes olvas-
mány ra alkalmatosakat, komoly,és tréfás tartalommal és irmo-
dorral. A szülők s nevelők kedves könyve lehet. Végül jön egy 
kardal négyesben. Ara 1 fr. Megrendelhetni az ,Idők Tanuja ' 
szerkesztőségénél, a közeli előfizetésekkel legalkalmasabban. 

Mivé lesz a pap, ha a püspök és a pápa ellen merészke-
dik fellázadni, a szerencsétlen Passagliában láthatni. Débats 
franczia lap a szabadelvüségnek hive igy ir felőle: „Meny-
nyire éljenezte a forradalmi sajtó Passagliat. mikor elpártolt a 
pápától ! Ma kineveti. Mikor lemondása a képviselők házában 
felolvastatott, egyetemes gúnykaczaj támadt. Szerencsét-
len népszerűség, mely igy végződik." A ,Fischietto' élczlap 
pedig irja : „A miniszter gonosz ember. Ha gyónni járna, ta-
nácsolnánk neki, a pápaiakhoz menjen gyónni, mert a passag-
lianusok kuroriczán térdepeltetnék meg. Mit tett a miniszter? 
Passaglia szerint a hét főbűnöket egy cselekedettel elkövette. 
Miben ? Elment az exjezsuita páterhez, egyik kezében tar-
totta a képviselőséget, másikban az 5000 frank tanári fize-
tést, mondván : válaszsz. Passaglia nagy hazafi, inert hazafi-
ságból a pápát elárulta, azért a képviselőséget falba rúgva, az 
5000 frankot választotta." Merces operario, preces pro reo ! 

Az arany gyapjas rendet III . Fülöp burgundi herczeg 
1430-ban alapította azoknak számára, kik a fejedelmi ház 
iránt, és a kath. religio vedelmében magokat jelesen kitün-
tetik. Ezen rendet az austriai császár és a spanyol király ado-
mányozza. Első tekintélyű rend mind a két uralkodói ház-
ban. A rendi tagok azonnal a császári főherczegek után, s 
minden állami méltóságok előtt foglalnak helyet. Ha vala-
melyik tag meghal, ezt a rend nagymestere sajátkezű irat-
ban tudatja a többi tagokkal, kiket: ,kedves testvérem' czi-
mez. Gróf Rechberg ezen rendet kapta ; nagyobb kitüntetést 
nem kaphatott. Mai napig egyedül katholikusok voltak ezen 
rendnek tagjai. 

Francziaországban van egy nyelvész, kiben egy álla-
már elveszett. Irt ő egy bölcsészeti nyelvtant, melyben a 
nyelv államát igy irja le : „A nyelvtan egy országnak alkot-
mánykönyve A ,főnév' tisztes birtokos, családapa ; a ,nem-
szó' (articulus) a birtokosnak futárja ; a ,névmás' (pronomen) 
a birtokosnak helyettese, vagy bérlője ; a ,melléknév' (ad-
jectivum) házi szolga, ki urának ruháját viseli, s urának ké-
nyekedve szerint igazodik : az ,ige' (verbum) fejedelem, ki 
mindnyájokon uralkodik, ki nélkül senki sem mozdul, kinek 
vagy nyiltan, vagy (mikint az ige nélküli beszélyben) titkon 
mindenütt jelen kell lenni ; a ,részesülő' (participium) álnok 
barát, (liberális) kiről nem tudni, a birtokossal tart-e vagy 
a királylyal? az ,igehatározó' (adverbium) csendőr, ki felvi-
gyáz, hogy a szolga (adjectivum) és a királynak ügyei (ver-
bum) jó rendben legyenek ; az ,előszó' (praepositio) falusi 
jegyző, (néha protonotarius is, vagy épen parlamenti jegyző) 
aki okmányozza a polgárok viszonyait; a ,kötszó' (conjun-
ctio) a felebaráti szeretetnek, vagy a polgárok közös érde-
kének kapcsa; az ,indulatszó' született forradalmár, mely 
mindnyájokat képes leverni, mindnyájok hivatalait erőszak-
kal elfoglalni. — Milyen az elmék iránya, olyan a nyelvtan 
is -— forradalmi ; azután mondhatják, kiknek tetszik, hogy 
az egyház nem bölcsen cselekszik, mikor a nyelvészetre is 
igazhitűt kiván , mikor a tanároktól kivétel nélkül hitle-
tételt követel. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
N y o m a t o t t P e s t e n 1864. K o c s i S á n d o r á l ta l ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocs i n y o m d á j á b a n . ) Ha lp iacz és a l d u n a s o r s a r k á n , 9. sz . a. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósitá-
sok. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I I . 

A szerződés a romai kérdést idegen térre viszi, 
jelleméből kivetkőzteti, csalfa szinbe öltözteti. Az 
európai érdeket olasz érdeknek veszi, a romai meg-
szállást franczia ügynek tekinti. kiket érdekel, a 
szentatyát és a kath. hatalmakat, teljesen mellőzi. ') 
Megvetés ez Európára, sértés a szentatyára, kiliivás 
a kath. hatalmasságokra, visszaélés a szentszék 
anyagi gyengeségével, Europa bizodalmával, gya-
lázat Francziaországra. Miután a helyzeteket a szent-
szék körül saját kényök szerint elrendezték, magára 
hagyják, hogy tarthatatlan viszonyok között tartsa 
fön magát. A kényért és a vizet az embertől elve-
szik, s kisérletet tesznek, hogy ezen ember éljen, s 
milftn' elveszett, mondani akarják, hogy ők meg nem 
gyilkolták, hanem saját élhetetlensége miatt veszett 
el. Mikint Ricasoli irta: „nem mi megyünk Romába, 
hanem Roma jön hozzánk." Ma látja Europa, mily 
kézbe tette le 1849-ben legmagasabb érdekeit, látja 
Francziaország, mikint tisztelik az ő 1000 éves ha-
gyományait, hivatásának dicsőségeit. Bizalmunk az 
isteni Ígéretekbe van itt kihíva, tudunk-e ily hely-
zetben is bizni? Tudunk, ,nationis enim iniquae di-
rae sunt consummationes.'2) 

Miff a turini értelmezések ellen csak a franczia ö 
félhivatalos lapok vivtak, a szerződés csalás, csaló-
dás volt ; jöttek a hivatalos tiltakozások, sürgönyök 
ellen sürgönyök, a szerződés botrányos szakadás lett. 
Capta praeda dividunt spolia, egymást támadják. 
Szerződtek, Europa tudja; de miben egyeztek ? eddig 
senki sem tudja. Birunk öt okmányt, van-e több? 
czélszerii volt eltitkolni. Drouyn tiltakozott oct. 30-
dikán és nov. 2-án Nigra sept. 15-i sürgönye ellen, 

' ) ,,La questione romana è divenuta questione ita-
liana ; essa non è più cattolica.1' Rattazzi nov. 16-án. Osser-
vatore Rom. 263 sz. 18 nov. 1864. 

2) Sap. 3, 19. 

mely Romát az olaszoknak kilátásba tette; Nigra 
oct. 30-án s nov. 1-én minden állitást ismétel, La-
marmora nov. 7-én Italia minden követeléseit vi-
tatja. Jön még Mosca képviselőnek a kamarai bizott-
mány nevében tett előadása, Pepoli és Lamarmora 
beszédje a forradalom képviselőinek testületében. 
Nem számítva a képviselők és a lapok nyilatkozat-
jait. Hivatalos okmányok, hivatalos személyek, szer-
ződő felek, s az úgynevezett olasz nemzet, vagyis a 
félszigeten uralkodó forradalmifactio szavait tartjuk 
szemeink előtt. Az ellenmodások között a szerződés-
nek nincs értelme, Drouyn sept. 15-én Romába irt 
sürgönyének, mily nagy változás történt Turinban, 
nincs történeti tárgya. A szentszék teljes kifosztás-
nak néz elébe. A forradalom utolsó kisérlete ; csak-
hogy az álnokság, mielőtt a szentatya szólna, a szer-
ződő felek hivatalos okmányai által felderittetett. A 
forradalom támadása a pápaságot vaskörbe szorítani, 
kis határait tüzanyaggal megrakni, hogy elszigetelt-
ségében megégjen, vagy fejedelemségében összeros-
kadjon. Ez volna a haláldöfés. Negyedfélszáz éve 
ostromolja Romát, megnyerte a 16-ik században Eu-
rópának felét a protestantismusban, megnyerte 18-
dik században a tudósokat a bölcselemben, 1792-ben 
saját neve alatt lépett fel, koporsót készített az utolsó 
pápának. VII. Pius megválasztatását Angolország, 
Török-s Muszkaország tette lehetségessé. Ezen pápa 
is fogságba került, a forradalom, caesar név alatt, 
ismét utolsó pápát akart látni. Az Istçn hosszú éle-
tet adott a szent fogolynak, hogy kínzóit jótétemé-
nyekkel megboszulhassa. A forradalom pokoli láng-
észszel szőtte cselszövényeit, behálózta Európát tit-
kos társulatokkal, esküdt hiveivel elfoglalta a kor-
mányszékeket, felbérelte a tőzséreket, megalapította 
a világlapokat, birja az országos titkokat, leigázza 
az elméket, mint közvélemény, mint gyilok, mint 
kormányhatalom lett, nyert rettenetes eredményeket. 
Romagna 1859, Umbria 1860, a szerződés 1864, a 
romai őrsereg kivonulása 1866-ban: ezek az ő vív-
mányai. Roma körülvéve, elszigetelve; a rablott jószág 
jogosnak ismertetik, a non-interventio szabályul ki-
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áltatik. Nem védik Romát, hogy senki se védhesse, 
szerződnek. „Circumveniamus justum, quoniam con-
trarius est operibus nostris, et improperat nobis pec-
cata legis, et diffamat in nos peccata disciplinae no-
strae. Promittit se scientiam Dei habere, et filium 
Dei se nominat. Factus est ' nobis in traductionem 
cogitationum nostrarum. Gravis est nobis, quoniam 
dissimilis est vita illius. Abstinet se a viis nostris 
tamquam ab immunditiis, et praefert novissimaju-
storum, et gloriatur patrem se habere Deum. Videa-
mus ergo si sermones illius veri sint, et tentemus 
quae Ventura sunt illi. Contumeliaettormento inter-
rogemus eum, et probemus patientiam illius. Morte 
turpissima condemnemus eum, erit enim ei respectus 
ex sermonibus illius." ') Ez a szerződés, melyet az 
egyház elsőszülött leányának nevében a filius devo-
tissimus aláirt. Hitünk, bizalmunk, törhetlen hűsé-
günk van itt kihíva; az isteni Ígéretek, a századok 
tanúságai ellen van a kisérlet, melyre csak egy sza-
vunk van, s ez az Isten szava: „Haec cogitaverunt, 
et erraverunt, excaecavit enim illos malitia eorum. Na-
tionis enim iniquae dirae sunt consummationes." 2) 

Az okmányok a világot bejárták, ismervék, csak 
a fő pontokat emiitjük. 

Drouyn oct. 30-án gróf Malarethez Turinba: 
„A szerződés az olaszok által visszás értelemben vé-
tetik. Kötelességünk a félreértést megelőzni, a ké-
telyt eloszlatni, a szerződés értelmét meghatározni. 
Nigra (sept. 15-i sürgönyében) másképen érti a szer-
ződést , mint mi. Ily szólamokban : ,nemzeti jogok' ; 
,nemzeti vágyakodások' stb.; mindenki azt látja, 
amit oliajt, vagy amitől fél. Nehéz is érteni, hogyan 
birhassa valaha Italia Romát, mikor a főváros átté-
telében, a pápaságra nézve adott biztosságokban róla 
lemondani látszik. Hivatalos okmányban kell tehát 
kipontozni, mit akar a szerződés. E czélra Nigrával 
értekeztünk, a császár előtt egymást felvilágosítot-
tuk. A szerződés értelme a kölcsönös megállapodás 
után ez: l)az erőszakos eszközök közé, melyekről 
Piémont lemondott, sorozandó abuzditás, ügynökök 
által vitt bujtogatás a forradalomra; 2) erkölcsi esz-
köz , melyet Italiának szabad lesz alkalmazni, csak 
a műveltség és haladás ; 3) a nemzeti vágyakodások 
tárgya csak a kiengesztelődés lehet a pápával; 4) a 
főváros áttétele Florenczbe Francziaországnak adott 
zálog, tehát nem ideiglenes intézkedés, nem rövid 
megállapodás Roma felé ; 5) ha Romában önkénytes 
forradalom kiüt, Francziaország föntartja cselekvési 

Sap 2, 1 1 - 2 0 . 
3) Sap. 2, 21 ; 3, 19. 

szabadságát. (Az 5-ik, 7-ilc pont arról szól: Cavour 
terve-e ez, vagy nem ?) Nem teszek szemrehányást, 
hogy Nigra semmit sem szólt az alattomos bujtoga-
tásokról. íme, a homály felderittetett, a setétség vi-
lágossággal felváltatott." Nov. 2-áról röviden emliti 
Drouyn: „nehogy a 7 pontokba foglalt nézet az én 
személyes nézetemnek vétessék, Nigrával a császár-
hoz mentünk, előtte minden pontra megegyeztünk." *) 

Ez a Parisból Nigra sürgönyében sept. 15-én 
jött turini értelmezésnek Parisban a császár előtt 
történt értelmezése, mely szerint Florencz végleges 
főváros, és a bujtogatók bujtogatni nem fognak, a 
szentszék az elrabolt tartományokat, mint egy te-
hetős özvegy elhalt férjét, nyugalmas biztosságban 
a jövőre sirathatja, gyászolhatja. 

Ugyané tárgyról irt Nigra is oct. 30-án és nov. 
1-én Turinba Lamarmorához, s sept. 15-i sürgönyét, 
mely Drouyn szerint a szerződést ferdén értelmezte, 
pontról pontra föntartja, s hivatkozik a császárra. 2) 
Lamarmora sürgönye nov. 7-ről, válaszul Drouyn 7 
pontjaira, Nigrával ugyanazt mondja, Romát főváros-
nak kiáltja, a szerződés szövegét világosnak vallja, 
ennek betűjéhez a turini kormány törhetlen hűségét 
igéri, a bujtogatás gyanúját boszankodva elveti, de 
a műveltség fegyvereit Roma megkaparitására al-
kalmazni fogja. A nemzeti vágyakodásokról nem 
akar szólni, mivel ez a nemzeti lelkismeretnek tár-
gya , szerződésbe soha nem jöhet. Végleges vagy 
ideiglenes főváros-e Florencz? ezt a tények fogják 
megmutatni, Cavour politikájának folytatása Olasz-
országban minden kormánynak kötelessége és dicső-
sége, s lia a bujtogatás nélküli forradalom esetére a 
párisi kormány föntartja a cselekvési szabadságot, 
ezt teszi az olasz kormány is ; a kiengesztelődésre a 
pápával nem tud utat, csak, mit Nigra is mondott, a 
,szabad egyház a szabad államban' szólamot. 3) 

Ez a Parisból jött turini értelmezésnek, a párisi 
hivatalos értelmezés után tett hivatalos értelmezése. 
A bujtogatás gyanúját is sértésnek veszi, mint az 
utczai közszemély az ő szemérmetessége ellen felho-
zott gyanút; ideiglenes lesz Florencz, ha ideiglenes 
lesz, végleges lesz, ha végleges lesz, szóljanak a 
tények. 

Vegyük elő még a forradalmi képviselők nyi-
latkozatjait, nem egyeseknél, hanem a kamara nevé-

Monde 302 sz. 6 nov. 1864. 
2) Monde 303 sz 7 nov. 1864. 
3) Monde 306 sz. 10 nov. 1864. — Peruzzi miniszter 

is igy nyilatkozott : ,,az általunk adott biztosságok között 
egy sines , mely kitagadná a nemzeti politikának egyetlen 
elvét is." Monde 315 sz. 29 nov. 
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ben szóló bizottmányét. Alkotmányos országban a törvény-
hozói testület a főhatalom, a kormány csak végrehajtó ha-
talom, a nemzet képviselősége ellen semmit nem tehet. Ezen 
forradalmi képviselők nevében Mosca. mint előadó szólt : ,Ita-
lia, az ő programmjától el nem áll ; ha a szerződés ilyesmit tar-
talmazna, a nemzet ezt elvetné. Az 1861 mart. 27-i napirend, 
mely Romát fővárosnak kiáltja, teljes erőben áll. Mi Romá-
ról sem jelenre , sem jövőre le nem mondunk. A szerződés 
tárgya egyedül a non-interventio, a főváros csak ideiglenes, 
semmiképen nem végleges; elfogadjuk a szerződést, mert 
reánk előnyös , mert megállapított programmunkból semmit 
sem vesz el. A pápai fejedelemségnek magától kell össze-
omlani. Az olasz nemzet és a franczia kormány között nagy 
nézetkülönbség van.' ') 

Ez a Parisból sept. 15-én Turinba küldött olasz értel-
mezésnek a forradalom képviselői által tett értelmezése. For-
radalmi tervünkből egy betű sem törültetett e l , ma is kiált-
juk : Roma vagy halál ! 

Még Pepoli van hátra , ki a szerződést aláirta , és La-
marmora miniszterelnök. Ezek nov. 14-én szóltak a kama-
rában. Pepoli: ,,a szerződés a szabadelvű Európának szerző-
dése a reactio ellen éjszakon, keleten. A császár azokkal kö-
tött szövetséget, kiket a pápa saját kifosztóinak nevez. En 
nem gondolok a mesterséges értelmezésekkel, én a tényt 
veszem, és a betűt, amint van." 2) Lamarmora : ,ami Italiában 
történt ezen évek alatt, mind Napoléon császár cselekedete. 
0 szólitott fel a krimi háborúra, hogy tervét megkezdhesse, 
ő akarta , hogy Cavour az ő emlékiratát a párisi congressu-
son előhozza, ő akarta az annexiokat, ő szólitott fel eme 
szerződésre , ő még többet akar érttünk tenni , ő . . . . (Itt 
Lanza a szónoknak öltönyét meghúzta, s Lamarmora a fel-
fedezések fonalát megszakította.)3) 

Ez az értelmezés értelmezéseinek ismételt értelmezé-
sekbe öntött értelmező értelmezése, a botrányok levonásá-
val nagy man-hu ? Vegyük hozzá , hogy Drouyn oct. 30-ról 
irt sürgönyét Napoléon császár olvasta , Nigra sürgönyét 
oct. 30-ról helybenhagyta, nov. 1-én irt sürgönyét saját sze-
mei alatt fogalmaztatta, Lamarmorát, hogy nov. 7-én kato-
nás és kerekentagadó sürgönyt Írhasson , táviratilag felha-
talmazta, mit fog Pepoli és Lamarmora a kamarákban mon-
dani , in minuto előre látta; jámbor lélek, ha van még em-
beri voltod, beszéded, cselekedeteid méltóságáról eleven ér-
zeted, mit gondolsz ily szerződésről ? ily értelmezésről ? ily 
szerződő, értelmező felekről? — A szentirás szól: „excae-
cavit enim illos, (qui circumvenerunt justum) malitia eorum." 

Drouyn panaszt emel a hűtelen értelmezés ellen Tu-
rinban. Tegyük fe l , hogy a panasz komoly. Nem tudta-e, 
hogy azokkal van dolga, kik a zürichi békekötést azon szán-
dékkal aláirták, hogy soha meg ne tartsák ? A zürichi béke-
kötés a piemonti kormány és a piemonti törvényhozói testü-

' ) „Neppure il sospetto che l 'Italia venga con essa (convenzione) 
a r inunziare aile sue aspirazioni verso Roma. Non, — noi non r inun -
ziamo a Roma, nemineno noi rinunziamo a andarvi in avvenire. — La 
sede del governo viene t ransferi ta provvisoriamente in altra cit tâ, n e m -
nieno alcuna espressione vi accenna, al concetto che la nuova capitale 
sia scelta defini t ivaniente." Unità cat t . 311 sz. 6 nov. 1864. 

2) „Non bado aile note ar tefat te " Atti uflT. d. C. n. 962. p. 3763. 
3 ) Unità catt . 318 sz. 15 nov. 1864. 

let okmányai között van. Ily emberekkel jó lélek nem szer-
ződik, vagy ha igen, a legtisztább fogalmakat, végső részle-
tekig menő meghatározásokat, minden lehető félreértés el-
len tiltakozásokat használ. Drouyn csalódott, mert felejtette, 
hogy Pepolivel, a császár sógorságos rokonával van dolga, 
ki fejedelmét, a pápát elárulta, saját esküjét megszegte. Fe-
lejthet valamit a legéberebb is ; de ha figyelmeztetik , é3 
mégis felej t , ő felejteni akart. Pepoli nem akarta aláirni 
ezen szöveget : ,Italia tisztelni fogja a pápai terület határait , ' 
mert igy a bujtogatásról, és a forradalmi műveltség és er-
kölcs minden aljas, minden nemtelen eszközeiről is le kellett 
mondani : nem figyelmeztetés ez, hogy az egyik fél fondor-
kodik? Csalódott tehát a franczia kormány , mert csalódni 
akart. A diplomaták ügyessége a csalodáshoz folyamodni, 
mikor a csalás nem segit. Mily ügyesen csalódott a császár 
Victorban, mikor vele a zürichi békét aláirta! mily folyé-
konyan ment minden a megállapított terv szerint csupa csa-
lódásból ! Napoléon már most mondhatja : az olaszok meg-
csaltak , s előmutatja Drouyn tiltakozásait ; Lamarmora pe-
dig saját tapasztalataira hivatkozva fogja mondani: ami Ita-
liában tö r tén t , a császár te t te , és még többet akar tenni. 
Nem az a kérdés, mit akarnak , mit beszélnek Turinban , de 
mit akar a szótalan fatum ? mikint Petrucelli mondta. 0 az 
ur Italiában. Parancsolja Garibaldit 1860-ban Cattolicából 
elűzetni, elűzik; parancsolja meglövetni, meglövik; paran-
csolja Caprerába csukni, becsukják ; parancsolja, adják neki 
Nizzát és Savoyát, odaadják ; parancsolja, verjék el az ango-
los Ricasolit a kormányszékről, elverik ; parancsolja Rat.taz-
zit és Lamarmorát a kormányszékre, azt Parisból, ezt a cha-
lonsi táborból hazatérve a miniszterelnökségre ültetik ; pa-
rancsolja 1862-ben , hallgassanak Romáról , s két évig hall-
gatnak, mig a szólásra engedelmet nem a d ; parancsolja, vál-
toztassanak fővárost, megteszik ; mielőtt a sürgönyt, vagy a 
miniszter kamarai beszédét in minuto nem olvassa, irni, szólni 
nem mernek ; Durando mert 1862 oct. 10-én sürgönyt irni, 
oct 20-án már nem volt miniszter. S Napoléon könyörületes-
ségig csalódik; ha akar, oly tehetetlen , mint egy kisded a 
bölcsőben. Nem szükség, hogy franczia őrsereg legyen Ro-
mában, csak őszintén akarni ; szúrja be egy franczia káplár a 
pápai terület határára az ő botját, irja rá : ,non plus ultra', s a 
piemonti kormány nem lábba, hanem fejbe löveti Garibaldit, 
ha mer tovább menni Oly független az egységbe vert olasz 
nemzet, hogy annyit sem mer, mennyit egykor a kis Piémont 
és Modena mert volna. Ferdinand nápolyi király a krimi 
hadjárat alatt függetlenségét , semlegességét Franczia- és 
Angolország ellen föntartotta ; az egybevert Olaszország 
függetlensége az ő szolgasága Napoléon császár lábai alatt. 
É l , mert akarja hogy éljen ; akarja , mert hasznos eszközét 
saját érdekére benne feltalálja. Nationis iniquae dirae sunt 
consummationes. 

Mi tehát a szerződés ? A félhivatalos szavak ellent 
mondtak a félhivatalosoknak, mikint Drouyn egyik aláiró, Pe-
poli és Nigra másik aláirónak. Drouyn s Nigra egymásnak 
ellent mondanak, s mindketten Napoléonra hivatkoznak. Mit 
gondol Victor, az kérdésbe sem jön, ő uri báb a forradalom 
kezében. Ha Drouynnak igaza van, nem csalta-e meg Nigra 
az olaszokat? Ha Nigrának igaza van, nem akarta-e Drouyn 
megcsalni a katholikusokat ? All-e a szerződés? All-e az ér-
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telmezesV s melyik, a franczia vagy az olasz? Ott. látszik 
lenni a dolog, hol a szerződés előtt volt, a forradalom csi-
nálhat Italiában, amit akar, a francziák császárja is azt te-
endi, amit akar. Piémont rabolni fog. Napoléon tiltakozni, 
csalódására, tehetetlenségére hivatkozni ; vagy is mit Gué-
roult i r t : ,nálatok a szó, nálunk a cselekvés.' 

Drouyn mondja : a szerződés szövege homályos, min-
denki azt olvassa benne amit óha j t , amitől fé l , értel-
mezésre szükség van. — Lamarmora : a szerződés és a csa-O 
tolmányok szövege világos, határozott, kettős értelemre 
alkalmat nem ad. — Mosca : a szerződésben a kötelességek 
oly tüzetesen kiszabvák, hogy kétség nincs. — Nigra : ma-
radunk a betűnél, a szövetség sem többet, sem kevesseb-
bet nem jelent, mint amit mond, értelmezésre szükség nincs. 
— Pepoli : nem gondolok a mesterséges értelmezésekkel, 
én a tényt és a betűt veszem, amint van. 

Drouyn : szólnunk kell, hogy a félreértéseknek elejét 
vegyük. — Lamarmora : az értelmezés félreértéseket szül. 

Drouvn : Nigra nem adta elő teljesen a szerződés ér-
telmét , a szükséges felvilágosítások után megegyeztünk 
mindenben: s ezt a császár előtt papirosra tettük. — Nigra: 
sept. 15-i sürgönyöm minden pontjaiban megmarad, ezt a 
császár előtt irom. — Mosca: a franczia kormány más szem-
pontból tekinti az olasz ügyet, mint mi, mind a két rész ma-
rad saját nézete mellett. 

Drouyn : Italia egyedül jogos vágyakodásai azok, 
melyek a pápaság és Italia kiengesztelésére irányozvák. 
— Lamarmora : ide Drouynt nem követhetem, a nem-
zeti vágyak a nemzet lelkismeretének ténye , ez szerződés-
nek tárgya nem lehet. — Mosca : szó sincs arról, hogy Ro-
mára szegzett nemzeti vágyainkról lemondanánk. 

Drouyn : a főváros áttétele zálog, nem expediens, nem 
állomás Roma felé. — Mosca : a főváros áttétele csak hy-
pothesis, conditio, a szerződésnek szülőoka, nem pedig ered-
ménye, Florencz ideiglenes intézkedés. — Lamarmora : ami 
ezt illeti, szóljanak a tények , ha maradunk, maradunk, ha 
Romába mehetünk, elmegyünk, a tények szólni fognak. 

Drouyn : Cavour terve és a szerződés között nagy a 
különbség. — Lamarmora : Cavour politikájának folytatása 
minden miniszter dicsősége, kötelessége. —Mosca : mit Ca-
vour kikiáltott, a márt. 27-i napirend, Roma főváros, teljes 
erejében megmarad. 

Drouyn : meglepetve látjuk a szerencsés változást Tu-
rinban, Romát fővárosul nem követelik, a szentszék iránt a 
nemzetközi törvények szabványaihoz alkalmazkodnak. Más 
eszmék vergődtek hatalomra, mi biztosságot birunk az olasz 
kormánytól. — Mosca: az olasz nemzet azonnal kárhoztatná 
azon kormányt, mely a nemzeti programmon, melyet a par-
lament megszavazott, és a király helyeselt, legkisebb pont-
ban is eltérne. •— Minghetti : Ígértük, hogy a mostani pápai 
területet meg nem támadjuk, de ez semmiképen sem rontja 
le a nemzet jogait, és vágyait, sőt erősen tartja, hogy Ro-
mát a mai műveltség í— forradalom, hit-, esküszegés, mi-
kint Minghetti tette, ki háromszor hűséget esküdött IX. Pi-
usnak) minden eszközeivel elfoglaljuk. 

Drouyn: a főváros áttétele előttünk nagyjelentőségű, 
mert ez uj helyzet, mely nem hoz annyi veszélyt Romára. — 
Minghetti : átteszszük a fővárost, hogy az erkölcsi eszkö-

zök a közelség és gyakori érintkezés miatt hatályossabbak 
legyenek. 

Drouyn : a szerződés Romára előnyös. Mosca : elfo-
gadtuk a szerződést, mert reánk igen előnyös. 

Drouyn : ha bujtogatás nélkül ütne ki Romában a 
forradalom , Francziaország keze szabad lesz. Lamamora : 
Italia keze is. 

Ily egyesség a sept. 15-i szerződés. Placidis coeunt* 
iminitia ; purpureus late qui splendeat, unus et alter, assuitur 
pannus. Akik aláírták, viszálkodnak miatta, ki fogja meg-
mondani, mi a szerződés? Egyik mondja; biztosítja Romát 
a pápának ; másik mondja : biztositja Romát az olaszoknak ; 
egyik mondja : a szabadelvüség diadala a reaction ; másik 
mondja: prostitutioja Italiának. Mindenik amit állit, bizo-
nyítja. A szerződés czélja az értelmezők szerint más és más; 
ha pedig a szerződés szövegét olvassuk, a szerződés czélja 
nem más, mint maga a szerződés. ,,A császár és a király kor-
mánya szerződést akarván kötni, következőkben állapodtak 
meg." Szerencsétlen gerundium, vagy participium, mely ma-
gamagára esik vissza. Gerundium, quod gerit scriptum ; par-
ticipium, quod non participai, nisi in seipso. ,,A k a r v á n 
szerződést kötni, szerződést kötöttek ;" v o l e n d o conven-
tionem inire , convenerunt in : . . . . Ily szerződést saját 
hasznára értelmezhet mindenki, általa semmiben sincs le-
kötve senki. ,Nem látjátok-e, mondja Drouyn a katholiku-
soknak, hogy Italia lemondott Romáról? Meg nem támadni, 
hogy megtámadtassák, megakadályozni, nem annyi-e, mint 
Romát a pápának biztosítani?' ,Nem látjátok-e, mondja 
Drouyn az olaszoknak, hogy Roma kezetekre van játszva ? Mi 
haza megyünk Romából, csinálhattok, mit akartok, nemzeti 
vágyaitokat elismerem, a non-interventio titeket fedezni fog.' 
,Legyen szentatya nyugodtan, aki trónjára visszavezette, trón-
ján meg is őrzi, fogadja el a szerződést, minden szentséged 
javára van.' ,Legyetek nyugodtak forradalmárok, többet nem 
tehettünk javatokra, mint ha a védtelen pápaság ellenében 
nektek non-interventiót biztosítunk. Tik a koronát letéphe-
titek Pius fejéről, de nekünk nem szabad ezt tenni, habár 
szabad lesz nézni.' ,Sartiges gróf! biztositsa a szentszéket 
minden kigondolhatóról ; Malaret gróf! mondja meg Lamar-
morának, hogy a legerősebben pat toghat , Chigi nuntius ! 
látja hogy a turini értelmezések ellen erélyesen tiltakozunk, 
irja meg Romába ; Nigra lovag ! látja hogy mindig bajtársak 
maradunk, biztositsa erről a turini kormányt.' Ezen szerző-
dők ellen az emberiség becsületérzése kel fel, hogy követ 
dobjon reájok signum maledictionis, kik már az emberi mél-
tóság legalsóbb fokairól is leléptek. A csalók csalásait, a ha-
zudozók hazudozásait lehetne megnevezni, ha a diplomatia 
tényeiről diplomatai gyengédség nélkül akarnánk szólani. 
Azonban mivel a diplomatai ügyesség abban van, hogy a 
borzalmas merények is szép szóval, legsimábban adassanak 
elő, mikint II. Fridrik mondá : ,a világ minket gazoknak ne-
vezne, de mivel nagy urak vagyunk, politikusoknak, és di-
plomatáknak nevez', mondjuk : ,,haec cogitaverunt et erra-
veruut, excaecavit enim illos malitia eorum ; et nesciverunt 
sacramenta Dei, neque mercedem speraverunt justitiae, nec 
judicaverunt honorem auimarum sanctarum. Et si quidem 
longae vitae erunt, in nihilum computabuntur, et sine ho-
nore erit novissima senectus illorum." 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap . kir . Fölsége csanádi és váczi székeskáptalannál kővetkező 

előléptetést helybenhagyni ; és pedig a Csanádinál : M a r t i n s z k y J ó -
zsefet é n e k l ő - , H o f s t ä t t n e r Ferenczet őrkanonokká , S z á l a y 
Fá i t székesegyházi esperes t té , a megüresede t t kanonoki székre B u r g -
h a r d Is tván nákófalvi plébánost : a váczinál : H a u 1 i k Józsefe t ol-
vasó- , H e r r n a n n Józsefe t éneklő- , M ü l l e r Mihályt ő rkanonokká , 
E l l e n b â c h e r István kisprépostot székesegyházi , B a 1 1 a Józsefe t 
pesti esperest té ; a liiegiiresiilt kanonoki székre M a i z n e r Sámuel túr i 
plébánost legkegyelmesebben kinevezni méltóztatot t . 

KASSA, nov. 19-én. Az ég lakóit tisztelve, a szenvedő 
lelkekért imádkozva kezdtük ez u j hónapot. Derül t napunk 
volt székesegyházunk védszentjének ünnepén, Szent-Erzsé-
bet tágas templomában észrevehető volt a néptömörödés. 
Az ,,egy akol, egy pásztor" jóslat szellemétől á thatot t ve-
gyes hi tű közönség, példásan rovta le ez alkalommal ma-
gyar védszentünk iránt köteles tiszteletének adóját. A püs-
pök miséje, a diszruhások testületéhez, áhítatához csatla-
kozó nép verseny-buzgalma, s Hummelnek a magas boltról 
lehangzó énekszövege, ezekhez járul t védszentünk nevét vi-
selő E r z s é b e t császár- s királyné ő Fölsége, mindez az 
ünnep jelentőségét fokozta. Hő imába merültünk e gondo-
latnál. . . Az üdvkivánatok az áhitat szárnyain emelkedtek a 
mindenség urához: áldást esdve a fejedelmi párra ! Legma-
gasb neveiket szentünk vallásos tulajdonai sugározzák kö-
rül ; kegyadásaikat a nagyszerű ujitások közt megszépült 
templomunk s a szentély márványlapjára vésett diszfölirot 
hirdeti : 

Deo auspice — Aug. Imp. Rex Apóst — dum animo 
populis beandis devoto — regna sua inviseret — bis hanc 
quoque s. aedem adivi t— anno LH. et LVIÍ. supra MDCCC. 
— et ejus refectioni — una cum aug. Impératrice — E L I -
S A B E T H — pie demente r magnanimiter — subveni t .— 

A templomi ajtatosságot ő fölségeik arczképeinek a 
megye teremében történt ünnepélyes leleplezése váltotta 
fel. Jobbágyi hűségünk érzete a birodalom összes népeinek 
érzetével óhajtásával találkozik. A népek atyjának, s gyön-
géden szerető anyjának képeinél á l lot tunk; ,,az elhagyott 
inség kiált föl disznevökkel s hálakönyüt mutogat szemé-
ben." Az aszály nyomoraival súj tot t hazát, jótékony intéz-
kedés, a legmagasabb helyről jöt t segély özönlötte. — A 
ker, irgalom jó szivre, leereszkedő nemes lelkületre mutat ; 
a nemünk felé vonzó fejedelmi kegy ,,vitte (6 l -ben) a bús 
némaságból messzeható riadásra hangjá t ; " könyöradomá-
nyai elismerésre találtak. Oh — 

,Ne véld, hogy ilyet elfeled a magyar, 
Hogy liáladatlan szive bezárkózik ; 

E nemzet az, mely ő s a n y á d é r t 
I n g y e n a d á c s a t a v é s z r e l e l k é t . 

E nemzet az, mely terhes adó gyanánt 
P ó t o l h a t a t l a n v é r t f i z e t é s h a l á l t ; 

E nép ajánlja honja sorsát, 
S kéri, ne légy idegen neméhez.' 

{Vörösmarty.) 1) 

*) Koszorús dalnokunknak köl teményével z á r j uk be tudósításun-
ka t ; fölfrissitni vél jük ez által emlékét , kinek müvei t , fel törekvő ma-
gasztos eszméit ismeri a gunyliók lakója, őrzi a paloták embere, fön-
akadás nélkül olvassa az erkölcs birája. V ö r ö s m a r t y Mihály ha-

BACS, nov. 24-én. A kalocsai érseki kegyurasághoz 
tartozó bácsi nagyszerű templom uj alakban tűnik elő ; 
ugyan is nm. érsekünk kegyeskedett reá egészen u j tetőt, s a 
templom külső s belső kimeszeltetését elrendelni, s igy ér-
seki czimének másik leányát is, a bácsi templomot Isten 
dicsőségére s a buzgó hivek lelki vigasztalására egészen 
megujit tatni. E kegyesség más jótevők buzgalmát is fölé-
lesztette, kik közt díszlik mélt. Nehiba János tinnini fölszen-
telt püspök ur s kalocsai nagyprépost , ki mint Bácsnak szü-
löttje, a megújí tott templom diszesitéséhez avval járul t , 
hogy a még 1793 évben, mikor ő méltósága csak egy éves 
volt, fölállított, de azóta soha meg nem uj i tot t sz. kereszt 
mellékoltárt ujonan megaranyoztatta. Hasonlót tet t egy aj-
tatos hívem özvegy az urban elhunyt Venernő, szül. Radies 
Anna, ki már 1855 évben az itteni templomban u j koporsót 
csinál tatot t , most a Mária mellék oltárt megaranyoztatta s 
meguj i ta t ta , s végrendelete szerint pedig összetakarított 
pénzét misékre saját lelki üdvösségére hagyta. De a 
többi híveimnél sem hiányzott a kegyesség, mert a belső 
kimeszeltetésre rendelt összeghez még annyival hozzájá-
rultak, hogy az épület belsejét szineztetni lehetett , mi any-
nyiból kívánatos volt, minthogy a magos épület belsejét 
szabad kézzel nem leliet tisztogatni, s igy a por rövid idő 
alatt ismét belepte volna a fehér falakat, mi a színezett fa-
lakon oly hamar észre nem vehető. Végre érintetlenül nem 
hagyhatom lelkipásztori örömömben azt, hogy özv. Lipovacz 
Katalin, itteni hívem, ki ö3szegazdálkodott filléreiből pár év 
előtt egy kőkeresztet állíttatott, most az erdőben levő sz. 
Antal kápolna számára 450 fton 4 változu orgonát készítte-
tet t . Isten, kinek dicsőségére tétettek ezen áldozatok, legyen 
mind annyi jótevőinknek bő jutalmazója ! 

Balogh Gyula 
bácsi plébános. 

LONDON, nov. 17-én. Emlékezni fognak olvasóink 
azon botrányra, melyet az „Essais and Revues" czimü folyó-
iratnak közrebocsátása Angliában okozott, mint amely a 
biblia, és az ebben foglalt tanok tekintélyét lerontani töre-
kedett. Miután a czikkezők közül többen az anglikán egy-
háziak sorába tartoztak, a püspökök ezeket javadalmaik el-
vételével akarák büntetni. Ezek azt hivén, hogy épen oly 
joguk van a szabad kutatásra, mint bárki másnak, a koro-
nához fölebbezték ügyeiket, miután az angol egyház nem a 
csalhatlan tekintély által magyarázott Is ten igéjére, hanem 
parlamenti rendelet által van alapitva, és igy tisztán világi, 
politikai alapokra fektetve. Es valóban a királyné személyét 
képviselő titkos tanács büntetlenséget szavazott nekik, és 
igy tűrte, hogy mindent tagadhassanak, még a pokol léte-
zését, a keresztség szükségességét is. Dr. Pusey az ismert 
hittudós ez ellen felszólalt. Ismeretes az általa elfoglalt hely-
zet. Ezen férfiú, kinek esze élesebb, mint szivének erőssége, 
tökéletesen belátta azon egyház hiányait, melyhez névlege-
sen tartozik, de ő maga is következetlen és gyengelelkű, 
mert nem látszik észrevenni, hogy ha hitsortosai annyi min-
denfélétől eltérnek, mihez ő ragaszkodik, és mit a kath. 

lálozása évfordulati napja e hónapra esik. Ország szer te áldoznak emlé-
kének. Szerény lapjaikban az egyháziak sem feledkeznek meg róla. A 
nyelvmüvelődés út törője iránt köszönet te l , hálával vagyunk mi is. A 
béke angyala viraszszon porai fölött ! 
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egyházban feltalál, c.sak egy helyes ut marad fön számára, 
szakítani azokkal, és az igaz egyház kebelébe visszatérni.— 
Akármint legyen azonban, Pusey tiltakozott a ,,Post"-ban. 
A kanczel lár—úgymond — lerontja apokolbani hitet, azok 
számára legalább, kik inkább hisznek a lordnak, mint Krisz-
tusnak, és egyházának Maga magát csalja, midőn azt állítja, 
hogy az angol egyház ezt vagy amazt nem tanitja. Nem érti 
maga nyelvét, mert nem meri állítani, hogy e szó : ,ever-
lasling' annyit jelent mint mindig tartó, örök. Mindaddig 
mig világi hatóságok fognak hittani kérdéseket eldönteni, 
ily zavaroknak leendünk kitéve. E szavaknak : irás, pokol, 
ihletés is határozott hittani értelmük vagyon a hittanban, 
mint a gyilkosság, csalás, felségsértés szavaknak a törvény-
tudósok nyelvében. A mai világban nem lehetetlen, hogy a 
legmagasabb birói székekben hitetlenek üljenek, vagy olya-
nok, kiknek életük ellentétben van az evangelium parancsai-
val. Lehet-e a pokolról tet t kérdésben pártatlan ítéletet várni 
oly embertől, kinek kívánni van oka, hogy az ne létezzék ? 
Pusey kívánja, hogy ama legfőbb törvényszék, mely oly 
igaztalan ítéleteket hoz, reformáltassék ; hogy az egyháznak 
joga legyen az eretnekse'g hirdetését templomaiban meggá-
tolni, hogy az anglikán egyház lázadjon fel ily zsarnokság 
ellen. Mily végső eszközök, és mégis ezeknek is csekély ered-
ményök lenne. Dr. Pusey épen nem látja, hogy egyháza 
gyógyithatlan nyavalyában sinlődik. 

ROMA, nov. 20-án. Ma ment véghez Canisius P é t e r 
boldoggá nyilatkoztatásának ünnepélye sz. Péter templomá-
ban. Tiz órakor a bibornokok, a szertartásról nevezett egye-
sület minden tagjai, a hivatalok, méltóságok, a követek mind 
megjelentek a Vaticánban. A jezsuita szerzetnek majd min-
den tagjai Romában jelen voltak a templomban. Bartolini az 
egyesület titoknoka, s Beckx a jezsuiták romai főnöke Patrizi 
bibornoktól engedélyt esedeztek a szentatya brevéjének fel-
olvasására, melyben Péter boldoggá nyilatkoztattatik, s a 
boldogok egyházi tiszteletére e földön érdemesnek monda-
tik. Ezen breve felolvasása után Péter arczképéről a lepel 
levonatott, a harangok megkondultak . az angyalvár ágyúi 
megszólaltak, s Te Deum énekeltetett. Belgrado antiochiai 
patriarcha, Péter basilikájának helyettese tartotta a nagy-
misét ; a szentélyben állottak között volt Marilley lausannei 
s genfi püspök, Van Heule amydai érsek s calcuttai apos-
toli helyettes egykor jezsuita atya, Lajos bajor király. A 
szentatya a mise után lejött, s a boldognak ereklyéit tisztelte. 

Az egyháznak vannak nyilt, vannak ravasz, titkos el-
lenségei. A gonosz szabadságnak zászlója fönn en lengedez, 
sokan követik ezt. Nem képmása-e ez a 16-ik századi állapo-
toknak ? Akkor is üldözték, rágalmazták a szentszéket, mint 
ma,akkoris üresedtek, néptelenedtek a szerzetes házak, a tem-
plomok, bebörtönöztettek a püspökök, papok, csak azért, mert 
hitükhöz, hivatásukhoz hiven maradva a győztes gonoszság-
gal alkudozni, egyességbe lépni nem akartak. Voltak fejedel-
mek, miniszterek, kik az eretnekséget védelmezték, segítették, 
volt nemtelen, aljas, istentelen sajtó a bűnnek szabadságára. 
A mai hélyzetek sokat visszatükröznek az akkori időből, mikor 
Canisius Péter se totuin tradidit Ecclesiae, gátokat emelve 
az eretnekség ellen, téritgetve a tévedett jólelkeket, erősitve 
a csüggedőket, szilárditva az ingadozókat. Szerencsés, dicső 
hivatás, melyre hivatik a választott ember az isteni gondvi-

seléstől. Ezen férfit ma IX. Pius az oltár tiszteleteivel feldi-
szitve a mai kornak mutatja, mondván : kövessétek, s mentve 
vagyunk. Harczaink rettentők, ellenségeink szilajok ; a mi 
kötelességünk harczolni, kiki saját körében, kiki saját ereje 
szerint. Harczol az, aki a rosz napisajtónak terjesztését meg-
akadályozza , amint teheti ; harczol az, aki a harezolókat 
pénzsegélylyel ellátja, hogy harczolhassanak ; harczol az, 
aki a nehezen küzdőket rokonszenvével kiséri, távolban védi, 
munkáikat, nevöket ajánlja. Canisius példánk lett. 

Ö 25 éves korában a kölni egyetemhez mint tanár lé-
pett. Az érsek eretnekségre hajlott, a városi nép az uj tan-
hoz szitott. Köln, a kath. tannak erődje majdnem az eret-
ségnek lett volna bástyája. Canisius prédikált, cathechisált, 
a fiatalok szivét lelkét a dogmának megnyeri, a fiatalok sa-
ját szülőiket oktatták, Canisius prédikáczioira h iv t ák , s anép 
is megmentetett, az eretnekké lett érsek szégyennel tetézve 
távozni kényszerült szentségtörő nejével együtt. Ingolstad-
tot az eretnekség már beszenyezte. A szabadtanok, mint má-
sutt, itt is az erkölcstelenséget nevelték, az egyetemi tanárok 
mind eretnekek voltak, a nép jelét sem adta kath. hitének. 

Az eretnekség Bécsig ha to t t , a várost is megméte-
lyezte. Egész Bécsben alig volt 20 ember, aki hü maradt, ez 
is félve, remegve visszahúzódott. A kolostorok üresen álltak 
a papnevelde egyetlen liittanonczot sem birt, már 18 év mult 
el, a bécsújhelyi püspök egyetlen egy papot sem szentelhe-
tett fel. Canisius Kölnből Ingolstadtba, innen Bécsbe jött, 
s fenyegetések, giínyok, tetleges bántalmazások között 
Bécsnek megujitását, kiegészségitését megkezdi. Jön egy 
döghalál, Canisius Péter a holdokiókhoz sietett, a halál kar-
jaiban szabaditja a lelkeket. Három évi fáradságai után a 
templomok teltek, a püspök évenkint papokat szentelt , 300 
megüresedett plébánia lelkipásztort kapott Az egyetem 
megtisztul, Canisius Prágába, Brisachba, Straubingenbe, Re-
gensburgba, Augsburgba, Würzburgba, Freiburgba sietett. 
Péter fáradhatatlan , és nagy tudós volt. Vándorlársai, s 
munkái között éjeleit Írásra fordította, alexandriai sz. Cyrill, 
Nagy Leo munkáit kiadta, Erasmus bibliáját kijavította, Osi-
ust leforditotta , a breviáriumot, Németország martyrologiu-
mát átnézte, kiadta, Jeromos leveleit leforditotta, a szent-
irást magyarázta, catliechismust készített , mely Spanyol-, 
és Németországban tankönyvül fogadtatott, a magdeburgi 
eretnekek ellen röpiratokat közlött. — Egyházi küldetései-
ben ildomos, okos, bölcs, szerencsés volt. A trienti zsinaton 
jelen volt, mint Truchsess bibornok hittudora, a wormsi 
párbeszédre ő küldetett, hol elleneseit merő kérdésekkel le-
győzte, hogy semmit nem hisznek, bevitatta. Meggyőződé-
sének oly ható ereje volt, hogy ellene senki sem tarthatta 
meg tévelyes állításait. 

Bátorsága rettenthetlen volt. Ötven évet töltött az egy-
ház szolgálatjában, anélkül hogy valaha szomorkodott, vagy 
panaszolkodott volna. A rágalmak őt el nem kedvetlenítet-
ték. Eretneknek kiáltották, ő nem zavarodott ; orgyilkosokat 
küldtek ellene, ő nem félt, kővel üldözték, egyszer Bécsben 
az oltárnál a szentmise alatt megtámadták, nagy lelke mind-
ezeken magasodott , s i r ta: „hálát adok az én Jézusomnak, 
hogy az eretnekek marásainak engemet kitett, az ő gúny-
jaik nem inditanak meg engemet, ők engemet elitélhetnek, 
őket az egyház már elitélte." 



Ily példát állit előnkbe a szentatya mai napokban. Kö-
vessük, imádkozzunk, bogy követhessük. Szükség van min-
denkire, a győzelem, mely nekünk igérve van, legtime cer-
tantibus adatik az Istentől. 

SzentszéKi határozat. 
SS. D. N. P I I P P . IX. 

Breve beatificationis 
Venerabilis servi Dei 

PETRI CANISil 
Sacerdot is professi Societatis J e s u 

P I U S P P . IX. 
Ad fu turam rei Memóriám 

Qui eontra Ecclesiam inferorum portas numquam prae-
valituras edixit Christus Dominus, quoties ad earn concu-
tiendam ac turbandam perditi homines exorti sunt, strenuos 
continuo viros excitavit, qui sanctitate ac doctrina, duplici 
quasi muniti gladio, eorum audaciam frangerent , impetum 
viresque retardarent . Id certe, si saepe alias, funesta potis-
%imum Lutheri aetate videre licuit, quum nimirum impius 
homo ac superbia elatus adversus Apostolicam Sedem, pro-
pugnaculum arcemque catholici nominis, rebellionis signum 
extulit, innumerosque disseminare caepit errores, quibus fi-
dei integritatem in animarum perniciem contaminare nitere-
tur . Neque enim sine providentis Dei consilio factum est, 
u t quo anno Ignatius Loyolaeus Societatis Je su auctor et 
parens in obsidione arcis Pampelonensis salutari vuluere 
prostratus jacuit , abiectisque militiae saecularis armis ad 
praelianda praelia Domini se totum convertit, eodem ipso 
anno ederetur in lucem Venerabilis Dei famulus Petrus Ca-
nisius, qui olim in Ecclesiae castris, Ignatio auspice, contra 
novum hostium genus animose ac fortiter decertaret . 

Hie enimvero Noviomagi in Belgio generosa Stirpe or-
tus anno MDXXXI, innocenter acta paternis in aedibus 
pueritia, Coloniam studiorum causa concessit, ibique huma-
nioribus litteris excultus, juri civili, Lovanii postmodum sa-
cris canonibus operam adjunxit , ac jam inde a prima aetate 
flagrare sic caepit ardore tuendae fidei, ut gloriosis certa-
minibus proludere quodammodo visus sit, quum verba e 
suggestu faciens haereticam pravitatem insectaretur. Quod 
quidem praeclarum Studium ut facilius expleret, primus in-
ter Germanos, nuper fundatae Societati Jesu nomen dedit, 
ab eoque proposito neque amplissimis paternae domus for-
tunis, neque honestissirais exliibitis nuptiis potuit vel mini-
mum deterreri . Sacerdotio auctus ad Ecclesiae defensionem 
vehementer exarsit, ac nihil sibi defugiendum duxit, quomi-
nus eidem laboranti succurrere, quacumque ratione posset, 
experiretur. A clero et populo i ^ o n i e n s i , sincerae fidei re-
tinentissimo, Legátus missus est ad Carolum quintum impe-
ratorem, itemque ad Georgium Austriacum episcopum Leo-
diensem, ut ipsorum imploraret opem contra Hermanum 
Ecclesiae Coloniensis antistitem, qui novarum opinionum 
captus illecebris, et haereticorum fraudibus irretitus, complu-
res ex his Coloniam adciverat, nimirum in ovile Christi te-
terrimos lupos induxerat ; remque Canisius ita prospéré ges-
sit, ut baud ita multo post ille, non pastor, sed mercenarius, 

merito sit percussus anathemate, et a catholici gregis cu-
stodia deturbatus. Ac vix annum sextum supra vigesimum 
Pet rus attigerat, cum a Cardinali Othone Truchssensi epi-
scopo Augustano, qui viri scientiam vir tutemque probe no-
verat, missus ad concilium Tridentinum est, tlieologi nomine 
ac munere insignitus ; in eoque frequentissimo catholico-
rum patrum consessu nemini probata non est illius in disse-
rendo doctrina, in explicandis quaestionibus consilii maturi-
tas, in respondendo alacritas, in dicenda sententia gravitas 
et constantia. Ex inde a s. Ignatio accersitus in Urbem mox 
jussu illius politiores litteras publice docturus Messanam 
profectus est, idque munus neque curis, nec sollicitudine 
vacuum, summa cum laude in juventutis commoditatem exer-
cuit. Elapso vix anno restitutus Germaniae fuit venerabilis 
Pet rus , ut ibi latissimo veluti in campo virtutem exerceret 
suam. Ingolstadium primo, Vindobonam deinde quum per-
venisset, deplorare coactus est multa et gravia inflicta ab 
haereticis religioni vulnera ; depravatos quippe offendit po-
puli mores, collapsam ecclesiasticorum virorum disciplinam, 
neglectum templorum cultum, intermissum sacramentorum 
usum, oppida pleraque suis orbata pastoribus ; quibus ma-
lis ut mederetur, tum voce, tumexemplo, cujus maxima esse 
solet ad persuadendum vis, plurimum laboravit. Maxime an-
xius ac sollicitus de studiorum ratione in lycaeis instauranda, 
pertinaci contentione hoc tandem est assecutus, ut , vocatis 
ad docendum probatae fidei magistris, sana iterum doctrina 
et scholastica theologia publice t raderetur , a qua, utpote 
veritati catholicae explicandae opportunissima, protestantes 
summopere abhorrebant. Per libellos erroribus refertos di-
spergi venenum cum cerneret, opportunum adhibere reme-
dium cogitavit, Summáin catholicae doctrinae conscribendo, 
idque operis tam enucleate, tam dilucide, ac presse confecit, 
u t ad erudiendos catholica veritate populos, in eaque con-
firmandos nihil eo libello accommodatius ; isque proinde et 
probatus et exceptus ab episcopis actheologis fu i tcommuni 
cum plausu. et in bonum animarum undequaque diffusus. 

Jam vero strenuus hie vir periculosissimo tempore Ec-
clesiae ad praesidium datus, quot et quam longa itinera sus-
ceperit per quinquaginta, eoque amplius annos, quotaerum-
nas tu le r i t , quot molestias devoraveri t , nemo facile cogi-
tando assequi posset. Poloniam, Franconiam, Bavariam, Bo-
hemiam, atque universam fere Germaniam religionis causa 
peragravit. Multis et civitatibus et provinciis saluti fuit, qua-
rum alias ab imminent! contagione servavit immunes, alias ab 
inveterata errorum peste purgavit. In conventu Ilatisbonensi, 
Petricoviensi et Augustano catholicos principes, sacrosque 
antistites excitavit, exacuit ad comprimendum haereticorum 
furorem, ad funestam flammam, quae in manifestum erum-
pebat incendium, restinguendam. In colloquio Wormatiensi 
cum haereseos magistris in disputationis certamen palam ve-
nit, tantamque expromsit eruditionis copiam, ac dicendi vim, 
ut eos projectae licet audaciae ad silentium redegerit. Do-
ctis ac laboriosis conscriptis voluminibus, centuriatorum 
Magdeburgensium calumnias invicte refellit. Primus gu-
bernandae provinciáé Germanicae a s. Ignatio praepositus, 
collegia erudiendae juventut i ubique excitavit, omnemque 
dedit operam, ut perpetuo constitueretur in Urbe germani-
cum collegium excipiendis ejus nationis juvenibus, qui sub 



auspiciis Romanorum Pontificum bonis instituti moribus, 
rectisque innutriti doctrinis, in pátriám reversi, fortes tam-
quam Christi milites pervagantem haeresim debellarent. Quo 
vero advolare ipse nequibat, illuc ecclesiasticos mittebat vi-
ros, suae charitatis aemulatores, qui in purgando excolen-
doque agro Domini utiliter insudarent. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Mélt. Sájbély Henrik kanonok s cz. püspök ur a mo-

dérai templom építési költségeihez 1,000 fttal járult. (I. T.) 
Két éve, hogy a természettani tudományok hivei Olasz-

országban Sienában gyűlést tartottak. Kedvező alkalom a 
forradalmárok, kőmivesek tanácskozásaira. Ezek mind ter-
mészetvizsgálók, a társadalom természetes rendjének, hogy 
Isten legyen az ur, s nem ember, megrontói. A sienai gyű-
lés után jött Aspromonte, jöttek a többi conspiratiok, s me-
rények. Elhatározták, hogy a jövendő gyűlés helye Roma 
lesz, Olaszország fővárosa. Ez nem levén, mult évben sehol 
sem tartottak gyűlést. Jövő 1865-ik évben Nápolyban akar-
ják tar tani , a meghivás sept. 10-ről az egész világra 
szétküldetett , a pesti egyetem is kapott ilyest. Csudál-
ha tn i , hogy jöhetett ily meghivás, miután magában for-
radalom, igy szól ez. '„négy éve már. hogy a szabadság szent 
(!) lehellete átvonul hazánkon ; négy éve, hogy a nemzet 
felébredett. Kell tehát, hogy itt is hirdessük a tudomány 
szabad szavát. Városunk egykoron kegyetlen, és ostoba zsar-
nokok által el volt nyomva, ma tehát ideje már, hogy az em-
beri szellem eszméinek dicsőséges csatái itt vivassanak ki."— 
Az austriai tudósok szép forradalmi barlangba hivatnak meg 
s ki áll jót, hogy mint kőmivesek, mint carbonarik nem tér-
nek vissza ? Csudál juk, hogy felső helyen át ilyesmi is jöhet. 

A belga solidarisok leányiskolákat nyitnak Brüssel-
ben. Gatti nőnek neveidéje ilyen, honnan az imádság, tem-
plomba járás, s a religionak legkisebb gyakorlata ki van 
tiltva. Azonban az anyák hetekig veszekedtek solidaris fér-
jeikkel, semmint leányaikat ily neveidébe küldjék. Gatti te-
hát megrendelte, hogy a leánykák a tanóra kezdetén az Is-
ten tiz parancsolatját el fogják mondani. A leánykák kezei 
ösztönszerűleg keresztet csináltak homlokukon, szájukon, 
melljükön. Gatti ezt nem tűrte, a leányokat erősen megdor-
gálta ezen .babonáért. ' Másnap ismét ez történt; de nehá-
hányan már nem tettek keresztet, később többen. Igy szok-
tatja el Gatti a leányokat a vallásos gyakorlatokról. Mivé 
neveli fel tehát a leányokat? Keresztény anyákká? törvé-
nyes ker. feleségekké? —Harpiákká, törvényes ágyasokká, 
mondja a Journal de Gand. 

A szentatya october hónapon minden nap szokott ki-
menni egy vagy más intézetet meglátogatni. Romában ezen 
hónapon minden hivatalok nyugosznak, csak a szentatya 
szeretete nem nyugszik. October a pápa látogatásainak idé-
nye, Ment a szentatya a laterani sz. Jánosról nevezett in-
tézetbe, hol a tébolyodottak vannak. Amint leszállt a kocsi-
ból, egy franczia katona a sokaság között állva, mondá : ,be 
szeretném lábait csókolni.' A szentatya hallotta ezt, feléje for-
dult, s mondá: .jöjj fiam, csókold meg kezemet.' A katona 
örömkönyekkel áztatá a szentatyának kezét. Az intézet kert-
jében sétálván, hol a szelid tébolyodottak időztek, talál egyre 
a szentatya, aki mondá: „szentatya! én valamit akarnék, 
jöjjön ide a fa megé." A pápa kisérete félt, nehogy a tébo-
lyodott valami merényt kövessen, sietett a szentatya olda-
lához. A tébolyoncz mondá : „maradjatok, veletek nem aka-
rok beszélni." Ment a szentatya, s a tébolyoncz letérdepel, 
s nem szólva semmit, körmös ujjaival ásot tá földben. „Vár-

jon szentatyám, mindjárt itt lesz." Egy két perez múlva ki-
húz egy kettős aranyat a földből, s a szentatyának nyúj t ja : 
„ i t t van szentatyám az én péterfillérem, mult évben rejtet-
tem ide, mert az intézet elöljárója elvette volna tőlem, én 
pedig már akkor neked szántam." — Mily fiúi szeretetre ta-
lál a szentatya ! Mennyi józaneszüek fölött van e tébolyodott ! 

Kalkuttát oct. 8-án borzalmas szerencsétlenség látogatta 
meg, melyet cyclonnak neveznek, 12,000 ember mondatik 
halottnak. Brasiliában hasonló zivatar látogatta meg San-
Benito-os-Montes városkát, a házak elsepertettek, a templom, 
mely kőből volt épitve, a szomszéd halomnak tetejére vitetett. 

Bibornok, herczeg-primás ő emtja a budai műegyetemi 
segélyegyletnek, és az engaddini templom épitési költségeire 
külön-külön 100 ftot adományozni kegyeskedett. (E. U.) 

Kaukasus vidékein a muhamedánok máig is gyakorol-
nak némely vallásos cselekvényeket, melyeket, az apostasia 
előtt őseik gyakoroltak. Ilyen a Szűz Mária tisztelete. April 
7-én tartják a Nagy boldogasszony ünnepét, Naquichatac 
név alatt, vagyis a fris virágok ünnepét. Ezen napon a le-
ánykák korán reggel a mezőre mennek, virágot szednek, s 
egymásnak ajándékozzák. Ha kérdezzük, honnan e szokás ? 
az öregek felelik, hogy őseik igy tettek azon liliomvirágnak 
emlékére, melyet Gábor főangyal Szűz Máriának nyújtott.. 
Egy más ünnep Tgagrepik név alatt az Isten leánya ünnepe, 
melyen minden leány egy pár galambot visz az imaházbíf*4 

itt lakomáznak, s egymásnak áldomást mondanak, a rá kö-
vetkező héten az Istenanyjának tiszteletére böjtölnek, mely 
Tagchoiane ünneppel végződik, az az : Istenanyja. 

Dudevant nő, Sand György név alatt, négy év után 
leányát meglátogatta ; ezt erkölcstelen viszonyok között ta-
lálván, haraggal felkiáltott : Tiol tanultál ily életet? A leány 
válaszolt : anyámnak regényeiből és példájából. S ezen nő-
nek regényei mégis sok háznak kedves olvasmányai. 

A lembergi érseki és przemyslei püspöki székesegy-
házban oct. 23-án olvastatott fel IX. Pius pápa kegyes le-
íratja, melylyel a két székesegyházi káptalant megerősíti, s 
canoni joghatósággal felruházza. Litwinoviez érsek beszédet 
tartott, melyben a szentatya leiratjának horderejét fejtegette. 
Ezután olvastattak az apostoli leiratok eredeti és rutén nyel-
ven, amire az érsek ,Mnohaja lita'-t intonálta IX. Piusra. A 
przemyslei káptalan hálájának Ginilewicz kanonok ur adott 
szavakat. Utána a szentmise következett, mely ,Mnohaja 
lita"-val végződött. Az ünnepélyes ebédnél Litwinoviez ér-
sek a szentatyáért emelt poharat , a jelenlevők ,Mnoliaja 
lita'-t kiáltottak. 

Australiában igen érezhető a kath. papok hiánya. Há-
rom püspökre és 10Ö papra van szükség. Scully e czélból 
van Romában. 

Madagascar szigeten a kath. hitküldérség hat iskolát 
bir, hova a szabad benszülötteknek 600 fiai és leányai jár-
nak. A birtokosok nem eresztik a rabszolgák magzatjait az 
iskolába, mert „andévo tsy olon" = a rabszolga nem ember. 
Raso hérina királyné azonban minden rabszolganőit a sz. 
József nénék iskoláiba küldi, hol varrni, hiinezni tanulnak. 
A bimzés igen kedves foglalkodás a madagascariak között, 
úgyhogy a katonatisztek magok himezik egyenruhájuk 
arany ékeit. 

V 

Szerkesztői tudósítás. 

A szent Katalin napján írott levélre E — e : régen tudtak ; a napokban 
épen asztalunkon fekíidött : notitia scienlibus esset onerosa ; dummodo glo-
rificelur Christus. Köszönet a meleg részvétért . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomato t t P e s t e n 1864. K o c s i S á n d o r ál tal ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi n y o m d á j á b a n . ) Halpiacz és a ldunaso r s a r k á n , 9. sz. a. 
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TARTALOM : A szeplőtelen fogantatásról szóló hit-
czikkely kihirdetésének korszerűsége. — Parochorum jura 
et officia. (Folyt.) — Egyházi tudósitások. —• Szentszéki ha-
tározat. (Vége.) — Könyvészet. — Vegyesek. 

A szeplőtelen fogantatásról szóló 
hitezikkely kihirdetésének korszerűsége. 

A szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriának dia-
dalünnepéről egy évtized után kegyeletteljesen meg-
emlékezni , kath. szivnek édes. Hisz amaz ünnepé-
lyes nyilatkozat, melyet az egyház egy évtized előtt 
legfőbb pásztora által kihirdetett, a keresztény reli-
gio évkönyveiben örökké fényes lapot fog képezni. 
E tény a kath. világ hitének uj tápot nyujta ; de 
szükségkép oly mértekben izgatá föl a pokol dühét. 
Az istentelenség érezvén, hogy halálos csapás mére-
tett reá, mit sem kiméit, mit e nagyfontosságú tény 
elferditésére fölhasználhatott, mit átalában az egy-
ház ellen fordithatott. Amiről tehát az évtized fordu-
lati időpontján az Isten szülőjének tiszteletére el-
mélkedni akarunk, ama kérdés körül forog: idő- és 
czélszerü volt-e, e liitágozatot épen napjainkban ün-
nepélyesen kihirdetni ? 

Jézus egyháza csak igen fontos okok által sür-
getve szokta tanitói tekintélyét ünnepélyesen kifej-
teni. Ezt teszi különösen oly szerencsétlen időben, 
midőn uj eretnekség fenyegeti legdrágább kincsét 
az égi hitet. De az utolsó lépést nem ily indok idézte 
elő. Hitczikkelyünk tárgya, a szeplőtelen fogantatás 
titka nem vala különösen a tévely és eretnekség ál-
tal megtámadva ; előbb szabad vitatkozásnak, utóbb 
a hittanárok s a hivők összliangzó hitének volt tár-
gya. Mily sürgős indok birliatta tehát a romai fő-
papot arra, hogy tekintélyének súlyával épen nap-
jainkban döntse el ezen eddig legalább bizonyos 
mértékig szabad vitakérdést? Az Isten szent Lelke 
által vezérelt egyház mindenkor végtelen bölcs nyi-
latkozataiban. Ezen minden kath. szivet örömmel 
eltöltő tény által hathatós gyógyírt akart nyújtani 
a számtalan lelki sebek, enyhitő szert a hitet fenye-
gető veszélyes tanok ellen; végre hatalmas eszközt 

a sok emberben kialváslioz közel álló áhitat felélesz-
tésére. Valóban, ha ez indokok igazságon alapsza-
nak , mit értekezésünkben földeritni czélunk és föl-
adatunk, senki sem fogja az egyház csalhatatlan te-
kintélye igénybevételének korszerűségét kétségbe 
vonni. 

Ha komolyan vizsgáljuk az emberiség jelen 
helyzetét, fájdalmas gondolatok szállják meg szivün-
ket. A három legfélelmesebb ostor, háború, nyomor 
s ragályos kórok kezet látszanak nyújtani egymás-
nak, hogy az emberi nemet tönkre tegyék. Ezekhez 
jönnek a lelki kór minden nemei. Máriát teljes jog-
gal nevezzük „a keresztények segítségének" , „az 
egyház védasszonyának." O az egyháznak vezér- s 
reménycsillaga számtalan létét fenyegető veszélynek 
közepette. Az egyház évkönyvei telvék hatalma- s 
anyai gondoskodásának a kath. nemzetek javára 
eszközölt csudáival. Nem az ő közbenjárásának kö-
szönlietjük-e , hogy a kereszténység az albigensisek 
vak dühétől megmenteték? Nem az ő hatalmas karja 
alatt törött meg liées falai alatt a félhold győzelem-
hez szokott hatalma? Mária által nyertek győzelmi 
babért Lepanto hősei. Ha ez igy van, kihez fordul-
jon az egyház a napjainkban életét fenyegető veszé-
lyek között? És mily eszköz alkalmasabb szent szi-
vét megiuditani, irgalmassága szemeit reánk fordi-
tani, mint ép ezen a szeplőtelen fogantatás hitezikké-
nek kihirdetéséből neki készitett diadalmi ünnepély? 

Mária előtt, ki a teremtmények legszentebbike, 
a szeplőtelen fogantatás kiváltsága az Istenanyjai 
méltósága mellett becsesb és drágább minden egyéb 
előnyénél. Az egyház tehát kinyilatkoztatván, hogy 
Mária fogantatása a bün minden szeplőjétől mentve 
volt, magasztos kiváltságainak mintegy koronáját 
tevé föl, s ez által a mennyország királynéjának leg-
becsesb kiváltságát fölmagasztalá. De mondja tán 
valaki, hisz napjainkban senki sem vonta kétségbe 
Mária e kiváltságát; a hivők, maga az egyház ön-
kényt hódolva ismeré el azt; a hitágazatos kinyilat-
koztatás keveset tőn tehát Mária dicsőségének öreg 
bitésére ! De, felelünk mi, csakugyan csekélysé 
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volna-e Mária előtt, hogy legszebb kiváltsága, hi-
tünk titka és tárgya ? Csekélység-e, ha látja, hogy a 
világ minden részéből örvendve sereglenek össze a 
püspökök az örök városban egyedül azért, hogy 
nagyságát ünnepeljék? Csekélység-e, ha látja, hogy 
a kath. egyház örömmel telik el, megértvén diada-
lát, hogy lelkesülve üli meg e diadalmi ünnepély em-
lékét ? Nem, ama nevezetes nap óta, melyen az Ephe-
susban összegyűlt püspökök diadalmenetben kisér-
tettek vissza a templomból, melyben a legszentebb 
Szűz Istenanyjai méltóságát ünnepélyesen kijelen-
ték, igen, ama nevezetes nap óta nincs Máriára 
nézve szebb nap, mint amelyen Jézus Krisztus 
helytartója a kath. püspöki kar által környezve, őt, 
a jelenlevő hivők örömhangjai, az egész kath. világ 
helyeslései közt szeplőtlennek hirdeté. Teljes biza-
lommal számithatunk immár hatalmas védelmére. 
Mária nem fogja magát a nagylelkűségben túlszár-
nyaltatni engedni. 

De nemcsak azért hirdeté ki az egyház a szep-
lőtelen fogantatás hitczikkelyét, hogy e veszélyes 
időkben biztosítsa magának Mária oltalmát; hanem 
azon kivül fegyvert akart magának szerezni, a hit 
ostromlói ellen. A hittitkot tartalmazó pápai irq,t 
nagy horderejű s igen hatályos a világot elözönlött 
tévtanok megczáfolásában. 

Isteni egélyünk két alaphitágozaton nyugszik; 
az ember bünbeeste s a megváltás hitágazatán ; s 
leginkább e két liitágozat támadtatik meg napjaink-
ban. S ime, mindkettő a szeplőtelen fogantatás hit-
czikkének kihirdetése által talált védelmet. A rationa-
lismus, századunk e nagy eretneksége, mindent elvet, 
ami természetfölötti, tagadja az eredeti bűnt, mely a 
malaszt rendjének alkalmi alapja. A különböző pro-
testáns secták lassankint a rationalismus tömkele-
gébe kerültek. Miután az ember bünbeestérőli liit-
ágozat napjainkban uj ellenséget talált, kívánatos 
volt, hogy az egyház, ezen, oly annyira fontos igaz-
ságróli hitét és meggyőződését ismételve nyilatkoz-
tassa ki. Máriát különös kiváltságnál fogva az ere-
deti bün szennyétől mentnek nyilatkoztatván, egy-
szersmind ünnepélyesen tanitá, hogy ezen bün Ádám 
minden ivadékára átszármazik, amint ezt IX. Pius 
egy évtized előtt tartott allocutiojában kimondá: 
„Ezen kiváltság nagysága hathatós eszközül fog 
szolgálni azok megczáfolására, kik azt vitatják, hogy 
az emberi természet az első szülők biine által sérü-
lést nem szenvedett, s kik, hogy a kinyilatkoztatott 
egély jótéteményeit tagadhassák vagy kisebbíthes-
sék, az ész erejét túlbecsülik. 

A második hitágozat, a megtestesülés titka. Az 
egyház bölcsőjétől ez különböző modorban támad-
tatott meg; s különös dolog, valahányszor legna-
gyobb düh és fenekedéssel keltek föl ellene, mind-
annyiszor Mária kiváltságainak magasztalása által 
tünteté elé az egyház diadalát. Napjainkban a pro-
testantismus szem elől téveszté a megtestesülés tit-
kának igaz fogalmát ; a rationalismus kétségbe vonja 
történeti valódiságát, s csak jelképet, üres hitregét 
talál benne. Ezen uj tévelyt megsemmisíteni, ismét 
Mária dicső föladata. Kiváltságai ujolag ki fogják 
játszani az ujabb hitetlenség minden cselfogását, 
minden álérvét. Mihelyt Mária Istenanyjának tény-
leg elismertetik, a megtestesülés tana igazi alakját 
ölti fel, és a történeti jellegnek ujabb s fényes érvet 
kölcsönöz. Az egyház minden időben jól tudá ezt; 
ezért buzgott annyira az Isten anyjának magaszta-
lásában; azért hangoztatja oly örvendve szent ne-
vét; azért szentesíti és üli meg kimondhatlan kivált-
ságainak emléknapjait. 

Ezen reményeket ápolta IX. Pius akkor, mi-
dőn a főpapok fényes gyülekezetében a többi közt igy 
szólt: „Bárcsak a bold. Szűz, ki minden eretnekséget 
legyőzött, kieszközölné, hogy közbenjárása által 
végkép tűnjék el, s szűnjék meg a rationalismus ve-
szélyes tévelye, mely szerencsétlen századunkban 
nemcsak a polgári társadalom , hanem az egyház 
alapját is mélyen megrendíti." Ezen óhaj, mondjuk 
ki teljes bizalommal, nem fog teljesen megliiusulni ; 
visszhangra fog az találni az égben ; Mária, ki fogan-
tatása kiváltsága által szétzúzta a pokoli kigyó fe-
jét, megtörte hatalmát, napjainkban is meg fogja szé-
gyeniteni a setétség szellemének ármányait, deritő 
fényben föl fogja kelteni az emberiségre az igazság 
napját; s föl fogja éleszteni napjainkhan az áhítat és 
jámborság szent tüzét. 

Az igaz egyházat a többi eretnekgyülekezetek-
től megkülönböztető jeleknek egyike kétségkivül az 
Istenanyja iránti tisztelet. Maga Jézus Krisztus a ke-
reszt magaslatáról minden hivét sz. anyjának hagyo-
mányozá, s elmondhatjuk, hogy sz. szavát a századok 
hosszú sora fényesen igazolja. Minden kath. szivben 
találunk Mária iránt rezgő húrt, Jézus anyja iránti 
lángoló fiúi érzeményt. A legszentebb Szűz iránti 
áhitat legátalánosabb, legnépszerűbb, legmélyebben 
gyökerező a népek szivében. Ahol kath. egyház van, 
mindenhol tenyészik és virágzik ; a vad indián szi-
vébe fogadván a malaszt igéjét, lelkesedéssel karolja 
föl; a nemzetek, melyeknek a forradalom hullámzó 
árja az isteni egélyt elsodorta, újra meglelik az el-
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vesztett kegyeletet , ha Mária tisztelete kerül szóba. Nehéz 
volna oly katholikust találni, ki nem őrizte volna meg szivé-
ben a Mária iránti szeretet maradványát, mely megtérése és 
javulásáuak rendesen kiindulási pontja. Bátran elmondhat-
juk, hogy a Mária iránti gyengédség érzete a katholikusok-
nál velők született érzet, a vallási ösztön egyik neme, a sziv 
szükséglete. Ezen áhitat oly természetes, oly édes, oly vonzó, 
oly gyarlóságunkhoz mért, üdvös bizalom élesztésére, hogy 
különös hatással bir a legjegesebb sziveket fölolvasztani. 
Ezen igazságról meggyőződve, támadá meg a jansenismus 
oly kitartó vakmerőséggel a kegyelet ezen nyilvánulását, jól 
tudván, hogy ha ezen áhítatot megingatja, könnyű lesz a val-
lásos érzelmek egész épületét halomra dönteni. De ép ily 
mértékben fogja föl az egyház ezen tisztelet és kegyelet üd-
vös hatásá t , melytől különösen hithideg napjainkban remél 
legédesebb gyümölcsöket, s melynek uj s ünnepélyes szen-
tesítést akart adni. Sőt nem félünk kimondani : a főczél, me-
lyet az egyház ünnepélyes határozata által akart elérni, épen 
abban állt, hogy hivei s az egész világ előtt emelje a Mária 
iránti tiszteletet. Oly ünnepélyesen hirdetvén ki hasonlíthat -
lan szentsége kiváltságát, amennyire csak emberileg lehet-
séges , u j fényt árasztott minden kiváltságára. A világ min-
den részéből összesereglett püspökök , áldozárok és hivők, 
hazájukba visszatérvén, vetélkedve hirdeték Mária diadalün-
nepét , magasztalák az Istenanyja nagyságát. A nemzetek 
buzgólkodva siettek örömük s szeretetük fényes bizonyságai-
val az örök város példáját követni. 

Ezen észleleteket elégségeseknek találjuk annak meg-
mutatására, hogy a szeplőtelen fogantatásnak hitágázatos ki-
hirdetésevalóban korszerű, s hogy a keresztény népekre ab-
ból folyt, folyó és folyandó hasznok és előnyök megbecsül-
hetlenek. De nem fejezhetjük be munkálatunkat anélkül, 
hogy némi megjegyzést ne tegyünk ama nagyszerű tanúság-
tételről, melyet az egyház tekintélye az évtized lefolyása 
alatt nyert. • » 

Minden időben jósolták az egyház ellenei ennek buká-
sát, fönnen hirdeték hanyatlását ; de különösen napjainkban 
undorodásig küttölgetik a szabadkőmives és rationalisticus 
lapok. Az egyház haldoklik, ideje lejárt, ki veszi tekintetbe 
hitágazatait, hittitkait ? ki hallgat tanitói tekintélyre ? Fá j -
lalva bá r , de hallgatva tűr az egyház ily hiu beszédeket ; ő 
neki elégséges örök fiatalságának önérzete, a Jézustól reá 
ruházott hatalom s tekintély öntudata. Az egy évtized előtt 
végbement nagyszerű tény, s az azóta észlelt eredmény han-
gosan tanúskodnak Jézus egyháza mellett, elnémítják kaján 
elleneinek kárörvendő jóslatát. Roma , vihar által fölzakla-
tott időpontban , csatazajtelt napokban felszólalni készül , s 
egész Europa figyelve várja szavát. Végtére felszólal az egy-
ház főpásztora, s a népek meghajolnak. 

Fogadd oh boldogságos Szűz ! ezen legdicsőbb diadal-
mad évtizedes fordulati napjára szentelt eszmefüzért. Le-
gyen szeplőtelen fogantatásod titka valamint nekünk, ugy a 
jövendő századok nemzedékeinek is a legédesebb vigasztalás, 
a legerősebb védelem, a legszilárdabb bizalom kiapadhatlan 
forrása ! Dr. St... P. 

Parochornra jura et officia. 
(Folyt.) 

3. Parochus habet jus praescriptas benedictiones, prae-
ter eas, quae Ordinario reservatae sunt, perficiendi. Rituale 
Romanum commémorât benedictiones. ad quas parochusjus 
exclusivum habet, sequentes : nimirum benedictiones muli-
eris post nuptias et partum ; benedictionem fontis baptis-
malis et benedictionem segetum festo s. Marci. Quod puer-
perarum benedictionem concernit , de hac s. Congregatio 
concilii Tridentini interpretum anno 1662. decrevit : eamper 
proprium parochum in ecclesia parochiali esse peragendam, 
quod idem et plures particulares synodi statuerunt. Qua-
propter non per reguläres, neque per parochum non pro-
prium, sed neque in domo puerperae peragenda est haec 
benedictio, et ad casum infirmitatis est diiferenda. In nexu 
relationis de statu ecclesiae Wratislaviensis s. Congregatio 
rituum die 18. Junii 1859. rescripsit : , ,Ad benedictionem 
post partum jus tantummodo habent mulieres, quae ex le-
gitimo matrimonio pepererunt." (Vide Archiv für katkoli-
sches Kirchenrecht. Mainz 1862.) 

Aliae benedictiones, uti candelarum festo Purificationis, 
dein cinerum, palmarum et esculentorum, in ecclesiis etiam re-
gularium peraguntur. Cemeterii benedictio est inter jura epi-
scopis reservata, quam e delegatione communiter vice-archi-
diaconi peragunt. In ritualibus dioecesanis Rituali Romano 
conformatis occurrit inter benedictiones etiam benedictio do-
morum in sabbato sancto praesuscipienda. Haec benedictio 
apud nos festo Epiphaniae etsubsequis diebus peragitur. Non-
nulli existimant, e tali benedictione parum utilitatis iluere ; 
cum tamen negari non possit, talem benedictionem praebere 
parocho campum domesticos et adjuncta domorum intimius 
noscendi ; de educatione sobolis, et de grassante nefors ali-
quo vitio semet informandi, turbatam domesticam pacem 
saepe restituendi, seque fidelibus suis gratum et amabilem 
praestandi ; hinc optandum est, ne memorata benedictio in 
desuetudinem abeat. Parochus tantum curare debet, ut in 
spiritu ecclesiae, débita cum decentia peragatur, se autem 
talem exhibeat, ut ab omni temporalis lueri cupidine alienus 
esse videatur ; ne id, quod spirituali solatio et pastoralis mu-
neris feliciori implemento subservire posset, fidelibus onero-
sum, tituloque hoc exosum evadat. 

Cum sermo hic loci sit de benedictionibus, interrogare 
quis posset, quale nam habeat parochus jus relate ad bene-
dictiones defunctorum ? Ad hoc respondemus : juxta c. 1 . 
tit. de sepult. unusquisque sibi eligere potest sepulturam, 
ubi vult, canonice tamen praescripta portio danda est eccle-
siae , in qua coelesti pabulo refici consuevit, dum in vivis 
erat, Et caput 5. tit. cit. ait : „Qui sepeliunt parochianum 
alienum, quem sepelire non debent, coguntur restituere cor-
pus et quae ratione ipsius obtinuerunt." Unde colligitur, jus 
sepeliendi parochianos suos competere parocho proprio. 

4. E conceptu muneris pastoralis et expressis verbis 
concilii, quod sess. 24. c. 9. de réf. deciarat : „teneri unum-
quemque parochiae suae interesse ad audiendum verbum 
Dei" , deducitur jus parochi instruendi in concionibus, homi-
liis et publieis catechesibus. 

5. Jux ta rituale parocho competit jus proprium et ex-
clussivum processiones festo Theophoriae et diebus rogati-

47* 
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onura ducendi. Etiam processionem Resurrectionis Christi 
Domini, quae in aliquibus ditionibus ad crepusculura sabbati 
sancti asservari sólet, ducit paroclius proprio jure. 

6. Parochus habet jus publicandi ecclesiasticas prae-
scriptas devotiones, jejunia et indulgentias, quas íideles lu-
crari possunt, nec non oceurrentia festa, dispensationes, item 
illas publicas supplicationes quae de mandato aut cum scitu 
Ordinarii in gravi populi tribulatione ad avertenda divinae 
iracundiae flagella instituuntur. Similes publicationes sunt 
via securissima et simplicissima ad fidelis populi notitiam 
perferendi ea, quae ad sphaeram vitae spirituális spectaut. 
Talium publicationum usus est in Ecclesia antiquissimus, et 
fundatur in diversis ecclesiasticis legibus. (Vide c. 17. tit. 
de judaeis cap. V. de poenis in VI. Cone. Trid. sess. 23. c. 
5. de réf. item sess. 24. deer, de réf.) Cum cathedra in eccle-
sia pro annunciando verbo Dei destinata sit, ab ea omnia pro-
fana abesse debent. A publicatione politicornm objecto-
rum est clerus curatus ope altissimae ordinationis, quae in 
Hungar ia anno 1852. Nro. 1235 medio Consilii Locumtenen-
tialis dimissa est, relevatus. Si quid autem exposcente uti-
litate aut necessitate in publico-politicis promulgandum ve-
niat, eatenus inviationem ab Ordinariatu accipit. 

7. U t cura pastoralis parochi optatum ferat fructum, 
jus eidem surgit religiositati, moralitati et disciplinae suo-
rum fidelium et domi et in scliola nec non in aliis publici3 
locis invigilandi. Vigore intimati Consilii Locumtenentialis 
hungarici dto. 9. 1829. N. 21666. parochiaui non obedientes 
parocho in objectis curam animarum concernentibus, si no-
biles sint consistorio respectivo , secus jurisdictioni locali 
denunciari jubentur. 

8. J u s protocolla matricularia baptisatorum, mortuo-
rum et corpulatorum ducendi et matricularia testimonia ex-
tradandi. etiam parocho proprium est. 

Origo librorum matricularium in ecclesia debetur con-
cilio Tridentino Quamquam enim antiquissimis temporibus 
jam obtinuerit in multis ecclesiis mos, ut baptisandorum no-
mina conscripta ante baptismum episcopo exhiberentur , et 
in diptycha mortuorum fidelium de ecclesia bene meritorum 
nomina refer rentur , is tamen usus certus et constans, qui 
nunc est horum librorum, ante tempóra dicti concilii nus-
quam certo reperitur. 

Cum concilium Tridentinum sess. 24. c. 1. de reform, 
matr. expresse dicat : ut parochus habeat librum, in quo con-
jugum et testium nomina, diemque et locum contracti ma-
trimonii descr iba t , cumve eadem sessione c. 2. statuat : ut 
parochus occasiotie conferendi baptismi libro inscribat no-
mina patrinorum, dubio ca re t : penes parochos esse jus pro-
tocolla matricularia ducendi. In monarchia Austriaca extra-
cta e matriculis testimonia, per parochum extradata, publi-
cam documentorum fidedignitatem et coram jure plenam 
vim probandi habent. (Vide Provisor, civil, process, ordin. 
§. 114.) Extractus mitriculares e duplicatis, jurisdictioni po-
i t i c a e praestari dispositis cxemplaribus, expediri prohiben-
tur, et unice per concernentem parochum expeditum matri-
culare testimonium vim legalem habet . 

9. J u r e subdelegationis parochus fidelibus suis, semet 
eatenus insinuantibus, dum canonica motiva praeexistunt, in 
uadragesim ali jejunio, in terminis et sub conditionibus per 

Ordinarium praescriptis, dispensationem elargitur. Dum au-
tem gravis adest nécessitas et rei familiari e mora periculum 
impendet, die Domini et festo campestri labori vacandi in-
dultum cóncedit, non secus et causa urgente peregrinantis 
currum per opifices reparari admittit. 

Si quis interrogaret : an dentur jura, quae parochus 
extra suae parochiae territórium exercere possit? responde-
mus : dari talia in certÍ3 casibus. Praecipuum, quod comme-
moro, est jus parochi : proprios suos parochianos, extra Di-
oecesim eumdem approbantis episcopi, in sacro tribunali li-
cite et valide exaudiendi et sacramentaliter absolvendi. H u n c 
enim actum jurisdictionis voluntariae etiam in alieno territo-
rio in proprios subditos, in quos jurisdictionem ordinariam 
habet, exercere potest. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
W Ü R Z B U R G , sept. 17. Az utolsó nem nyilvános gyűlé-

sen Thissen indítványa, hogy a német katholikusok évi gyüle-
kezetének számára állandó bizottmány alakittassék, elvettetett . 
Elfogadtatot t ellenben más inditvány, hogy a katholikusok, 
különösen az egyháziak, a kath. lapoknak részletes jelenté-
seket küldjenek a badeni iskolai ügyek mibenlétéről, mint 
amely elvi és életkérdésnek tekintetik egész Németországra 
nézve. A nagy herczeghez ez ügyben küldendő fölirat indít-
ványa elvettetett , méltatlannak és a nagy gyűlés méltósá-
gával meg nem férőnek tekintetvén a nagy herczeg igazság 
érzetére hivatkozni. A trieri kath. egyesület ajánlatára a 17-
dik jövő évben tartandó nagy gyűlés helyéül Trier jelelte-
te t t ki, mint olyan, hova a belgák és francziák is könnyen 
jöhetnek. Másodrendben pedig Innsbruck, ha tudniillik ki-
vételes körülmények az előbbi helyeni összejövetelt lehetet-
lenné tennék. Föliratok küldetni rendeltet tek a malinesi 
gyűlés i ratára; a szent László társulatának, mely ft . Kubin-
szky Mihály kalocsai kanonok által képviseltetett , és a frei-
burgi érseknek. Moy elnök indítványára a nagy gyűlés kö-
vetkező határozatokat átalános helyesléssel hozott. 1 -ö r : va-
lamint az eddigi, ugy a 16-ik közgyűlés is elsőrendű köte-
lességének ismeri a némethoni katholikusoknak emlékeze-
tükbe hozni azon kötelezettségeket , melyeket a szentatya 
folyton tartó szorongatott állapota reájok ró. Azon biztos re-
ményben, hogy az isteni gondviselés közbe fog lépni a szent-
szék birtokainak helyreállítására a gyülekezet kéri a katho-
likusokat Némethonban, hogy a péterfillérek nyúj tásában 
ezután is nagylelküeknek mutassák magokat. Ajánlja ezen-
kivül a pápai kölcsönbeni részvétet , és hogy ezt becsület-
beli kötelességnek ismerjék ugy, m in t a belgák és francziák. 
2-or : hálákat adván Istennek a gyűlés örömét fejezi ki a né-
met hadaknak győzedelmei fölött, melyek Schleswig és Hol-
stein herczegségeket, és igy a német nemzet egy részét a 
közös hazához visszacsatolták. Reményű azonban, hogy a 
politikai felszabadítást a herczegségekben lakó katholiku-
sok vallási felszabadítása is követendi. Azon országokban, 
melyekért annyi katholikusok vére is folyt, és hol annyi 
szerzetes és szerzetesnő tet t feláldozó szolgálatokat, a kath. 
egyházat leigázó rendszabályoknak meg kell szűnni. 3-or : a 
kath. nagygyűlés élénk sajnálatát fejezi ki legújabban a 
badeni nagy herczegi kormány, és egyházi hatóságok között 
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felmerült viszályok fölött. A nagy gyűlés ismételve emlé-
kezetbe idézi azon, a történelem által százszor megerősített 
tényt, hogy az oltár ellen intézett támadások a trónok ellen 
szoktak fordulni. 4-er: a katholikusok gyülekezete sajnála-
latát fejezi ki azon, hogy a három Sohmising-Kerssenbrock 
grófok a porosz hadseregből elbocsátattak, mivel az egyház 
szabályaival egyezőleg a párbajt elvben kárhoztatták. E 
tényben a gyűlés szentegyházunk elveinek nyilt kárhozta-
tását látja, mit semmikép sem bir megegyeztetni a kath. val-
lásszabadsággal Poroszhonban. A Schmising-Kerssenbrock 
grófoknak hősies magokviselete fölött teljes megelégedését 
fejezi ki. 5-ör : roszalását fejezi a szerzetesrendeknek Né-
metország több tartományaiban, különösen Baden, Würtem-
berg, és Ilassiabani üldözése fölött. Miután a szerzetes élet 
a kath. hitélet egyik kiegészítő részét képezi, azt nem le-
het a biztosított vallásgyakorlat sérelme nélkül üldözni. Em-
lékezetükbe idézi a „haladás embereinek," hogy igazságta-
lanság egyrészről szabad-egyesülési jogot kivánni, és hir-
detni, a katholikusoknak pedig az egyesülést megtiltani. A 
szerzetesek üldözése az egyház üldözése. — 

LONDON , nov. 22-én. Az olasz missio Londonban na-
ponkint és mindinkább gyökeret ver. Azon jó példa, melyet a 
szentatya oly nemeskeblüen adott,mindinkább több követőkre 
talál. Egy paduai nemes ember 25,000 lírát küldött a romai 
hitterjesztő egyesület bibornok elnökének azon meghagyással, 
hogy az a londoni olasz missiora, vagy más jótékony czélra 
adassék. Barnabo bibornok ez összeget egészen a londoni 
Péter templomának küldte, oly meghagyással, hogy az épi-
tés folytán csinált adósságok egy része törlesztessék. Re-
mélhető, hogy a még fönmarad terhek is a lelkes olasz ka-
tholikusok adományaiból fedeztetni fognak. — Tegnapelőtt 
nagy megvigasztaltatásban részesültünk, láthatván : hogy a 
Hoxtan városrészben szent Mónikának felajánlandó u j tem-
plom alapköve, az ágostoniak 300 év óta első müve felszen-
teltetik. A westmünszteri megye püspökhelyettese dr. 
Hearne tette le az alapkövet. Az u j templomok minden olda-
lon keletkeznek a szentek szigetén. — „Times", mely e holt 
idényben sokat foglalkozik ügyeinkkel, 3 templomot említ, 
melyek e f. hónapban meguji t tat tak, t. i. Worth ing- , Sto-
urbridge*, é3 Scheernesben, Az első Szűz Mária tiszteletére 
kisasszony napján a soutliwarki püspök Gant által szentél-
tetett fel, és a Sión hegyéről czimzett szerzetesnők házával 
van összekötve. Leginkább Gaisford őrnagy, és Coffin urak-
nak köszöni létet. A stourbridgei Ullathorne birminghami 
püspök által 30 áldozár segédlete mellett avattatott fel sept. 
14-én. Csak ritkán történik nálunk, hogy uj templomok any-
nyira adósságmentesek legyenek, mikint felszenteltetésök 
ünnepélyei mindjárt a közhasználatra történt megujitás al-
kalmával tartathassanak. A harmadiknak felszentelése ugyan-
az nap történt. Skótczia keleti részeiben főtisztelendő Strain 
János az elhunyt Gillis helyébe apostoli helyettnöknek ne-
veztetett ki a szentszék által. Az u j főpap edimbourgi szüle-
tésű, hol székhelye is leend. Tanulmányait a régi Skót ne-
veidében Acquhortisban és Romában végezte. Hitküldér volt 
és legutóbb a blairs-i collegium igazgatója. — Anglikán con-
gressusaink is lesznek , és pedig kettő. Az első, melynek 
„omnibus" jellege leend, Bristolban tartatik. Volt is már egy 
kis háború ez ügyben, hol Denison államegyházi főeSperest 

szerepelt, ki nem akart lenni a gyűlés egyik alelnöke, mivel 
tisz. Elliot Gilbert szintén az lesz, Eliot pedig megbotránkoz-
tatta Denisont, mivel oly nőt vett feleségül, aki férjétől elvált. 
A másik gyülekezet a magas egyház egyházi és világi tagjai-
ból alakul és Ipswich-ben tartandja összejövetelét. Szó leend 
itt a tanról és fegyelemről, és a malinesi congressus tagjai 
bámulhatnak, értesülvén, melyek leendnek tárgyai eme gyü-
lekezet vitatkozásainak: 1) a szentirás ihlettsége ; 2) kien-
gesztelődés ; 3) a kárhozottak büntetései örökkévalóságának 
igazsága ; 4) az angol egyház világi tagjainak jogaik és kö-
telmeik ; 5) hitczik'kelyek , istenitisztelet; 6) az angol egy-
ház evangelikus testületének hiányai; 7) a legjobb eszközök 
a munkás osztálynak az angol egyház kiváltságait nyújtani. 
Ipswich Claydon közelében van, mely nevezetessé lett Ig-
nácz testvér, és társainak szerzetesi szövetségéről. Meg fog-
ják e magokat tartóztathatni attól az ipswichi congressus 
tagjai, hogy ne szórják villámaikat azok ellen, kik az angli-
kán egyházban szerzetesi eszmék által megmételyeztettek ? 
A következés mutatni fogja. 

PÁRIS, nov. 7-én. A vallási zene párisi tanodájának 
igazgatója által a franczia püspökökhöz következő érdekes 
levél küldetet t : „A közoktatási miniszternek 1853 augus-
tus 2-i körlevele által méltóságodnak a párisi vallási zene 
iskolájának alapittatása tudtára adatott, czélja eme tanodá-
nak a kath. istenitiszteletet követő zenének a hagyomány 
által szentesitett régi jellegét visszaadni, oly orgonistákat 
és kárigazgatókat nevelvén, kik alapos zeneképesség mel-
lett egyesitsék és nyújtsák azon biztosítékot, melyet egye-
dül a valláserkölcsi nevelés nyújthat. — A miniszter a 
vallási zeneművészet hanyatlását tekintve, azt gondolta, 
hogy a legsikeresebb eszköz a profán zenének a szentélybei 
tolakodásának mellőzésére oly tanoda alapittatása leend, 
melynek kizárólagos czélja levén művészeket az egyház szá-
mára nevelni, tökéletes elkülönzését az egyházi és világi 
művészetnek vonandja maga után. Megvol t győződve, hogy 
az eszme, mely a párisi érsek és papság helyeslésével talál-
kozott, a többi püspökök megerősítését is kinyerendi. Azért 
a püspökök rendelkezésére 36 alapitványi helyet bocsátott, 
és reájok bízta, hogy különös tekintettel lennének a megyé-
jökben jelentkező fiatal emberekre, kikben zenetehetség mu-
tatkozik. Azoknak, kik jóviselet, és előmenetel által mago-
kat kitüntetik, nyilvános okmány szolgáltatik ki, mely a mél-
tóságos püspöki karnak biztositékot nyújt a képesség és 
magaviseletre nézve. A tanoda tizévi fenállása alatt megfe-
lelt a belé helyezett várakozásnak, és száznál több növendék 
került ki, kik a franczia székesegyházakban és egyéb tem-
plomokban az ott szerzett ismereteket értékesitik. — Óhaj-
tandó volna, hogy a lelkészek, kik sokszor zavarban vannak 
a megválasztandó orgonista vagy karigazgatóra nézve, em-
lékezzenek meg, hogy van a kormány pártfogása alatt egy 
intézmény, mely figyelmét az egyházi zenére kiválóan for-
ditja, és hol inkább, mint másutt alkalmas egyéneket fognak 
lelni. Sokszor az orgona, és karvezetés műkedvelőkre biza-
tik, kikben ha a legjobb akarat van is, hiányzik a tehetség, 
és sok a kath. istenitisztelet magasztosságának rovására 
történik." Az igazgató azért ismételve ajánlja növendékeit, 
és minden esetre csak óhajtani lehet, hogy a kath. templomi 
zene emelésére is mennél több gond fordittassék. 
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AMERIKA, oct. elején. Azt álliták, hogy a titkos tár-
sulatok az egyeduralom szüleményei, és hogy csak ott lap-
pangnak, hol zsarnokság honol. Mit tartsunk Amerika sokat 
hiresztelt szabadságáról, midőn itt is mindenféle szinezetü 
és nevü titkos társulatok találtatnak? A kath. püspökök min-
een lehetőt megtesznek, hogy nyájaikat tőlök őrizzék ; Pur-
eed cincinnatii érsek felszólitá hiveit, hogy azokba ne lép-
jenek, emlékezetükbe idézvén az egyház által azokra szabott 
büntetéseket és kárhoztatásokat. — A Louisianiából érkező 
tudósitások szomorúan hangzanak. A yankeek e szép tarto-
mánynyal ugy bánnak, mint az oroszok Lengyelországgal. 
A toll nem meri ismételni azon irtózatosságok elbeszélését, 
melyek itt a katonai zsarnokok, és felszabadított négerek 
részéről elkövettetnek. — A natchezi tiszteletre méltó püs-
pök Elder a legkegyetlenebb üldözésnek volt kitéve, 
mivel vonakodott az egyház szabályai ellenében az iste-
nitisztelet alatt Lincolnért imádkoztatni. A katonai hata-
lom elfoglalta székesegyházát és lakását. Elder e mindkét 
hadakozó fél által pusztított tartományban átalánosan sze-
rettetett . Kitűnő szolgálatai, szelídsége, áldozatteljes élete 
semmi sem tarthatta vissza a kegyetlen yankeekat. „Szent 
imáitokba be kell szőni Lincoln nevét." Igy hangzott a pa -
rancsolat. Mily különszerü követelés ? midőn az alkotmány 
Istenről sem tesz említést, az állam atheus, és minden val-
lásfelekezet számára tökéletes szabadságot hirdet. Lincoln 
ur, ha jónak találja, forduljon a pápához, hogy megnyerje 
ha lehet azon kedvezést, melyet a katholikus fejedelmek és 
az egyház pártfogóinak szoktak fentartani ; addig pedig elé-
gedjék meg a methodisták, és más sectáriusok imáival. Mi 
lenne e szerencsétlen hazával, ha ily elvek és Lincoln ural-
kodnának? Katholikusok, sőt protestánsok is mélyen meg vol-
tak sértve Lincoln ügynökeinek eme barbár tette által. — 
Az uj-yorki lapok hasábokat töltöttek be.az uj érsek Mac 
Closkey beigtatási ünnepélyének leírásával, mely a lehető 
legfényesebb volt. A kitűnő erényü és tudományu főpap 
székfoglaló beszédét ezen szavak fölött tartot ta: pax vobis-
cum, béke veletek. Bizonyára alkalomszerű intés az annyi 
éven át tartó vérontás, és harcz közepette. 

Szentszék! határozat. 
(Vége.) 

A legatis pontiüciis revocatus in concilium fuit, suam 
ut scientiam et operám satis jam probatam et cognitam in 
rei catholicae subsidium impenderet. Plures, easque gravis-
simas, a Romanis Pontiiicibus decessoribus Nostris lega-
tiones accepit, quippe qui summa apud eos florebat opinione 
doctrinae et sanctitatis. A Paulo IY. missus in Poloniam est, 
ut religionem ibi in discrimen adductam erigeret, recrearet ; 
a Pio IV. creatus legátus est ad episcopos et principes Grer-
maniae, graviter apud illos acturus, ut exciperentur ac pro-
mulgarentur concilii Tridentini décréta ad fulciendam fi-
dem, ad emendandam morum disciplinam: denique a Gre-
gorio XIII. in pluribus atque impeditissimis Ecclesiae nego-
tiis adhibitus omnia ex Pontifieis sententia, multis supera-
tis et difficultatibus et periculis, feliciter expediit; nullis 
enim neque conviciis, neque minis, neque ipsa capitis dimi-
catione prohiberi umquam potuit, quin ad religionem, quae 

perfidiosis protestantium artibus maxime laboraret, subie» 
vandam, omnes animi corporisque vires intenderet. 

Jam multis distractus curis, nihil ut otii, nulla ut re-
liqua illi foret particula sucsecivi temporis, magnam noctis 
partem necessariae quieti subtrahens precationi dabat, at-
que in rerum coelestium meditatione defixus tantam capie-
bat jucunditatem, ut vim lacrimarum pleruinque profunde-
ret. Quamquam a Summis Pontificibus, atque a viris di-
gnitate ac virtute conspicuis, in primisque a sanctis Carolo 
Borromeo, et Philippo Nerio magno in pretio haberetur, de 
se nihilominus tam demisse atque abjecte sentiebat, ut ultro 
delatum semel atque iterum Vindobonensem episeopatum 
constanter detrectaverit, atque aegre admodum adductus 
sit, ut illius ecclesiae procurationem Apostolica auctoritate 
per anni spatium exerceret. Praecipuo quodam observantiae 
studio tenebatur erga Apostolicam Sedem, cui quidem omnia 
sua studia, contentiones, curas, omnes vitae rationes plane 
devoverat. Obedientiae virtutem tam sedulo excoluit, ut a 
suorum praesidum voce nutuque penderet , ac nihil esset 
tam arduum ac difficile, quod non illorum auctoritate laetus 
atque alacer aggrederetur. Castitatem, cui servandae se se 
a primis annis voto obstrinxerat, ad extremum usque spiri-
tum custodivit illaesam, idque potissimum assecutus est omni 
asperitatum genere corpus afflictando , atque ad exemplurn 
Apostoli Pauli in servitutem redigendo, ne adversus spiri-
tum reluctaretur, atque insolesceret. Tandem Friburgum 
Helvetiorum ire jussus, quum ibidem pro gloria divini no-
minis, pro salute animarum multa ac praeclara gessisset, 
non aetate magis, quam diuturnis laboribus fractus, placi-
dissime quievit in osculo Domini anno MDXCVII. aetatis 
suae septuagesimo septimo. 

Quae de venerabilis Petri virtute praestanti atque exi-
mia hominum animis opinio insederat, magis invaluit post-
eaquam ipse ex hac mortali statione recessit. Hinc annis 
MDCXXV. et MDCXXX. per sacros antistites Lausanen-
sem, et Frisingensem curatum est, ut de illius vita rebus-
que gestis acta conficerentur : verum suborti bellorum tu-
multus, quominus absolvi ilia possent, prohibuerunt. Qua-
propter anno MDCCXXX. peractis omnibus, quae sunt ex 
Ecclesiae sanctionibus necessaria, ad Apostolicam Sedem 
delata causa fuit, cujus tamen cursus intercisus mansit, ex-
citatis turbulentissimis rei sacrae ac publicae tempestatibus. 
Compositis tandem rebus ad consilium Venerabilium fratrum 
Nostrorum S. R E. Cardinalium sacris ritibus tuendis prae-
positorum agitari caepit de virtutibus, quibus venerabilis 
Dei famulus emicuisset, ac diligenti adhibita pervestigatione 
heroicum illas culmen attigisse declaravit fel. mem. Grego-
rius XVI. praedecessor Noster quinto Kalendas Februarias 
anno MDCCCXLIV. Postmodum institutum judicium est de 
quatuor miraculis, quae venerabili Petro deprecante a Deo 
patrata dicebantur, omnique judicii severitate adhibita, re-
busque omnibus diu multumque perpensis, de illorum pro-
digiorum veritate constare decrevimus decimoquinto Ka-
lendas Maii anno vertente MDCCCLXIV. Nihil proinde su-
pererat, quam ut in eodem Cardinalium consilio disceptare-
tur, num venerabili Petro decerni tuto possent beatorum 
coelitum honores. In generali itaque conventu Vaticanis in 
aedibus coram Nobis habito octavo Kalendas Julii verten-
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tis anni, tum iidem Cardinales, tum quotquot aderant con-
sultores unanimi suffragio censuerunt, commemoratum Dei 
famulum tuto posse beatum declarari cum omnibus indultis, 
donee illius canonizationis solemnia celebrentur. Nos vero 
posteaquam a patre luminura, ut Nobis in tanti momenti re 
propitius adesse vellet, iteratis precibus postulassemus, de 
beatorum honoribus venerabili Petro deferendis, sententiam 
protulimus decreto edito octavo Kalendas Julii anni hujus 
vertentis. 

Quamobrem ut in tanta temporum iniquitate, qua im-
piorum armis Ecclesia Dei vehementer oppugnatur, habeant 
fideles in hoc acerrimo catholicae fidei vindice luculentum 
prae oculis exemplar quod imitentur in custodiendo pretioso 
fidei thesauro , sine qua obtineri aeterna salus nequit, ac 
precibus. Nos permoti omnium fere sacrorum Germaniae an-
tistitum, et universae Societatis Jesu, de consilio et assensu 
Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R E. Cardinalium legi-
timis ritibus cognoscendis praepositorum, auctoritate No-
stra Apostolica tenore praesentium facultatem impertimur, 
ut memoratus Venerabilis Dei famulus Petrus Canisius Be-
ati nomine in posterum nuncupetur, ejusque corpus, et li-
psana seu reliquiae, non tamen in solemnibus supplicati-
onibus deferendae, publicae fidelium venerationi proponan-
tur. Praeterea eadem auctoritate concedimus, ut de illo reci-
tetur missa et officium de Communi Confessoris non Pontificis 
cum orationibus propriis a Nobis approbatis, juxta rubricas 
Missalis et Breviarii Romani. Ejusmodi vero officii recita-
tionem concedimus fieri dumtaxat in dioecesibus Ultraje-
ctensi et Lausanensi , atque in templis ac domibus , ubi 
Societas Jesu instituta reperiatur, die XXVII. Április 
ab omnibus Christifidelibus tam ^aecularibus quam re-
gularibus, qui horas canonicas recitare teneantur ; et 
quod ad missas attinet, ab omnibus sacerdotibus ad tem-
pla, in quibus festuin agitur, confluentibus. Denique con-
cedimus, ut anno a datis hisce litteris primo solemnia bea-
tificationis venerabilis servi Dei Petri Canisii in templis 
dioecesum , et Societatis Jesu celebrentur cum officio et 
missa duplicis majoris ritus ; idque fieri praecipimus die per 
Ordinarios indicenda, et postquam eadem solemnia in basi-
lica Vaticana celebrata sint. Non obstantibus constitutioni-
bus, et ordinationibus Apostolicis , ceterisque contrariis 
quibuscumque. Volumus autem ut harum litterarum exem-
plis etiam typo impressis, dummodo manu Secretarii prae-
dicfae Congregationis sacrorum rituum subscripta sint, et 
sigillo Paefecti munita, eadem fides babeatur, quae Nostrae 
voluntatis signification 1 hisce ostensis litteris liaberetur. Da-
tum ex arce Gandulphi, sub annulo piscatoris die II. men-
sis Augusti, anno MDCCCLXIV. Pontificatus Nostri XIX. 
N. Card. Paracciani Clarelli. 

KÖNYVÉSZET, 
Kath. könyvkiadók kevesen találkoznak. Aki pénzere-

jét a tévelynek szolgálatjára felajánlja, vétkes cselekedetet 
követ el. Kath. ember előtt az igazság és tévely nem isme-
retlen. Azon dolgozni, hogy többen az egyháztól elszakad-
janak, hogy elszakadásukban maradjanak, annyi mint az egy-
ház ellen működni. Francziaországban történt először, hogy 

néhány nyomdatulajdonos, vagy könyvárus saját üzletéből 
minden könyvet, mely a kath. hittel ellenkezik, kizárt. Ez 
valóságos kath. nyomdász, kath. könyvkereskedő. Németor-
szágban némelyek utánozták e példát , Regensburgban, 
Mainzban, Freiburgban, SchafFhausenben, s kárt nem vallot-
tak, becsületet arattak, eretnek könyvek gyártásával s árul-
gatásával lelkismeretüket be nem szenyezték. A mechitaristá-
kon kivül Bécs birodalmi főváros mult évben kapott ily be-
vallott kath nyomdászt s könyvkereskedőt Sartoryban. Ily 
bevallás a hit bevallásának egyik neme, melyet becsülnünk, 
melyben ily nyilt lelket erősitenünk kell. Hol van könyvárus, 
aki üzletére legelőször is a püspöknek áldását kér je? aki 
hitelének alapjaul a püspök ajánló levelét vegye ? Sartory 
igy telepedett meg Bécsben. Tudván , hogy sokan ha-
zánkban egyenesen Bécsben rendelik, Bécsből kapják 
meg a könyveket, Sartory eziránt kéri a magyar papság 
kegyeit, ajánlja pontos szolgálatait. Egyenes összeköttetés-
ben levén a franczia, belga, angol s német kereskedő házak-
kal, legjutányosabban képes a könyveket szolgáltatni, mivel 
kevesebb üzleti illetőséget követel. Egyszóval a nagy könyv-
kereskedés és könyvnyomda minden kellékeivel felruházva 
van. „Annales ecclesiastici Baronii - ' melyeket Theiner atya 
vezetése alatt Francziaországban Guérin és Pa lmé. ugy-
szinte „Acta Sanctorum1 ' , melyet a bollandisták második ki-
adásban készítenek, általa, mint legrövidebb uton megsze-
rezhetők. Francziaországnak legújabb és legbecsesebb ki-
adványai nála mindennap feltalálhatók. 

Egy év lefolyása alatt jeles kiadványokat hozott, mind 
a legtisztább nyomásban. A lapok legkedvezőbben nyilatkoz-
tak Sartory kiadványairól, hogy ily könyvkiadó és könyv-
kereskedő Bécsben nyitott üzletet , szerencsének nyilatkoz-
tatták. Legújabban Landsteiner regényét, melyről a Hist, 
politische Blätter irói igen kedvezőleg nyilatkoztak , nyom-
tatás alatt tart ja. 

Az irodalomnak horderejét senki sem becsülheti ke-
vésbe, miután a nagy szellemi csata , melynek kifolyásai az 
anyagi nagy nyomorok, az irodalom fegyvereivel vivatik. Az 
igazságnak ellenségei ismerik az irodalom erejét, használják 
is ; az igazság emberei nagy nehezen kezdik ismerni és ha-
tályossága szerint becsülni e fegyvert , azért oly restek an-
nak ápolásában. Aki ezt ismeri, aki tollal dolgozik , hogy a 
tévelynek gátot vessen , különeznek vétetik, ha mégis nem 
mulattató bohóeznak , ha mégis nem nyugtalan zavargónak. 
Ha, mit Isten ne adjon, leverettetünk, kiki fogja becsülni a 
jó irodalmat, a jó irót, addig . . . . a jólelkű Írónak sorsa. . . . 

Sartory kiadványaiból akarunk néhányat felmutatni. 
1) „Der Papst und die modernen Ideen." Korszerűsé-

gét a czim hirdeti , a könyv tartalma pedig mindenkit telje-
sen kielégit. Élőnkbe állitja IX. Piust pápaságának 18 éve 
alatt küzdelemben a lábra kapott tévelyek ellen. E czélra 
IX. Pius allocutioiból, körleveleiből latin és németforditásu 
idézeteket közöl. Rendkívül hasznos könyv, a bölcseknek, 
az igazhivőknek és tévelygőknek. A legfőbb tanítómester ta-
nit itt, nem az iró. A tárgyak, melyekről a kivonatozó pápai 
nyilatkozatokat közöl, ezek : a természeti és természetfölötti 
rend . a pantheismus , atheismus , haladás , az ész és szabad 
vizsgálat, vallásos közönyösség , a polgári házasság , mate-
rialismus, naturalismus, communismus, rosz irodalom, álha-
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zafiság , az egyház és a művelődés kiengesztelődése , türe-
lem , tanszabadsága, szabad sajtó, egyenlőség, a forradalom, 
az egyház és az iskola, az egyház és az állam, a kiközösítés, 
a pápai fejedelemség, Lengyelország. Ara 1 frt. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Az olasz kőmivesség következő napirendet küldött a 

páholyokhoz, mely történetileg nekünk is tudomást adhat : 
,,A nagy-napkelet Italiában a nagy-napkelethez Magyaror-
szágban ! (Hol van ez?) Turini völgy, 1 hónap 27-én 5863 
V.*. L . \ Tudomásul vévén Busealioni alnagymester előadá-
sát ; látván, hogy az olasz és a magyar kőmivesség szövet-
sége a két nemzet szövetségét szilárdítja ; (mentsen Isten a 
pokol szövetségétől,) remélvén, hogy a magyar kőmivesség 
rövid idő múlva kiterjesztheti repülését, s a testvérek énekét 
zengeni fogja (ezen ének: halál a becsületes polgároknak,); az 
olasz nagy-napkelet örül szabad zászlója alá fogadhatni a 
most születő magyar kőmivességet, üdvözli Türrt, és Kossuthot 
a tiszteletbeli nagymesterségben. Cordova nagymester, Go-
vean 1-ső csatlós, Buscaloni 2-ik csatlós, Piazzi levéltárnok, 
Gallo titoknok." —Hazánkfiai ebből annak idején sokat ért-
hetnek, ha a magyar országgyűlésen minden tanácskozmány 
8 nap utánra fogna kitüzetni. Két nap a Comoig, két nap 
Comotól Pestig, két nap a kapott parancsok elkészítésére, 
két napot a parancsok megértésére, megvan a 8-ig nap. Ak-
kor Magyarország saját begyéből jött szózatot hall, melyet 
Comotól küldtek. 

A pesti oltáregylet ötödévi tudósitványából, a beve-
zető épületes értekezés után örömmel látjuk, hogy ez évben 
80 szegény templom, s némelyek ezek közül 8—10 darab-
ban részesittettek. Azon plébánosoknak pedig, kik az oltár-
egylet adományozásait szegény templomuk számára igénybe 
vennék, ajánltatik: 1) hogy kerületi esperesnek, és a püs-
pöki hivatalnak bizonyítványával támogassák kérvényeiket, 
s ne átalánosságban kérjenek, hanem nevezzék meg azon 
tárgyat».melyre templomukban legnagyobb szükség van. 2) 
A kérvények mindig karácson előtt küldessenek be az egy-
leti igazgatósághoz ; 3) amely templomok már kétszer há-
romszor részesültek az egylet adományaiban, béketűrésre 
kéretnek, mig más szegény templomok, melyek még semmi 
adományban nem részesültek, kielégíttethetnek ; 4) az egy-
let levelezései a plébánia hivatalokkal bérmentesek ; 5) az 
egylet czéljaira elfogadtatik : vászony, csipke, selyem, posztó, 
czérna, szalag, zsinór, paszomány a legcsekélyebb mennyi-
ségben is. — Végre ajánlkozik az egylet a templomi ruhák 
és egyéb kellékek beszerzésére itt Pesten segédkezet 
nyújtani. 

A „Reinische Zei tung" „Theologische Briefe von Ri-
chard von der Alm" czimü könyvről tesz említést, melyben 
korunk embereinek, kik gondolkodni tudnak, vallásos öntu-
data volna; kifejtve. Valóban a semmiig kifejtve, mert a 
könyvről mondatik : „Was Renan noch zu viel geglaubt — 
das wird hier gründlich ausgeklaubt." Alm ur előtt Ábrahám, 
Izsák, Jákob phöniciai csillagistenek, Mózes On templomá-
ból elűzött sacrificulus , kinek Jehovája a phöniciaik Jáv ja . 
Ajánl Alm ur uj ünnepeket, és pedig nyolczat : jan. 1. 2-án 
az istenség, april 1. 2-án az emberi méltóság, jul. 1. 2-án az 
isteni természet áldásainak, öct. 1. 2-án a halhatatlanságnak 
ünnepét. — Mégis egy ker. dogmát megtart, a halhatatlan-
ságot , csakhogy erről sem tudni , váljon az emberi léleknek, 
vagy az emberi nemnek, vagy a természetnek örök mara-
dandóságát érti-e ? 

A bécsi ,Presse' irja : „Némely országban csak a kath. 
hit és a teljes hitetlenség között van a választás, az első 

mégis többet ér a másodiknál." Sok, sok a Presse Íróitól, 
ennyit engedni. Szomorú bécsi újságírói világ ! 

Samhiri Antal, a syrusok antiochiai patriarchája f. é. 
jun. 16-án meghalt. Ezen főpap 1827-ben, mint jacobiták 
püspöke az eretnekségből és szakadárságból megtér t , azóta 
végnélküli üldöztetésnek volt kitéve, de hü maradt az egy-
séghez, és az igaz hithez. 1854. a syrusi püspököktől Giarve 
Péter után patriarchának választatott, amit a szentatya azon 
év april 7-én jóváhagyott. 

Az Istenben boldogult Faber atya 1862-ik évben, pün-
köst napján igy szónokolt némely jámbor katholikusokról, 
kik tanácsokat akarnak adni az összes kath. világnak, s Faber 
szavait Pie püspök magáévá tette. Ezek azok : „A hit, és az 
egyház ellen vétkezünk, ha mindkettőt saját találmányaink-
kai akarjuk megmenteni. Nem tartozik hozzánk az egyháznak, 
a püspökségnek tanácsokat adni, az egyházat, a püspökséget 
igazgatni, az egyházat, a püspökséget igazítani. Ne avatkoz-
zunk azon ügyekbe, melyek egészen a püspökségé, ne Ítél-
gessük az ő határozatait, ne akadályozzuk az ő fegyelmi 
szabályait, mert Ozának bűnébe, s büntetésébe esünk. 
Higyjük erősen, hogy az egyház isteni, s azonnal látni fog-
j u k , hogy azon viselet nemcsak aljas és szabálytalan, ha-
nem szemtelenség is, és bün. Mily nyomorultak a mi ízlé-
seink, a mi rögeszméink, a mi kedvencz nézeteink, ellenszen-
veink, mai elméleteink, pártszaki programmjaink, ha azokat 
az egyház szellemével összehasonlítjuk? Valóban, nem hő-
sies az alázatosság, mikor hiszszük, hogy !a pápa jobban 
tudja, mit cselekszik, mit szól, mint mink. Nem is rendkivüli 
az engedelmesség, ha ugy szolgálunk az egyháznak, amint 
ő akarja, s nem mikint mi akarnánk. Ily esetekben a veszély 
belülről fenyeget, nem pedig kívülről. Ha minden gonoszok 
egy részen, minden jók másik részen elkülönítve volnának, 
nem lehetne félni, hogy a hamis csudák valakit eltántoríta-
nak. De most az antikrisztus munkáját a jók is megteszik. Őriz-
kedjünk tehát e rosz napokban a benső veszélytől, mikor 
nincs szabály, nincs hit, nincs imádság." 

A brixeni ,Dioecesanblatt' emlékezetébe hozza a plé-
bánosoknak a halottias misékre nézve: 1) hogy a collecták 
száma nem az intentiótól függ, hanem a rubricától ; 2) hogy a 
rubrica, mely in missis quotidianis defunctorum három col-
lectáról említést tesz, rubrica praeceptiva ; 3) hogy ezen 
három collectához mindig szabad a misemondónak a 4-ket 
és 5-et, vagy még a 6-at és 7-et csatolni, de a ,Fidelium 
omnium' collecta mindig utolsó azaz ötödik, vagy hetedik, nu-
mero impari legyen ; 4) hogy a második pro defunctis epi-
scopis elmaradhat, de az utolsó ,Fidelium omnium' soha el 
nem maradhat ; 5) intentioni dantis elég lesz téve, ha csak 
a három collecta, mely in missis quotidianis találtatik, meg-
tartatik ; 6) A halottnak nevét, hol nincs N. N. nem szabad 
a collectában említeni. 

Francziaországban a bankárok, és pénzesek erősen iz-
gatnak az uzsoratörvények eltörlése, és a szabad kamat mel-
lett. Mindezt a közjónak szeretetéből teszik, hogy a kamat 
5/0-nél kisebb legyen. Ezt igérik is, hogy a szabad kamato-
zás mellett a kamat kisehb. — Ha csak ez az indok, mi tiltja 
ezen tőkepénzeseket, hogy 5/0 helyett 4/0 vagy 2/0-re kölcsö-
nözzenek ? Tőlök függ, és a közjóra valóban sok érdemet 
fognak tenni. 

Kegyes adomány. 
F ü s s r ő l a s z e n t a t y á n a k 1 a r a n y . 
Bel la t inczi plébániából a ke l e t i miss iokra . . . 1 a rany . 

, , , , s zen t s í r ő re inek 1 cs. k o r o n á s k e t t ő s ta l lé r ; 
, , „ szen t s í r ő r e inek 1 cs. k o r o n á s fé l ta l lé r ; 
„ „ s zen t s í r ő re inek . 2 f r . ezüs tpénz . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 

Nyomato t t P e s t e n 1864 K o c s i S á n d o r áltat ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában . ) Halpiacz és a ldunaso r s a r k á n , 9 sz. a. 
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utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-
dor nyomdai irodájában. 

1 (halpiacz és aldunasor 
sarkán , 9. sz. a.) 

TARTALOM : Registrum. — A szentatya levele a 
szent István-társulathoz. — Egyházi tudósítások. — Köny-
vészet. — Vegyesek. 

Registrum. 
Midőn Krisztus urunk az apostolokat a világba 

kiildé, hogy minden nemzeteket tanítsanak, akkor 
tette nekik ez Ígéretet: „íme én veletek vagyok a 
világ végezteig." (Mát. 28.) „És én kérem az Atyát, 
mondá tovább, és más Vigasztalót ad nektek, hogy 
örökké veletek maradjon, az igazság lelkét. Az tite-
ket megtanít mindenekre, és eszetekbe juttat min-
deneket, valamiket mondandok nektek." (Sz. János, 
14.) Es csak is ezen természetfölötti, mert isteni se-
gélyt föltéve, szólhatott Isten-emberi megváltónk ek-
kép az apostolokhoz : „Aki titeket hallgat, engem 
hallgat; aki titeket megvet, engem vet meg." (Luk. 
10.) A kath. egyház tehát az ő isteni szerzője által 
eléje adott hitigazságok egész összletére ugy, mint 
egyes részeire, kibázhatlan tanitói tekintélyének ön-
tudatában, a szentirás igaz értelmét meghatározván, 
nem jogosítja ugyan fel a hivőket az egyszer min-
denkorra átvett értelem megmásithatásának szabad-
ságával; de ép ez által a tárgyilagos igazságot, ma-
gát a kinyilatkoztatott örök hitigazság épségét őrizi 
meg változhatlanul, és soha sem jut oly helyzetbe, 
minőben a protestantismus sinlik, melynek, halhat-
lan emlékű Mőlilerünk igen bölcs észrevételekint, 
minden körében fölmerülő véleményt eltűrnie kell, 
s ha még oly kereszténytelen volna is az, meg nem 
tagadhatja anélkül, hogy egyszersmind magát is 
meg ne tagadja. Maga a prot. Herder is bevallja, 
hogy : „Soha Roma meg nem hódolt az eretneksé-
geknek, bármily hatalmasan szorongaták is több Íz-
ben. Többen közülök urai is lettek Romának. Roma 
mégis kath. maradt. Engedékenységet nem ismerve 
(t. i. hittanit) elszakitá végre magától a keleti egy-
házat is, pedig egy fél világból állott." (Ideen zur 
Philos, der Gesch. der Mensch. 4. Th. 232.) 

A protestantismus a hitegység ezen megbecsül-

hetlen kincsének soha sem volt, most sincs, nem is 
leend birtokában soha; nem lehet soha egyetemes az 
egységben, és egy az egyetemességben, már csak 
azon proclamált bitelvénél fogva sem, miszerint a 
szabadvizsgálat jogával felruházva követőit, a szent-
irás, egyéni belátás szerinti, szabad magyarázatát 
kinek-kinek megengedi. Pedig semmikép sem lehet 
föltenni azt, hogy az örök igazságú Isten a szentirás 
szavaival bizonyos tárgyilagos igazságot össze nem 
kötött, hanem azt akarta volna, hogy kiki abból ki, 
vagy abba be, azt magyarázgassa, mi neki épen tet-
szik; valaminthogy az sem lehete szándokában, mi-
szerint a biblia azon erdőül szolgáljon: „melyből 
mindenki vághat magának botot," mikint Pesten a 
ref. kerületi közgyűlésen mondatott „ellenfelének 
ütésére." (Prot. 1.1862, 22. sz.) Innen van,hogy prot. 
hazánkfia, t. Szontagh Gusztáv ur „Propyleumok" 
pályakoszoruzott müvében őszintén elismeré, mikint : 
„a realismus typusa, legbélyegzőbben a catliolicis-
musban tűnik ki." Hitelveire vonatkozólag pedig 
igy szól folytatólag: „A kereszténység kijelentett, 
isteni származású, s ennélfogva örök igazságú val-
lás, melyen az emberi ész s századok bölcsesége nem 
változtathat, hittanai tehát minden időre változhat-
lanok. A gyarló , mert csalódásnak alávetett ész, 
mond, az ember vallási meggyőződését meg nem ala-
pithatja; s hogy üdvösségét ne koczkáztassa, nem 
annyira okoskodnia, mint inkább hinnie kell. A ka-
tholicismus legteljesebben kiképzett, s egy fő alatti 
hierarchiai szerkezete által, a hitnek legszilárdabb 
tárgylagos alapot nyújt. A protestantismus e tekin-
tetben korántsem állja ki vele az összehasonlítást, 
sőt az öngondolkozásnak (korlátlan) tért nyit, és meg-
gyengiti azon alapot, hiveit elválaszthatlanul két 
felekezetre szakitván ; supernaturálistákra, kik a ki-
jelentett tényleges vallást elfogadják, s titkos vagy 
nyilt rationalistákra, kik egyedül az ész vallásához 
ragaszkodnak." 

Hogy t. hazánkfia nem alaptalanul osztályozá 
vallásfeleit akkép, nálunk is váltig bebizonyult, és 
pedig nemcsak 1862- és 1863-ban, amidőn t. i. Bal-
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lagi Mór és társai Krisztus testi feltámadását taga-
dák, mig Filó ur barátival mellette tó'uek épületes 
buzgalommal, és tudományos készültséggel tanú-
bizonyságot , hanem ez idén is, midőn tudvalevőleg 
Szilágyi Ferencz ur szintén a Prot, lapban és külön 
lenyomatban is, Renan férczelményével kezében, 
már egyenesen Krisztus urunk istensége, a Szent-
háromság (szerinte elavult) tana, a biblia hitelessége, 
és átalában a kereszténység közhite ellen inditott 
eszmeliarczot, a famosus .józan okosság' köriratu 
zászlója alatt: „Tudományos kutatás a vallásban." 
Hogy mennyire ellentmond önmagának Sz. ur , va-
lamint imént czimzett értekezésében, úgyszintén 
azon, csak tavai ejtett szavaiban is, melyekkel épen 
a körén túl csapongó emberi ész ellen emelé föl suj-
toló ostorát, a következőkben látni fogjuk. Midőn 
ugyanis Szilágyi ur most harmad évi tett svajczi 
utazását, és illetőleg azon közbeni tapasztalatait ta-
vai közzé tevé, imigy irt: „Nem talál-e maga isteni 
származásával s erejével oly büszke emberi okosság, 
merész kutatásai sorában őtet megakasztó korlá-
tokra s oly határra, miről Kisfaludy Sándor mondja : 

„Ha nem hiba s csorbaság 
Aki ezen által hág ?" 

S váljon a józan okosságra támaszkodó, s csu-
pán abból meritő, úgynevezett természeti vallás ké-
pes-e a gondolkodó fő minden kételyeit eloszlatni ? 
a sziv minden felsőbb vágyait és reményeit kielégi-
teni? a megpróbáltatás nehéz perczeiben megnyug-
tatást s vigasztalást nyújtani ? Megfejtheti-e az éle-
tünk vég s magasabb problémáját, vagy föllebbenti 
az, azt fedő titokteljes sürü fátyolt ? Nem valóban. 
Igaza van, mond Gruizotnak : „nincs természeti val-
lás, mert amint a természetfölöttit eltöröljük, a val-
lás is azonnal eltűnik." (Prot, lap 1863. 3. sz.) 

Csak igaz az, hogy tévely és következetesség 
nem szoktak egy nyomon járni, mig ellenben : „ve-
ritatis una vis, una faciès est — numquam falsis con-
stantia." (Seneca.) De lássuk immár, hogy a Renan 
faragta ,Jézus élete' munkának alkalmából, mily 
„tudományos kutatást tett a vallásban" Szilágyi 
Ferencz ur? 

Szilágyi ur, Renan agyszüleményét történelmi 
rajzalakjában ismerteti, azt akarván bebizonyitani, 
„mikint az igazságkeresés, és az elleni föllázadás 
az ó és uj eszméknek egymás elleni küzdése szá-
zadok, sőt évezredek óta tart, az emberrel ugyszólva 
vele született; szóval, hogy az igazságkeresése til-
tott gyümölcs." Tiltott gyümölcs alatt az isteni dol-
gok körüli tisztább és nemesebb nézetek terjeszté-

sét érti. Ennek indokolásául kivonatos átnézetét adja, 
a zsidók, görögök, romaiak és kereszténység törté-
nelmének. A többek közt mindjárt izlelőül fölhozza, 
hogy : „a görög papok is szerették a népet sötétség-
ben tartani." Az ,is' szócskával, mikint nyilvánvaló, 
a keresztény papságot is arczulüti Szilágyi ur. Vál-
jon erre is. följogositja-e őt a józan okosság ? Föl-
idézi aztán Socrates emlékét, „ki a vallásujitás és 
tudományos kutatás istentelenségnek állitott bű-
néért volt kénytelen a méregpoharat kiüríteni." 
„Socrates és Renan 23 század által külön választott, 
pogány és keresztény (?) két philosophus, mindkettő 
korának disze. Daczára a nagy távolságnak ; mégis 
mily közel állanak egymáshoz, még jó és bal sor-
sukban is!" Balsorsukban is? Hisz Renauról és di-
csőitett munkájáról azt irja, hogy a tudományos kö-
rökben nyílt karokkal fogadták, és a legműveltebb 
nemzetek rokonszenve, bámulása környezte és kiséri 
folyvást. A Prot, lap 1864.23-ik számában mindaz ál-
tal, nem ugyan Szilágyi ur által, már ezzel ellenke-
zőleg az mondatik, hogy Renan könyvének a tudo-
mány itélő széke előtti megállhatásra aligha van 
jogczime, sőt a legelfogulatlanabb vizsgáló is bo-
tránkozással kénytelen azt letenni." Szilágyi ur sze-
rint mégis, „Renan a szó teljes értelmében vallásos em-
ber, könyve nem istentelen mü, hanem inkább a ke-
resztény hitet, a Jézus iránti tiszteletet és kegyeletet 
táplálja, neveli, szilárditja." Hogyan? Hisz Renan 
áz vir Jézust még rajongó, csalónak, szinlelőnek és 
forradalmárnak sem iszonyodik nevezni. Ballagi ur 
is épen olyféle dicséret s magasztalásban részesité a 
Krisztus Jézus föltámadását tagadó Sveitzer züri-
chi prot. tanárt. „A jelenkor e legnagyobb theologu-
sának igaz liivőségét, a legszigorúbb (?) orthodoxok 
sem merik kétségbe vonni." (Prot. lap. 1862,15. sz.) 
Mily fogalomzavar, mily szójáték ! — Szilágyi ur 
továbbá tudományos szempontból kívánja, a világ-
hírű classicus becsű (?) a népkörébe tartozóknak is 
(?) épülésül (?) szolgáló könyvet bemutatni, az ügy 
egyházi vagy helyesebben hitágazati oldalát és fej-
tegetését mellőzvén. Csakhamar azonban (Prot. lap. 
1864. 2 sz. 47.) ezután önmagának ellentmondva, 
azt állitja, hogy igyekezett a nevezetes (?) könyv 
érdemes olvasói kezébe, a ,ker. hit és tudomány' 
szentélyébe bevezető Ariadne fonalát adni." „A kér-
dés , mond, annak főkép egyházi oldalát tekintve, 
voltaképen akörül forog, hogy ha Jézus istenségét 
tagadjuk," Renannak egyértelmtileg t. i. „az általa 
végrehajtott fölséges, sőt isteni munka, a keresztény 
vallás alapítása mikép történhetett?" (Persze ezt is 
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csak ugy oda v e t i , anélkül , hogy e roppant hordere jű 
kérdésre feleletet is adna.) „Nem kebellázitó gondolat 
volna-e (sőt nagyon is az) az emberi nem megváltását véges 
embernek tulajdoní tani , még pedig az t , egy keresztre feszi-
tett zsidó müvének hinni ?" (Bizony pedig ezen képtelenséget 
kell hinniük azoknak, kik az is tenember ur Jézusban hinni 
nem akarnak.) „Bármennyire ellenkezik is egy ily eszme a 
keresztény öntudat ta l , keblünk legszentebb érzületével , a 
hideg, a prózai gondolat ," (mond vissza nem döbbenve at-
tól, mihez az előzményekkel ellenkezve eljut) „hogy az evan-
gelium emberi munka , tagadhatlanul mindinkább kezd ér-
vényre emelkedni." (Prot, lap 1864. 12 sz.) Az atyafiaknál 
fájdalom ! ez nem újság. „Ne mystificáljuk magunkat, mond-
juk ki nyiltan, hangzék egy szózat már jó ideje hazánkban, 
hogy mi puszta észvalláson kivül, semmi más úgynevezett 
kijelentésit el nem ismerünk." (Prot, lap 1842, 317.) Es 
ugyanazon lapban (1843, 315) tétetik panaszkodólag emlí-
tés Badics István ur által egy katekizmusról is, mely Jézus 
istenségét, felőle mitsem szólva, hallgatagon tagadja . Szász 
Károly ref. lelkész ur azon talpra esett nyilatkozatát sem 
mellőzhetem itt, mely szerint egy pár évvel előbb irá : „ H a 
Krisztus testi föltámadása szerintetek lehetetlen, vagy épen 
képtelen, mikép lehet akkor halála is az, aminek hirdetjük, 
t. i. végtelen , (azaz isteni becsű) Is ten előtt és megváltó, 
(azaz isteni erejű) ránk nézve ? Benne vagytok az unitáris-
musban, és Krisztustok egy derék ember, egy bölcs tanitó." 
(Prot . lap. 1862. 32 sz.) Szilágyi urat ez épen nem aggasztja, 
sőt nagy súlyt fektet arra, hogy „az unitáriusok is keresztény 
állampolgárok Erdélyben és Magyarországon." Bár mi legyen 
mond, az 1848-i törvények revisiojának végsorsa, a mondott 
évi 20-ik törv. cz., mi által az unitár vallás bevétetettnek 
nyilváníttatott, a magyar törvényhozás e dicsősége , válto-
zás (vagy módositás alá soha sem jő." (Prot, lap 1864, 14 sz.) 
Meghiszem. Csak azt nem értem, hogy Szilágyi ur most egy-
szerre annyira dicsőíti az 1848-i magyar törvényhozást, ho-
lott tudvalevőleg ép azon évi törvényekkel annyira nem ro-
konszenvezett, hogy amiatt .Mult és Jelen ' czimü hirlapja 
is épen akkor megszűnt élni, tanárkodásával is Erdélyben 
fölhagyott. (L. Pest i Hirlap május 18. 1848.) De utóbb sem 
működött közre Sz. ur sem Budapesten mint kormány hir-
lap szerkesztő , sem Sopronban mint császári iskola taná-
csos, azon törvények rehabilitatiojának érdekében. Valóban 
megmagyarázhatlan rejtély az , miszerint Szilágyi ur mig 
a mulandó emberi dolgokra vonatkozó politikában minden 
időben conservativ, azalatt ép abban, mi örök, a vallás ügyé-
ben , az örökös változtatás és ujitás embere , úgyannyira, 
hogy kereken kijelenti , mikép „csak is a gondolkodni nem 
szerető főket nyugtalanít ja , ha az evangelium isteni , vagy 
égi tekintélyének nimbusából kivetkőztetve , emberi alapra 
fektettetik. Az emberiségnek vezetésre szorult gyermekide-
jében , mond, s igy az őskereszténységben is felsőbb tekin-
tély, a hittanaiban az égi származás , az isteni nimbus nél-
külözhetlen vol t , ellenben fölvilágosodott korunkban a hit-
nek a tudományra támaszkodni, s azzal együt t haladni kell." 
(Prot , lap 1864. 10 sz.) Igy bizony eljöhet az idő, (mond 
Révész Imre u r , ki azonban annak bekövetkeztétől azon 
esetre tart, ha a prédikátor urak az igehirdetést, csekélves 
dolognak veszik) „eljöhet az idő, mond, midőn a prédikátor 

népszerűségének, és érdemének a lap ja , nem az U r Jézus 
tiszta hirdetése, (megjegyzem i t t , hogy Révész ur is az üd-
vözítő testi föltámadását tagadó párthoz tartozik) hanem fa-
tenyésztés, Vidátsekék terjesztése, takarékmagtárak állitása, 
s több efféle leend." (Prot lap 1863 31 sz.) (Folyt.) 

A szentatya levele a szent István-társulathoz. 
P I U S P P . IX: 

Dilecti filii, salutem et Apostolicam benedictionem 
Grratae Nobis admodum fuere vestrae litterae in generali 
istius s. Stephani societatis conventu die 19 et 20 április 
hujus anni habito scriptae ac III . Nonas proximi mensis ju -
lii datae, quas nuper accepimu3. In eisdem enim litteris 
omni ex parte se ostendit eximia vestra ejusdemque socie-
tatis sodalium erga Nos, et hanc Petr i cathedram, catholi-
cae unitatis centrum, filialis pietas, amor et observantia et 
acerbissimus dolor, quo ve3tri, et ipsius societatis soda-
lium animi afficiuntur propter maximas Nostras angustias 
et amaritiulines a Dei hominumque hostibus excitatas, qui 
calamitosissimis hisce temporibus teterrimum sanctissimae 
nostrae religioni, huic Apostolicae Sedi, Nobisque bellum 
in fe r r e , ac jura omnia divina et humana conculcare non 
desinunt, et civilem Nostrum, eiusdemque Sanctae Sedis 
principatum omnino destruere et usurpare volunt. Equidem 
hujusmodi vestri. et commemoratae societatis sodalium sen-
sus omni laude dignissimi non mediocri solatio Nobis fuerunt 
inter gravissimas, quibus premimur, acerbitates. Vera au-
tem animi Nostri consolatione ex eisdem vestris litteris no-
vimus , quanta cura studioque ista s. Stephani soeietas 
omnem operam indesinenter conférât insacras edendas imagi-
nes, atque in vulgandos et dispergendos salutaris doctri-
nae libros omnibus fere istic vigentibus linguis conscriptos 
ad augustam nostram tuendam religionem et ad vir tutem 
pietatemque in populis fovendam et excitaudam. Nihil enim 
Nobis gratius nihilque optatius esse potest, quam ut in hac 
praesertim tanta temporum iniquitate, tantaque pestilentis-
simorum librorum ephemeridumque colluvie, et inimicorum 
hominum contra catholicam Ecclesiam conspiratione catho-
lici existant, qui sub proprii antistitis ductu tum in optimis 
libris vulgandis, tum in opportunis aliis suscipiendis consi-
liis rem catholicam tueri ac nefarias adversariorum insidias 
detegere errores refellere, conatuSque reprimere contendant . 
Ac pari gaudio intelleximus, eamdem societatem singulari 
industria in alia christianae caritatis opera exercenda incum-
bere. I taque vobis dilecti filii, aliisque istius s. Stephani so-
cietatis sodalibus vehementer gratulamur, meritasque tri-
buimus laudes et addimus animos, ut majore usque alacri-
tate a vobis et ab eisdem sodalibus omnia adhibeantur stu-
dia, omniaque ineantur consilia, quae ad majorem Dei gló-
riám promovendam, atque ad Ecclesiae suae sanctae utili-
tatem procurandam conducere possint. Interim vero a Deo 
Optimo Maximo liumiliter exposcimus, ut vobis et istius 
sancti Stephani societatis sodalibus in abundantia divinae 
suae gratiae semper propitius adesse velit. Ac superni hu-
jus praesidii auspicem et praecipuae Nostrae benevolentiae 
pignus Apostolicam benedictionem toto cordis affectu vobis 
ipsis, dilecti filii, cunctisque s. Stephani societatis sodalibus 
peramanter impertimur 
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Datum Romae apud s. Petrum die 3. novembris anno 
1864. Pontiíicatus Nostri anno decimonono Pius P. P . IX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 4-én. Mi lenne belőlünk, mi lenne az egész 

világból, kath. egyház nélkül? ! — irja hazánk egyik láng-
eszű és lánglelkü fia. — Mi lenne, ha városaink, falvaink 
tömkelegéből tornyok nem emelkednének föl, az égre fel-
szálló sóhajokban hasonlóan, melyek vágyaink s remé-
nyeinknek irányt mutatnak ; ha harangok nem szólanának az 
Isten angyalaihoz hasonlólag, melyek szentséges nevét szerte 
hangoztatva a mennyei karok visszhangját keltik föl szi-
veinkben ; ha nem volnának vasárnapok, nem ünnepek ; s 
mi hozzáteszszük : ha nem volnának ünnepélyek, melyek a 
kedélyt, kivált az i f jú kedélyt, a mindennapiasság unalmas-
ságából, egyformaságából kiragadván magasabbra hangol-
ják, az embert a föld, e siralomvölgy göröngyeiről, az anyagi 
gondok lánczaiból időről időre felszabadítván Istenére em-
lékeztetik, a hit, kölcsönös szeretet és remény szikráit lángra-
lobbantják. Mi lenne ezek nélkül a világ ? ! — Lenge fölleg-
tábor — válaszolja ugyanazon lánglelkü pap — játszi déli-
báb lenge gőzuszálylyal, pillanatnyi párák hullámcsatája, 
melyek a mennyei fény egy sugarától a semmiségből föl-
emelkednek, szemeinket kápráztatják, sziveinket hiu örömre 
hangolják, de a következő pillanatban megint szerteszóród-
nak . . . eltünedeznek ! — A szívnek ünnepélyek kellenek, 
hogy érzelmeinek egész pompáját kitárhassa. Mi csuda hát, 
ha a pesti növendékpapság is időről időre fiúi ünnepélyeket 
r endez? November 27-én tehát advent első vasárnapján ül-
ték meg a növendékek sz. Cziczelle, dalárdájuk védszent-
jének ünnepét . Mintegy önkénytelenül jutot t eszünkbe amaz 
ajtatosság, mely a kereszténység első századaiban a babyloni 
folyók hosszában elszórt romok táján vette kezdetét, hol 
mintegy 400 syr, aegyptusi , görög és latin kath. szerzetes 
ajakán hangzott a sz. ének egész éven át éjjel-nappal, évről 
évre , századokon á t , kik a nagy sz. Sándor által alapitott 
acoemeták vagyis soha nem alvó énekesek karát képezték. 
Eszünkbe ju to t t az első ker. századok és a középkor úgyne-
vezett „örökös imádása" is, mely szakadatlan zsolozsmaének 
és Isten dicséretéből állott. — Mily fontos szerepet játszot-
tak a zsolozsmák és sz. énekek a kath. egyház sőt már az ó-
szövetség istenitiszteletében is, ugy hiszszük, nem szük-
séges bizonyítgatni. Elég legyen csak azt érintenünk, hogy 
a zsidók akkor is sz. énekben köszönték meg Istennek vég-
hetetlen jóságát , midőn a veres tengeren áthaladva Pharaot 
seregével együtt oda temettetni látták. Avagy ki az , aki 
nem ismerné ezen sz. éneket, „Cantemus Domino : gloriose 
enim magnificatus est, equum et ascensorem deiecit in mare." 
(Exod. 15.) Ugyancsak az ó-szövetségi sz. írásból tudjuk, 
hogy miután a frigyszekrény és a tabernaculum elkészült, 
ezerekre ment a zenészek és énekesek száma, kik az Isten 
tiszteletét zengedezték. — Ezenkivül tudjuk, hogy egyesek 
valami rendkivüli jótéteményt , melyet Istentől kaptak, ének-
ben köszönték meg s tartották fen az utódok számára. Igy 
énekelt Zachariás is, mondván : „Benedictus Dominus Deus 
Israel, quia visitavit, et fecit redemtionem plebis suae." 
(Luc. 1.) Ki az, aki nem ismeri azon fönséges éneket, melyet 

a b. Szűz Anya énekelt örömében, mondván : „Magnificat 
anima mea Do mi n u m" (Luc. 1.) Továbbá az angyalok „Glo-
ria in excelsis jDeo." — Öröméneket énekelve adták tud-
tul a pásztoroknak isteni Megváltónk születését. Végtelen 
hosszura nyúlna értesítésünk, ha mindent el akarnánk mon-
dani. Elég legyen tehát még csak azt megemlítenünk, hogy 
sokan a vértanuk közül máglyára vitetve a duló lán-
gok között sz. éneket zengedezve adták ki leikeiket. Igy p. 
o. a tiszteletreméltó Hermogenes, hieropolisi érsek. Mikint 
sz. András e szavakkal üdvözlé keresz t jé t : „O crux a v e ! " 
ugy köszönté Hermogenes is az őt fölemésztendő tüzet e 
hymnussal : , ,0 phos hilaron !" Üdvözlégy örvendetes tüz ! 
éneklé folyton mig a mindig fölebb és fölebb csapongó lán-
gok el nem némiták. — Mig Agape s Chionia a nemes Isene 
testvérei oldala mellett lettek lassan a lángok martalékaivá, 
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s társnői Casia, Philippa és Eutychia börtönben néztek ha-
láluk elé, azalatt Isene a láng közepett szót emelt s a körül-
álló nép tiszteletteljes csendben hallá, mint zengett kedves 
hangja véglehelletéig egy hymnust Isten dicsőítésére, kiért 
életét áldozá föl. (Manahan „A kath. egyház diadala.") Az 
igen jól sikerült ünnepély, — mely bennünk az itt közölt 
kedves emlékeket keltette föl — igen ezen ünnepély tárgy-
sorozata a következő volt : „Tecum princípium" fér f inégyes ; 
előadta a dalárda összes személyzete zongora kísérettel. — 
„Jegyzőkönyvi előszó," olvasta a dalárda jegyzője. — „Ének 
sz. Cziczelle tiszteletére," a dalárda személyzete által elő-
adatva. — „Eredet i értekezés az ének haszna- , czélszerü-
sége-, és szükségességéről," olvasta egy dalárdai tag. — „Nyi-
tány Ilka dalműből" négykézre zongorán, előadta két tag. — 
Szavallat „sz. Cziczelléről" Párkányitól, szavalta egy tag . 
Végre „I lunyady induló" négykézre zongorán. — 

Hrabovszky István. 
ROMA, nov. 30-án. Advent 1 vasárnapján a szentatya 

jelen volt a Sixtinában tar tot t szentmisén. A misét Feriisi 
konstantinápolyi patriarcha, a beszédet pedig a domonkosok 
algondnoka tartotta, A világ minden részeiből Romába jöt t 
vendégek jelenvoltak, tanúi a kath. cultus magasztosságá-
nak. — A napokban a szentatya számtalan idegent fogadott 
a museumi teremben, kik között protestánsok, anglikánok és 
zsidók is voltak. — Smet jezsuita atyát a szentatya igen ke-
gyesen fogadta. Smet az éjszakamerikai indián benszülöttek 
apostola. Ezeket az európaiak messzeüzték, velők nem köz-
lekednek, egyedül az Isten igéjének hirdetője keresi fel 
őket, s évenkint 700—800-at megkeresztel. Mikor Smet atya 
belépett, a szentatya elébe ment s kebelére szorította az egy-
ház apostolát a vadak között. Mielőtt Smet Európába jöt t 
volna sokat értekezett Lincolnnal. Az elnök elismeri, mél-
tányolja a hitküldérek munkáit a vadak között, s habár a 
kormány nem ismer egy vallást sem, mégis ezen missiói ál-
lomást minden költséggel ellátja, mert tudja , hogy a vad 
benszülötteket nem a vasutak, nem a kereskedés, hanem 
csak az evangelium nyerheti meg a polgáriasodásnak. Igy 
forditja az Is ten eszközzé az egyháztól idegen hatalmakat 
saját nevének dicsőségére. — Fogadta a szentatya Casoni 
J ános ügyvédet is Bolognából, a kath irodalomnak világ-
hírű hősét. A szentatya dicsérte, s áldásával buzditotta a j ó 
lelkeket a kezdett harcznak folytatására. Az olasz városok 
között Bologna az, mely legbátrabban szembeszállta diadal-
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mas gonoszsággal, s leginkább éberen tartja az üldözöttek 
szellemét. Bologna az ő irodalmával szüntelen tiltakozik a 
csatolás ellen, s bizonyítja, hogy meg nem szűnik pápai 
lenni. — A pápa szegény, de szeretete kiapadhatatlan. Fáj -
dalommal hallotta a vizáradások által okozott károkat Ita-
liában. Szegénysége azonban mégis tudott segélyt nyújtani 
a károsultaknak. A szentatya 5000 lirát küldött Ferrara, 
5000-et pedig Florencz városának a károsultak felsegélésére. 
— Pacheco Ferencz, volt miniszterelnök, most spanyol kö-
vet Romában a szentatya által fogadtatott, kinek kezébe át 
is nyújtotta megbizó leveleit. — Nem tudjuk, váljon Sal-
danha herczeg visszatérend-e Romába, vagy nem ? 0 sza-
badságidőt kapott, a portugalli kormány pedig épen most 
izgágáskodik a szentszékkel. A herczeg kedves volt Romá-
ban, mint tudós, tollát a kath. tanok védelmére, mint álla-
rxjár, hatályát a szentszék világi fejedelemségének szentelte. 
Lehet, hogy nem jön, mert a kormányok, ha viszálkodni 
akarnak, istentelen követet küldenek Romába. Még a nyo-
morult Piémont is a Romából kiűzött Minervát bizta meg 
1860-ban az ultimatum áthozásával. A portugalli kormány 
1846-ban megegyezett Hindostan 5 püspökségére nézve, de 
conditio sina que non, magára vállalta, hogy a hitküldérségi 
állomásokat szaporitani fogja: ezt a kormány nem teljesí-
tette, tehát a szerződés második részére sem volt joga, püs-
pököket nevezni Hindostanba. Ezt most megkísértette, de 
a szentatya akinevezett püspököknek felruházást nem adott. 

ROMA , nov. 28-én. 0 szentsége oct. 17-én a vaticáni 
patriarchalis egyházba ment, hogy ott az oltári szentséget 
imádja, és az apostolok sírjánál is végezze ajtatosságát. In-
nét a sz. Jakabról nevezett egyházba és kórodába jött a z u j 
nagyszerű munkálatokat szemügyre veendő, melyek teljes 
megelégedését nyerték ki a betegek és minden szenvedők 
nyomorúságait olyannyira szivén viselő egyházfőnek; — hon-
nét ismét szent Rókus és sz. Márton czimü plébánia tem-
plomba sietett, és pedig gyalog kamarásai és roppant nép-
tömeg kiséretében, mely nem szűnt meg atyjához és feje-
delméhez a hűség és szeretet jeleit adni. Belépvén az egy-
házba az Oltáriszentség előtt imádkozva térdelt, azután a se-
krestyébe tért, hol a lelkész, több ajtatos társulat tagjai, és 
ezeken kivül mások is lábcsókra bocsáttattak A nevezett 
templom, amint most látható, a sz. Rókus római iotársulata 
által építtetett. Vechiarelli és Barberini Ferencz bibornokok 
nagylelkűen segitélc a müvet ; — a templom latin kereszt 
alakban hármas hajóval és arányteljes kúppal bir. De bel-
csinositására még sok hányzott, miután a főoltáron és azon 
kápolnán kivül, melyben a bold. Szűz csudatevő képe őriz-
tetik, márvány és festvény alig volt látható. Frediani Mik-
lós plébános elhatározta e hiányon, ha lehet, segíteni, és a 
márványozást, aranyozást, és festvényeket létesíteni ; azon-
ban a jó akararatnak nem feleltek meg a csekély eszközök. 
0 mindamellett nem csüggedett, és ő szentsége ismert nagy-
lelkűségéhez folyamodott, és nem is csalatkozott reményé-
ben. A pápa nemeskeblü segélyezése felvillanyozta a tem-
plomhoz csatolt ajtatos egyletek tagjainak áldozatkészségét, 
és a templom bensejének kicsinositása nagy mérvben ha-
ladott előre. A falak, ahol csak lehetett, freskó festmények-
kel ékittettek. A főoltártól jobbra eső kápolnában Üdvözí-
tőnk kínszenvedése, halála, és feltámadása képei Scaccioni 

Achilles által festettek. Bigioli Fülöp, és Panini az át-
ellenben fekvő és gonzagai Alajosnak felajánlott kápolnát 
diszitették festményeikkel. Az elsőnek költségeit a „via cru-
cis" czimü társulat tagjai fedezték ; a másodikéit sz. Alajos 
egyesületének tagjai. Az egyház többi részeinek kidiszitése 
egyéb jótevők adakozásából létesíttetett. 0 szentsége töké-
letesen meg volt elégedve látogatásával, és miután a jelen-
levőket apostoli áldásával szerencséltette , tovább ment az 
Orsolyaszüzek zárdájába, hogy a szerzetesnőket látogatásá-
val és apostoli áldásával megvigasztalja. Nagy volt örömük, 
midőn a szentatya szavait hallgathatták, ki őket magasztos 
hivatásukban, mely főkép a női növendékek nevelésében áll, 
biztató, bátoritó intéseivel megerősítette. Innét ő szentsége 
vaticáni palotájába visszatért. — A pápa az államtitkárság 
egy irata által Salvati Lőrincz ügyvéd urat a szertartások 
egyesületének ülnökévé kinevezni, és a hit subpromotori 
hivatalával legkegyelmesben felruházni méltóztatott. 

NÁPOLY, nov. 19-én. Egészen el vagyunk özönölve 
angolhoni küldérek által. Fiatal angol hölgyek kiállhatatlanná 
teszik a tengeri kirándulásokat ; mintegy kényszeritvén hall-
gatni szidkolódásaikat a szentatya ellen, az utálatos francziák 
ellen, kik őt védelmezik, és a buta romaiak ellen, hogy fel 
nem lázadnak. Bibliákat pazarul szórnak, kérdezősködnek la-
kásod után, és leveleket irnak, hogy kirántsanak azon setét-
ségből, melyben te katholikus fogva vagy. Múltkor Nápoly 
legrégibb és lepiszkosb részeinek egyikébe vetődve, láttam 
setétben kullogó néhány férfiút, kiket kíváncsiságból követ-
vén egy nedves, néhány mécs által világított terembe jutot-
tam. A terem egyetlen diszitménye egy faliórából állott. A 
székek bizonyos rendben valának elhelyezve. Férfiak kalap-
pal fejükön hangosan beszéltek, ugy asszonyok is, s néhány 
gyermekek. Tiz percznyi várakozás után egy uri ember fekete 
öltönyben fehér inggallérral, két lámpavivő által megelőz-
ve , megjelent . Miután nehánynyal kezet szorított volna, 
felment egy emelvényre, és az asztalra ütött. E jelre a jelenle-
vők felemelkedtek, kalapjaikat levették, és anélkül hogy 
keresztet vetettek volna, imádkozni kezdének. Ez valdensis 
gyülekezet volt. Lehetetlen elmondanom mindazt, mit e fe-
kete öltözetű uri ember a pápa és az egyház ellen hangoz-
tatott. Csúfolta a szentmisét, és a katholikusokat gúnyolta. 
Elbeszélte azután, mint iparkodott Ischiában, Procidában, 
és Capriban is követőket szerezni, de szerinte ugy látszik, 
hogy itt „sokkal butábbak, mintsem hogy a püspökök által 
tanított ostobaságoknál egyebet felfogjanak." Azért azt tartja, 
hogy jobb időkre kell hagyni ezen együgyüek megtérítését. 
Csúfolta azon kath. küldéreket is, kik Asiában és Afrikában 
üldözéseknek teszik ki magokat Ezen beszéd után, mely kö-
rülbelül két óráig tartott, imádkoztak Victor Emmanuel, Ga-
ribaldi, La Marmora, a tábornokok, és miniszterek üdve-
ért. A jövő legközelebbi gyülekezet napja kitüzetett, azután 
pedig szétmentek szitkozódva, hogy még a katholikusoknak 
palotaszerü templomaik vannak, nekik istállóféle helyen kell 
gyülekezniük. Legtöbbek küzülök mazzinisták egykori gá-
lyarabok, hosszú szakált, piros inget viselnek, és a piszkos-
ságban ugy látszik gyönyört találnak. Valahányszor a szó-
nok 2-ik Ferencz vagy a pápa nevét emlité , mindannyi-
szor szitkok szakították félbe, ugy látszik sok ily valdensis-
féle templom van Nápolyban. Sajnos, hogy romlatlan gyer-
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mekeket is hoznak ez utálatos gyülekezetekbe. Ugy értesül-
tem, hogy az itt megforduló nők havonkint néhány carlinot 
kapnak azon föltétel alatt, hogy megtérjenek. A kormányzó 
mindezt türi, és mig a zárdákat eltörli, mig a Madonna ké-
peket a közhelyekről elmozdítja, a becstelenség eme men-
helyeinek sokasitását megengedi. A kormány vak, mert be 
nem látja, hogy a vallás támasza nélkül lehetlen Olaszhon-
ban kormányozni. A jövő talán meg fogja őket erre tanítani. 

KONSTANTINÁPOLY, nov. 14-én. Említettük, hogy 
többen a musulmanok között, kik a keresztény vallásra 
tértek át, befogattak, bebörtönöztettek, vagy számkivetésbe 
küldettek. Ismétlem, mit múltkori levelemben érintettem, 
hogy mindezek előjelei lehetnek a kereszténység ellen az 
ottoman birodalomban meginditandó még súlyosabb üldö-
zéseknek. Nagy csalódás volna hinni, hogy a török fanatis-
mus csillapítására védvekkel, okoskodással beérjük. Az iz-
lain erőszakon alapult, és csak ez által tarthatja fön magát. 
Csak akkor roskad össze, ha megmutatjuk, mikint a nyugat 
erősebb a keletnél. Nem mondom hogy erőszakos eszközök-
höz nyuljunk, hanem csak azt, hogy a nyugoti hatalmak 
őrködjenek az annyi áldozatok árán szerzett jogok, és val-
lásgyakorlat szabadságának megtartása fölött. —- A törö,-
kökből lett keresztények három főbbjei számkivetésbe kül-
dettek. Az első Achmed nevii Cesareából Cappadocia tar-
tományából való. Még többen a foglyok közül az erőszakos-
kodásoknak engedve a „Namazt" vagyis török imát hiteha-
gyásuk bizonyítására elmondák, Achmed állhatatos maradt, 
állitván, hogy ő keresztény. Ez az ő bűne, ezért Bagdadba 
küldetett. A második Ismael Maraschból, őrei által, kik csa-
ládja szomorú sorsát emliték , hitehagyásra buzdittatván , 
Szent Pál apostollal felelte: kívánom Isten előtt, hogy mind-
azok kik hallanak, legyenek ma azzá, mi én vagyok ; Mag-
nesia városa jeleltetett ki neki számkivetése helyéül. Abdi 
— EfFendi egy tiszteletreméltó aggastyán, ki most is a zöld 
turbánt viseli jeléül musulman születésének és viselt hiva-
talának, elragadtatott nejétől és gyermekei köréből, de Jé-
zus Krisztus nevéért szivesen tűri a bántalmakat, és megy 
Anatolia egy másik városába. Azon remény vigasztalja őket, 
hogy ott is terjeszthetik hitüket, melyet ők az igaz keresz-
tényelemnek tartanak. Ezen hit a methodista vallás egy neme, 
melyet az anglikánismus az utóbbi években némileg módo-
sitott. Ezen protestáns propaganda vagy 40 év óta létezik 
itt, és a bibliai társulat által alapittatott. Legtevékenyebb 
küldérei New-Yorkból jöttek 1833 ban és Konstantinápoly-
ban, Smyrnában meg Beyroutban telepedtek l e . Először 
szándékuk volt a zsidókra hatni, és néhányat ezek közül 
meg is kereszteltek, de csakhamar látták, hogy Israel fiaival 
nem sokra mennek. Nagy levén még azon időben a török 
vakbuzgóság, veszedelmesnek találták ezek felé fordulni, 
hanem iparkodtak a görögök és örmények közül hiveket 
szerezni. Az előbbiek közül csak igen keveset sikerült el-
csábítani, mert igazhitüségökhözi ragaszkodásukban tán-
torithatlanok valának. Az örmények közül többeket a dolog 
újdonsága és érdek csábított. Sokan ezen ujonmegtértek kö-
zül egy időben kereskedelmi összeköttetéseket is szőttek 
Amerika városaival. Amerikában — félrevezettetve hamis 
tudósítások által — azt hivék, mikint az örmények félig vad, 
és sok idő óta a kereszténységen kivül álló nemzetet képez-

nek. Midőn azonban ezen neophytusok New-Yorkban és 
Baltimoreban kikérdeztettek, bámulattal értesültek arról, 
hogy az örmény nemzetnek 16 százados egyháza van, és hogy 
mint hite, és hagyománya, mint egyházi fegyelem tekinte-
tében a nyugoti romai egyházzal, melytől elvált, megegyez. 
Ez időtől fogva megkezdte vonni a missiótól segélyezéseit. 
Mire az eddig elcsábított örmények is kijózanodván, és ta-
lán az uj tekintély igáját nem is találván egészen könnyű-
nek, elszakadtak ,,Gergelyféle ujon rendezett egyház" czim 
alatt külön felekezetet képezének. A czim mutatja, hogy ők 
még mindig Gergelyt (Gregorius Illuminator) tartják egy-
házuk fejének. Az amerikai pr. küldérek emez elszakadást a 
rosz erkölcsű franczia sajtónak tulajdonítják. Annyi igaz, 
hogy a rosz irányú franczia irodalom termékei közöttük is 
találhatók, és némely örmény lapok, mint p. o. a „Macis" 
egészen a „Presse" „Siècle," és „Opinion Nationale" ösvé-
nyein járnak. — Az amerikai meth. küldérek tehát meg nem 
hallgattatván a keresztények által, újra a törökök felé for-
dultak, és mint a fönebbiekben láttuk, nem épen minden si-
ker nélkül. 

KÖNYVÉSZET. 
(Folyt . ) 

2) „Carolo Magno régnante quae inter Ecclesiam et 
Imperium ratio intercessit, demonstrare studuit Steph. 
Braun." „Christianam de sanctissima Trinitate doctrinam 
ex sacris utriusque testamenti testimoniis demonstrare stu-
duit Stheph. Braun." Ára 1 frt. 

Részletes tárgyú búvárkodás gyümölcse mind a két 
könyv. Az egyik a politikai, a másik a hittani tanulmányokra 
jó szolgálatot tesz. Az első a keresztény királyságot, az egy-
ház és az állam közötti keresztény viszonyt, amint ez akko-
rán értetett és foganatba vétetett; ez pedig az ó és u j testa-
rnentomi szentirásból, miket eredetiben idéz, és a keleti nyel-
vek ismeretével értelmez, ugy bizonyít, hogy sz. Ágoston 
szavai : novum in antiquo latét, antiquum in novo patet, be-
bizonyul. Az elrendezés czélszerü, a lehozások szigorúak, a 
következések nem túlzottak, a nyelv tiszta, sima. 

3) ,.L' Abbé (most már felszentelt püspök) Mermillod 
à Vienne, analyse de ses conférences tenues à l'église des 
Ecossais." Ára 1 frt. 50. 

A munkás püspök, a lelkes szónok folyó évben Bécs-
ben tartotta nagyböjti beszédeit a skótok templomában. A 
bécsi napisajtó, mely nagyobb részt nem kereszteltek kezében 
vagyon, gúnyolódott ezen beszédek ellen, a kath. sajtó pe-
dig érdemlett magasztalással fogadta. Jézus Krisztus isten-
sége a 13 beszédnek tárgya, úgyhogy 12 beszéd tisztán Jé -
zusról, az ő örökös áldásairól, a 13-ik pedig a hold. Szűz 
Máriáról szól. Mermillod neve kezeskedik a beszédek je-
lességéről. 

4) Hazai történelmünkre különösen jelentékeny lehet 
„Die Türkennoth im 15 Jahrhundert , mit einer noch unedir-
ten Handschrift der Hofbibliothek zu München von K. Ha-
selbach." Ára 60. 

Az iró ezen rövid értekezésben 171 történeti irót 
idéz, a kézirat 1478-ban, sz. Márton napján Íratott 
Graczban. 
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5) „Priesterthum und christliches Leben mit Rük-
sicht auf die grossen Fragen der Gegenwart, von H. von 
Andlaw." Ara 2 frt . 

Ezen munka folytatás gyanánt szolgál az előbb kiadott 
„Gedanken meiner Musse" munkának. Tárgya a papirend. 
Eredeti, meglepő fogalmakkal, eszmékkel átszövött munka, 
bátorításul, vigasztalásul a mai nehéz viszonyokhoz. Miután 
az iró előadta volna a papi rend minden fokainak szentségét, 
jelentőségét, egyenkint taglalja a rendeket, s átmegy a tör-
téneti példákra, sz. Domonkos, Assisi Ferencz, paduai Antal, 
xaveri Ferencz, Canisius Péter életére, s mit jelent a papi 
rend a társadalomban, ezekben mutatja. A 4-ik részben szól 
az egyházi fegyelemről, az egyház 5 parancsolatjáról, a papi 
nőtelenségről, az egyház joghatóságáról, az egyházi és vi-
lági inquisitioról. Sok előítéletet, mely jelenleg fogva tart ja 
az elméket, szerencsés tollal találunk e könyvben meg-
czáfolva. 

6) „Die zehn Gebote Gottes, als geistliche Uebungen 
für Priester von ß . Holligl." Ara 60 kr. 

A szent-pölteni papneveidei lelkiatyának munkája, tár-
gyul vette az Isten 10 parancsolatját ; helyes alkalmazásai-
ban igen jeles. Az elmélkedés azonnal a lelkigyakorlatok 
szükségességét, módját, és az elmélkedési tárgyakat taglalja. 
A 2-ik elmélkedés a hitnek szükségességéről, tulajdonsá-
gairól, — a 3-ik a szentségek ajtatos kiszolgálásáról szól, 
és igy a papi működés és a papi élet minden részeire lehető 
rövidséggel kiterjeszkedik. Rendszer nincs az elmélkedések 
összefüzésében, inkább oktató, semmint inditó: amit sz. Ig-
nácz oly szépen elválasztott, a meditatio et consideratio, itt 
együtt véve találtatik. Az eszmék alaposak, a fogalmak vilá-
gosak, az indokok erősek. 

7) „Die Lauretanische Litanei, Predigten, von der Re-
daction des Hippolytus." Ára 80 kr. — „Fromme Betrach-
tungen über das hochheilige Leben Maria, für die Mai-An-
dacht, von P. Fr . E. Krőnes." Ára 20 kr. 

Az első az egyházi szónokoknak, a másik a népnek szol-
gálhat kézi könyvül. Az első könyvben van még három egy-
házi beszéd Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról. A szent-
atya ez évben nyilatkoztatta ki magas szándékát, hogy a 
hivek a májusi ajtatosságot legbuzgóbban tartsák meg : ezen 
könyv a czélnak teljesen megfelel, mert a Szűz Anya azon 
dicséreteit fejtegeti, melyeket az ős idők oly rövid, de oly 
velős mondatokban hangoztattak. A boldogult Feigerle püs-
pök ur hathatósan előmozditotta megyéjében a Szűz Mária 
iránti ajtatosságot, — ó a nagy püspökök , a nagy papok 
buzgósága volt ez, ezen könyv is a szentpölteni megyében 
szokásos májusi ajtatosságnak a bizonyitéka, a többi me-
gyék papjainak pedig egy folyamra testvéri ajándéka. 

8) „Dramen für das christliche Haus,I. die Schule Mu-
rillos ; II. ein Passionsspiel in fünf Bildern. Von M. Arndts." 
Ára 80 kr. 

Tanodai, neveidei ifjak számára készített mü. Az első 
a keresztény művészet, külöpösen a festészet magasztosságát 
tárgyalja, a másik a Megváltó történetét, és a keresztények 
első napjait íesti. Versekben mind kettő. 

9) „Lebensweisheit des h. Ignatius von Loyola. Beher-
zigungen für alle Tage des Jahres aus dem lateinischen über-
setzt mit einer Vorrede von J . Stöger aus der G. J . " Ára 1 frt. 

Hevenesy jezsuita atya mult században sz. Ignácz ira-
taiból egyes mondatokat szemelgetett saját épülésére ; ezt 
nagyra gyűjtvén, latin nyelven kiadta, mely boldogult Fi-
scher érsek által Egerben kiadatva hazánkban el van ter-
jedve. Ezen könyvnek forditása az itt emiitett könyv, t. ol-
vasóink előtt egészen ismeretes. Az előszó jeles, sz. Ignácz-
nak három ékü koronáját fejtegeti, 1) hogy szerzetet alapí-
tott ; 2) sokat irt ; 3) hősies erényekben bővelkedett. Rövi-
den a szerzetnek szelleme is rajzoltatik az előszóban. 

10) „Das Kindlein Jesu die Liebe unserer Herzen, von 
P. I. N. Stöger S. C." Ára 40. — „Der christliche Reisege-
fährte, von Fr . S. Schmid." Ára 1 fr. 

Két imakönyv, az egyik hatodszor, a másik hetedszer ki-
adva. Az első a kisded Jézus iránt különös ajtatosságnak gya-
korlatára vezet. Ezen ajtatosságot különösen gyakorolták a 
szentek, Getrud, assisi sz. Ferencz, paduai Antal stb. Liguori 
sz. Alfonznak is van ily imakönyve, Olasz- s Francziaország -
ban igen gyakoroltatik, búcsúkkal Í3 van ellátva, s a tapaszta-
lás megmutatta, hogy a szeretetnek ápolására igen alkalmas, 
azért különösen az intézeti növendékeknek ajánlható. A köny-
vecske 9 napra szól, minden nap más és más reggeli imád-
ságot, és erénygerjedelmekre szavakat nyújt ; hoz egy pél-
dát a szentek életéből. Mintegy toldalékul vannak még szent-
mise alatti és a poenitencziatartás szentségének felvételére 
s szentáldozásra szóló imádságok. 

A másik könyv Schmidtől utvezető az év minden va-
sárnapjain s ünnepein, behozva a hivőt az egyházi napok, 
évszakok értelmébe, hogy az egyházzal tanuljon s igyekez-
zék élni, vele egy gondolatban, egy érzelemben minden ün-
nepet, minden hetet eltölteni. Az ajtatosság eképen nemcsak 
önmagában lesz jó, hanem az egyháziasság jellegét s érde-
mét felölti. E czélra kezdve Advent első vasárnapjától min-
den ünnepre, minden vasárnapra az evangéliumot és a szent 
leczkét adja, ehez az egyház imáját, és oktató, buzdító ér-
tekezést csatol valamely erényről, vagy kötelességről, és 
mindig részletesen. Oktató imakönyv, inkább elmélkedésre 
irt könyvnek neveznők. Az imakönyvek üdvös és majdnem 
szükséges társa, mert imakönyveink az egyháziasságot igen 
kicsinyben birják. Schmid könyvének hasznosságát, czélsze-
rüségét már az élet bebizonyította, azért a bécsi érsek kü-
lönös ajánlatára lett érdemes. 

Az itt bemutatott könyvkalászatból felismerhetni, hogy 
Sartory nyomdája Bécsben nemcsak szükséges volt, hanem 
már az eddig kifejtett munkássága által hasznos is lett. A 
számos kiadványok mutatják , hogy a kath. Íróknál hitelt 
nyert ; s nem kételkedünk, hogy magyar, latin, tót könyve-
ket is bizományba, vagy munkába venne ; hova napiposta 
jár, a sajtójavitást hazulról lehetne vinni. Főérdeme leend 
Sartory urnák, ha a külföldi nagy munkákat különös figye-
lemmel fogja kísérni, ha a kath. külföldi kiadványokra kü-
lönös gondot fog fordítani, mivel ezeknek megszerezhetése 
ekkoráig igen nehéz volt. Ami Velenczében, Paduában, Tu-
rinban nyomatik, ahoz későbben, s nagyobb nehézségek után 
jutunk, mintsem ami Newyorkban Amerikában kijött. A lip-
cseiek kőmivesek, zsidók, protestánsok, kath. kiadványok-
kal nem törődnek, sokszor megmagyarázhatatlanul azt irják, 
hogy a könyv meg nem lelhető. Ajánljuk e körülményt a jó-
lelkű vállalkozónak , s ha igéretét több megrendelésekben 
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bebizonyítja, üzlete sebesen magasra fog emelkedni. Pesten 
Heckenasttal van üzleti összeköttetésben. 

VEGYESEK. 
A szentté-vagy boldoggáavattatás ünnepélyén az il-

lető szentnek vagy boldognak testénél történt csudák, s 
más nagyobb események képekben szoktak sz. Péter tem-
plomában előmutattatni. Ezen képek műkincsek, sz. Péter-
ben semmi sem állíttatik ki, ami művészeti jeles darab nem 
volna. Canisius Péter boldoggáavattatásakor ezen képeken 
következő föliratok voltak : 1) ,,Elisabetha Vonderveit — diu 
lethalibus implicita morbis — b. Petri eífigiem manu prae-
ferens opem implorât — extemplo abscedit ulcus hydrops 
et paralysis." 2) „Anna M. Kern —membris capta ob athri-
tidem insanabilem — voto suscepto ad b. Petri tumulum de-
ferri jubet — repente sana adsurgit morbo divinitus repulso." 
3) „Beatus Petrus Canisius inconventu Wormatiensi — a d -
versus Melanchtonem aliosque impietatis magistros — fi-
dem catholicam forti animo propugnat — haeretica factione 
ad silentium adacta." 4) „Sapientia et scriptis magnus — 
pietate atque animi demissione major — gloriae dispicien-
tiam vitaeque modestiam — oblatis ultro honoribus praeo-
ptavit ." 5) „Romanae fidei strenuus propugnator — haere-
sim successu exsultantem repressit —• veterem doctrinam 
et religionem — apud Germanos vindicavit asseruit." 6) 
„Adeste cives advenaeque — Petrum Canisium e soc. Jesu 
— primum eorum qui concilio magno — Tridenti interfue-
runt — ex auctoritate Pii Pont-. Max. — coelitumbeatorum 
honoribus auctum — gratulamini." 

Egy más, igen is közhasznú könyv jött ki legújabban 
Zalaegerszegen a sajtó alól Molnár József oladi plébános-
tól, czime : „Egyházi énekek a romai kath. anyaszentegy-
ház istenitiszteletének minden ágára, a szükségesebb imák-
kal ellátva ; ára 1 fr. 20 kr. 532 lap. — A lelkes plébános ur 
az orgonistáknak kézi, a népnek pedig imakönyvet adni, egy-
szersmind pedig az énekajtatosságot a templomban akarta 
emelni. A czél minden esetre szent, az egyház fölötte kivánja, 
hogy a nép énekeljen a templomban : s ezen könyve czélnak 
megfelel. Gyűjtemény ez a különféle vidékeken szokásban 
levő régi és u j magyar szent énekekből : amit a sz. István-
társulat ohajtott, a főt. plébános ur ezt legtetemesebb rész-
ben megtette. A gyűjtemény teljéről legyen elég említeni, 
hogy a nagymisékre 13, a kismisékre urfelmutatás előtt 11 

urfelmutatás után 30 rendű éneket ad ; Szűz Máriának 
minden ünnepeire, az év minden részeire, egyes ünnepekre, 
a halotti nagy-, és kismisékre több rendű énekeket nyújt. A 
nyomtatás tiszta, olvasható, az ára pedig példátlanul olcsó. 
Kivánjuk, hogy mit a kiadó ur igér, ha ezen kiadvány ke-
letnek örvendene, hogy a hangjegyeket is kiadhassa. 

A muszka kormány olaszságos szabadelvüségét, melyről 
a lapok még augustusban emlitést tettek , végrehajtotta, s 
a democrata forradalmárok kegyeit dicséreteit minden bi-
zonynyal kiérdemelni fogja, ideértve Garibaldit is. 125 férfi, 
és 41 női kolostort erőszakosan elfojtott, mert, úgymond, a 
forradalomban részt vettek. Váljon a kolostor vett-e részt, 
vagy pedig a kolostor lakói ? IIa a kolostor lakói, miért nem 
küldi Siberiába őket? Ha bűnösök lennének, Siberiába kül-
dené, s az elnéptelenedett házat, mint rem nullius elfoglalná, 
0 pedig azon kolostorokat fojtja, melyeknek lakói MorawiefF 
vértörvényszéke által sem Ítéltethettek el. Akik fegyvert fog-
tak, vagy a csatában a haldoklóknak a szentségeket kiszol-
gáltatták, vagy pedig a sebesültek sebeit kötözték, mindnyá-
jok in ore gladii megölettek. — Elfojt még a muszka kor-
mány 39 férfi kolostort, mert canonszerüleg 12 tagjai nin-
csenek. S ki akadályozta, hogy teljes számmal ne legyenek ? 
A pétervári kormány. Saját bűnét a kolostorokon boszulja. 
S ki tette GortschakoíFot a canonok őrévé ? végrehajtójává? 
Van egy személy a szentírásban, aki tékozlásról panaszko-
dott, Gortschakoff ismeri ezt. Erről pedig irva van: non quia 
de pauperibus pertinebat ad ilium, sed quia fur erat. — E3 
ha teljes számot akart a kolostorokban ; miért nem tett lé-
péseket, hogy az egyházi hatóság a kisebb számuakat össze-
sitse ? Megtiltja a szerzeteseknek a tartományi, és a romai 
főnökkel levelezni, uti pénzt igér, akik külföldre elutazni 
akarnak. Valóban, kiket semmi ürügy alatt nem lehetett 
számkivetni, vagy legyilkolni, azoknak jutalmul pénzt nyúj-
tanak, hogy ők magokat számkivessék. Et mentita est ini-
quitas sibi. 

Nagy Antal és Vargyas Endre „Szivhangok" czim 
alatt ú jév i , név- , születésnapi , tanodai ünnepélyekre al-
kalmi üdvözleteket tartalmazó könyvre 1 fttal aláírást nyit-
nak — Győrött. 

Kegyes adomány. 
O v á r r ő l a s zen ta tyának . . . . . . 1 f r . 
P e s t r ő l in honorem I m m a c u l a t a e a s z e n t a t y á n a k . 20 f r a n k . 

Előfizetési fölhívás. 
Alig van lapvezető, ki annyira fel volna mentve az előleges nyilatkozattól, mint saját kicsinységünk 

a testvérek között. Tanaink, irányaink, czéljaink ismervék, négy év szól ezekró'l, s testvéreink rokonszenve, 
atyáink kegye pártfogolt. Kik előtt ismeretlenek volnánk, azokhoz jutni nincs módunkban, hacsak test-
véreink buzgalma, nem csekély személyünk, de a szent ügy iránt velők meg nem ismertet. Kérünk min-
den fiatal, minden öregebb testvért, kikkel egy koszorút alkotunk szentegyházunk, papirendünk kath. ér-
dekeinek , jogainak, jövőjének, becsületének védelmére in hac iniquitate temporum, ismertessenek meg 
minket a nem-ismerő jólelküek előtt. Ki fog pártfogolni, nem tudjuk, pártfogásra pedig nagy szükségünk 
van. Nem panaszaink, de bizalmunk nyilatkozatja ez. Kit az idő nem int, intelmeink sem fognak elérni. 
Istenbe vetett reményeink mellett meghívjuk testvéreinket a közös épülésre, a közös vigasztalásra, a kö-
zös harczra. Az előfizetési föltételek, daczára ujabb terheinknek, a régiek maradnak: csak a névnek, a lak-
helynek, az utolsó postának helyes kiirását kérjük. Az előfizetési levelek nevünkre czimezendők. 

Palásthy Pál, Lipótutcza 19 sz. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomato t t P e s t e n 1864 K o c s i S á n d o r ál tal ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában . ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n , 9, sz. a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipőt-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-
dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, december 17-én. 49. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Registrum. (Folyt.) — Egyházi tudósí-
tások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Registrum. 
(Folyt . ) 

Csudálni lehet, hogy Szilágyi ur és társainak 
eszökbe nem jut azon tanulságos körülmény, misze-
rint az ó világ pkilosophiája is több századon ke-
resztül okoskodott, kutatott, de szintén minden ha-
tározott alap nélkül. s nem is birta az elbarmulás 
legalsó fokára sülyedt emberiséget fölemelni. Atalá-
nossá vált tehát a megváltás szükségérzete. E tény 
a világ szeme láttára végbe ment, ugyanazért el sem 
is vitatható tény, hogy csakis a Krisztus istenségén, 
a Szentháromság tanán, az evangelium hitelességén, 
és az egyház tekintélyén nyugvó keresztényelem 
karolá fel az egész embert, őt fokonkint javitva, ne-
mesítve, először ugyan rendeltetésére irányozva sze-
meit , azután pedig kijelelve előtte az utat, melyen 
haladnia kell, hogy rendeltetését elérje. Nem külön-
ben az is kétségtelen, hogy amely mértékben a ker. 
hitigazságok valamely országba behatottak és al-
kalmazásba vétettek, azon mértékben pol gárositák is 
azt, valamint ellenben, ha azok elenyésztek, mint pél-
dául Törökországban, Ázsiában és Afrikában, azon-
nal vissza is hanyatlottak azon népek a régi vadság 
és tudatlanság setétségébe. De magában Francziaor-
szágban is, (melyre Szilágyi ur is hivatkozik, az 
úgynevezett nagy forradalom alkalmávali elvete-
mültségét kárhoztatva) midőn a keresztény hit és 
cultus a naturalismus imádói által erőszakosan el-
fojtattak, nem hallatszék-e mindenfelől az óva intő 
szózat, miszerint ha a száműzött keresztényelem 
üdvintézménye vissza nem állíttatik, a teljes elbar-
mulás sorsa vár azon országra is, mely magát a pol-
gárosodás fáklyavivőjének tartja? — De Szilágyi 
ur mindennek ellenére, kutatásaiban nem ismer ha-
tárt ; alig van igazság, melyet kétségtelennek tar-
tana, minden alapja a skepsis, és szerinte a vallás a 
korhoz és tudományhoz alkalmazandó, melynek ő 
a vallás fölött oly nagy előnyt tulajdonit. Szabadjon 

azért e helyütt kérdenem: váljon a tudomány min-
denben demonstrativ természetű, és mindenben csu-
pán az ész érvein alapul-e? Nincsenek-e oly kétség-
telen alapigazságok avagy elvek, melyek a kutatás 
körébe nem vonhatók, és minden bevitatáson 
fölül állanak? Hisz ha ez szükségeltetnék, nem is 
volnának azok, amik, t. i. elvek? Nem kell-e minden 
tudománynak legalább is első elemeit hinni? Bizo-
nyára az ember ezeket kutatólag el nem sajátithatja, 
hanem tanítóihoz fordulnia, következőleg hinnie kell 
azoknak, akik által azokra oktattatik. Nem is tanult 
volna Szilágyi ur semmit, és nem is tudna semmit, 
ha valamikor is kutatólag mindegyre azt kérdezen-
dette, hogy miért hívják ezt a betűt á-nak, miért 
ezt pontnak vagy vonalnak ? Innen van, hogy már a 

og bölcsek is, névszerint Aristoteles, minden tu-
dalom alapjaul a hitet vallák. 

Egészen átalános igazság tehát az, mit Izaiás 
mond : „Nisi credideritis, non intelligetis." (7, 9.) 
„Nem is épenséggel a hittudomány sajátlagossága az, 
mond alexandriai Kelemen, hogy annak voltaképi 
absolut alapja, a hit, sőt inkább minden tudalmunk 
végre is hiten alapszik." Prius credendum, ut post-
modum intelligas. „Non quaero intelligere, ut cre-
dam, mond sz. Anselm is, sed credo ut intelligam." 
Es ha Szilágyi ur a haladás, a tökéletesbiilés elvé-
nek hive, tudnia kellene, hogy inkább előremozditja 
azt az egyértelműség a hit igazságaiban, az azok 
iránti rendületlen bizonyosság, mintsem a bábeli 
egyenetlenség. Nem tökéletesbitheti-e magát az in-
kább, ki bizonyos alapigazságokat kétségtelenektől 
föltéve, azokból kiindulva lép a többiek vizsgálására, 
mintsem az, ki mindent kétségbe von ? Tökélete-
sebb-e a mindent kérdésessé tevő skeptikus, mint a 
nagy igazságokat illetőleg, megállapodott elméjű 
metaphysikus vagy dogmatikus ? Teljes igaza van a 
hires párisi egyházi szónok Felix atyának, midőn 
mondja, hogy mig „a keresztényelem tanaitól fölsza-
badult tudós a hitezikkekben, a kinyilatkoztatásban, 
a csudában, a természetfölöttiben korlátot lát; az 
alatt a keresztény tudós épen ezekben emeltyűt bir a 
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további haladásra ; mivel a természeti világban biz-
tos pontokat birván, a természeti világ ismeretein 
kivül, a fölvilág ismereteit is megszerezte, és e szer-
zésben tovább halad. Aki pedig az emberben az 
anyagon kivül még lelket is vall, az a természet 
fölötti világot nem tagadhatja." „0 quam contempta 
res est homo, nisi supra huniana se erexerit," mond 
Seneca is. Szilágyi ur, mindazáltal a revelatiot tudva 
levő supernaturalista értelmében el nem fogadhatja. 
„A 19-ik században, mond, az isteni kijelentés a ke-
reszténységben is oly értelemben veendő, mintahaj-
dankorbeli oraculumok, auspiciumok, most a reve-
latio a tudomány." (Prot. lap. 1864. 10. sz.) És Szi-
lágyi ur ily leplezetlen vallomások daczára is meg-
támadá a ,Religio' t. szerkesztőjét, hogy mikép merte 
hitét gyanusitani, sőt a többször idézett Prot, lapban, 
nevezetesen 4 számában .egyedül az igaz keresztényt 
állítja a szó fölséges értelmében embernek.' Megma-
gyarázhatlan! Hisz azt vitatja, hogy „az igaz ke-
resztény vallás, mit létesíteni kétségkivül Jézus 
czélja, és isteui hivatása volt, utána szinte kétezer 
évvel még valóságos pium desiderium, s azon nagy 
s dicső föladatot, majd a jövő boldogabb kornak kell 
megoldani." Csudálatos Szilágyi ur következetlen-
sége! A Prot. lap 11 -ik számában már ezzel ellenke-
zőleg áldást mond az ur Jézusra, „hogy az embert 
földi, mint örök rabságából megváltván, egy egészen 
uj erkölcsi világot teremtett, s az Isten országát e föl-
dön létesítve, az üdvösség arany korát valóban el-
hozta." Jellemző Sz. ur azon kitétele is, mely szerint 
„Mult és Jelen" cz. 1846-i lapjában, a 346 ol. irá, 
hogy: „az Isten nagy országának keresztény, török, 
ísidó, pogány egyiránt polgára." (Prot. 1. 10. sz.) 

Ballagi ur is hasonló nézetet nyilvánít ,Tájé-
kozás' czimü röpiratában, imigy irván: „A keresz-
ténységet , mint erkölcsi tényt fölfogni, s annak a 
népek lélekismeretében, eszében és akaratában uj 
alapot szerezni; ez a mi időnk egyházi (?) föladata." 
Vajmi különös, hogy még két évezred után sem si-
került annak a tudományos kutatásnak azon fölada-
tot megoldalni, és azon uj alapra szert tenni ! Pedig 
mikint Szilágyi ur mondja; „Palaestinában, az In-
dus és Granges partjain, mint az aethiopok földjén 
történtek a tudományos kutatás nyomán vallási újí-
tások. A görögöknél mint a romáiknál, a nép hite 
ellentétben volt a fölvilágosodottak véleményével, 
(persze a hit puszta vélemény) ugyan ezen ellenke-
zés forog fen vallás dolgában a protestáns miveltek 
és a nép hite közt is, Roma hierarchiája sem volt a 
keresztény korban ment a. megtámadástól, a refor-

matio kora után pedig nemcsak a protestantismus, 
de a r. katholicismus fejlődése is az egyházi tekin-
tély, és hitágazatok elleni tiltakozásnak szakadat-
lan (?) lánczolatát mutatja. Az igazság kutatása 
mond folytatólag, már a paradicsomban vette kez-
detét, (itt megfeledkezik a kutató ur, hogy a bűnbe-
esés tényét, már előbb puszta regének mondta) 
és most is folyvást tart. A szent dolgokban való ku-
tatás, mond, az emberiség fejlődésének átalános tör-
vénye levén, a vallásujitást kárhoztatni annyit té-
szen, mint rosznak találni azt, hogy Isten a világos-
ságot teremtette, és gondolkozó észt adott. Hango-
san szóló történelmi igazság, mond, hogy Jézus is-
tenségét már a kereszténység bölcsőjénél kezdették 
kétségbe vonni." (Prot. lap. 1864.10. sz.) Mintha bi-
zony valamely igazság, mely magában elrontliatlan, 
megszűnnék az lenni, ami, ha kétségbe vonatik. Ré-
vész Imre ur például, az 1861-i országgyűlésen 
Deák Ferenczet hibáztatva, kétségbe vonta, sőt ta-
gadta is a pragmatica sanctiót, mint oly szerződést, 
mely anya-nemzetünk és az uralkodó ház között két 
oldalulag köttetett, csupán családi szerződésnek nyil-
vánitván azt. De valljon megsemmisité-e Révész ur 
azon szabadságjogunkat biztositó igazságlevelet az 
által, hogy annak közjogi érvényét kétségbe voná, 
illetőleg tagadá, és váljon neki, és nem-® inkább 
Deák Ferencznek ad igazat a haza, ki a mellett, hi-
báztatójának felelve, oly meggyőzőleg fölszólalt ? A 
Krisztus urunk istenségét részint kétségbe vonó, ré-
szint pedig tagadó azon első századbeli eretnekek ki-
fogásai is szintén oly formán hangzottakéi nyomta-
lanul, és az összes kereszténység, e hasonlithatlanul 
nagy többség közhitét meg nem másithaták. Egyéb-
iránt contra dubitantem nulla testimonia. Szilágyi 
ur Flavius József ezen szavairól is : „Azon időben 
élt Jézus, egy bölcs férfiú, ha csakugyan őt ember-
nek lehet mondani," azt állítja, hogy Flavius fari-
zeus létére ugy nem írhatott. (Prot. lap. 1864. 13. 
sz.) Annyi igaz, hogy a 16 századig soha kétségbe 
nem vonatott Flavius azon passusának hitelessége. 
Nem különben Plinius Trajánlioz intézett levelének 
azon helyét, hol mondja, hogy a keresztények „Krisz-
tus tiszteletére, mint Istennek .quasi Deo' együtte-
sen énekelnek," ugy magyarázza, mikint azon kife-
jezés .quasi Deo' nem azt, hogy mit hittek a keresz-
tények Jézusról, hanem Plinius saját megjegyzését 
foglalja magában." (Prot. 1.1864.14. sz.)És hivatko-
zik Plinius leveleinek lipcsei kiadójára, de dato 
1802, ki a szóban levő helyre nézve igy szól : „Verba 
quasi Deo, haud dubio Plinius de suo addidit." A 
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,quasi' szócska bizonyosan Pliniusé , mert hisz ö pogány lé-
tére a keresztényekkel egyértelmüleg Jézust valóságos Is-
tennek nem tartá, de hogy őt azok olyanul tisztelék, Plinius 
jelentéséből is csakugyan kitetszik. Hogy Szilágyi ur azon 
kényleges eljárása, mely szerint az idézett történelmi adatot, 
(Plinius szavait) egy 19-ik századbeli könyvkiadó tekinté-
lyével is akarja megdönteni, mennyire ellenkezik a históriai 
kritika törvényével, eléggé szembetűnő. 

Szilágyi u r , a Jézus istenségére vonatkozó üdvözitő 
tannak megalapítását főleg sz. Pálnak tulajdonít ja , (Prot, 
lap. 14 sz. 119.) és mégis csakhamar azt mondja, hogy 
Tacitus és Suetonius korában , nem volt az k. hitágazat, 
utóbb meg (120 1.) ugy nyilatkozik, hogy ,,Jézus istenségének 
képzetében a pogánysággali érintkezés főtényező volt." Mi 
több ! még a Szentháromság tanát is az indusok régi mytho-
logiájában kuta t ja , és illetőleg véli föltaláltnak. (Prot. lap. 
1864. 13 sz.) Nem különös-e a pogány cultusban keresni a 
keresztény hittan ágazatainak eredetét és magyarázatát ? Ez 
épen oly formán tűnik föl az ember előtt , mintha valaki 
Batukánt szólítaná meg , hogy magyarázza meg neki az 
,arany bullát' vagy az erdélyi— 1848-ban elhírhedt —oláh 
Jankut , hogy értelmezze a sanctio pragmaticát , mikint Re-
nanra nézve Nogáll megjegyzé. Hogy Szilágyi ur a Szent-
háromság tanát lehetetlennek tartja , nem meglepő , miután 
tudjuk, hogy mily álláspontot foglal el hit dolgában. Hanem 
mikép mondhatja , hogy azon hittitok szerint : ,,az istenség-
ben állított három személy és három lényeg voltaképen csak 
egy személy és egy lényeg;" mikép mondhat ja , hogy „a 
Szentháromság az egy istenségnek három külön lényegbeni 
imádása?" (Prot. lap. 1864. 13 és 14 sz.) Hisz tudhatná sz. 
Athanáz symbolumából és a helvét hitvallásból is, (melyekre 
pedig hivatkozik, sőt idézi is a szentséges hittitok mibenlé-
tét tárgyazó szavakat) mikint a Szentháromság tana, ,,az is-
teni személyek iiáromságában , és az isteni természet és lé-
nyeg egységében áll, sem a személyeket egybe nem elegyít-
vén, sem a természetet el nem választván." (Athanáz symb.) 
Szó sincs tehát arról, mintha három személy egy személyt, 
három természet egy természetet, három Isten egy Istent 
tenne. Az egység és háromság ugyanazon tárgyról és ugyan-
azon tekintetben, teljességgel nem állíttatik. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 15-én. f ) Nov. 30-án, advent első vasár-

napján megkezdetett a conclave, de a romai császár iránti fi-
gyelemből, kinek birodalmában voltak, ki a legatiokat, Um-
briát, Márkát Romáig birta, Herzan bibornok elérkezése előtt 
a conclave tulajdonképen semmit sem tett. Herzan tisztelet-
tel fogadtatott, s a bibornokok szavazatjai, miután pártok 
nem alakultak, kiki saját lelkismerete szerint szavazott, har-
madik napon Bellizomi bibornok cesenai püspökre hajoltak. 
Mindenki vélte, hogy a választás másnap meglesz, mert ke-
vés szavazat hiányzott, s Bellizomi erényei mindenki előtt 
ismeretesek, mindenkitől tisztelve voltak, annál inkább, hogy 
sokan azok közül, kik reá nem szavaztak, szavazatjukat Bel-
lizominak másnapra megígérték. Az öröm mindnyájoknál kö-
zös volt, s már a bibornokok a szokásos előleges hódolatra 

akartak hozzá menni, midőn Herzan, udvarának igen rész-
letes, de titkolt utasításai szerint mindent meghiúsított, oly 
lépést, oly hadi fordulatot tevén, ha szabad ezt egy törté-
neti személyről ily szent dologban mondanunk, miután ő 
magát lelkismeretében szabadnak tartotta oly közbelépésre, 
mely a választást nehéz viszályokba, hosszú negyedfél hó-
napos egyenetlenségekbe dobta. Világi érdek zaVarta a con-
clavet. Austria birta egész felső Itáliát Romáig ; oly pápát 
akart tehát, aki az ager picenus, Umbria, Spoletoval meg-
elégedjék, Bolognát, Ferrarát ne követelje vissza. Austria 
ezen szándékának szint is adott, mert a szentszék a legatio-
kat a tolentinoi béke által francziáknak engedte, ezek pedig 
Trebbiánál a szövetséges austriai és muszka seregek által 
megveretve, Italiában mindent elvesztettek. Csakhogy épen 
austriai miniszterek voltak, kik a szentszéket sürgették, hogy 
a tolentinoi békét érvényesnek soha se tekintse. ' ) A kor-
mány tehát oda utasitotta saját bibornokát, Herzant, hogy 
Mattéi bibornok választassék meg, ki a tolentinoi békét tár-
gyalta, létre hozta, tehát saját munkáját nem fogja elron-
tani, sem saját aláírását megtagadni. Sőt arról is sugdostak 
Velenczében, hogy Mattéi a császári kormánynak eziránt 
Ígéreteket is tett volna megválasztatása esetére. ,,Mintha 
tehát a bécsi udvar minden bibornok ellen vétót tett volna, 
igy ir Consalvi, Mattéi bibornok kivételével. Bellisomi aus-
triai alattvaló volt, miután Paviában született, amely kö-
rülmény más helyzetekben igen magasra becsültetett volna. 
De Herzannak határozott utasításai voltak. Látván a sza-
vazatok fordulatát Bellisomire, nyugtalan lélekkel ment Al-
bani dekán bibornokhoz. jelentvén, hogy a választásnál leg-
üdvösebb oly személyre vigyázni, ki a császár előtt kedves, 
Bellisomi pedig, habár erényei kitűnők, nem volna a mostani 
körülményekben kedves személy , s ő , Herzan , biztosan 
tudja, hogy Mattéi bibornok a császár előtt igen kedves 
lenne ; kérte tehát az egyház üdveért Albanit, hogy dékáni 
méltóságával a bibornokokra hasson, s a szavazatok Belli-
somitól Matteire essenek. Albani válaszolt, hogy a szavaza-
tok minden előleges tanácskozás nélkül Bellisomiban gyűl-
tek össze ; Herzan maga tudhatja, hogy a szavazatok tiszta 
lelkismeretből jöttek, s már nagyra is nőttek, szétbontatá-
suk nehéz és veszélyes ; Bellisomi, habár nem oly kedves, 
mint Mattéi a császár előtt, de még sem gyűlöletes ; holnap 
a választás bezárathatik, az egyház fejet kap, melyre oly 
nagy szüksége vagyon; Mattéi jeles férfi, de ő romai, neki 
sok rokonai vannak Romában, mely az egyházi kormányzat-
ban mindig nagy hátrány. Herzan semmit sem válaszolha-
tott ezen indokokra, csak ismételte, mit előbb mondott. Al-
bani kérdezte, tesz-e az udvar Bellisomi iránt exclusivát? 

' ) A tolentinoi béke 1797 febr. 19-én köt te te t t . A pápának ke l le t t 
31 milliom f ranko t , 1,600 lovat minden szükséges kész le t te l , Basseville 
lázitó családjának illő nyugdijat adni, Bolognát, Fe r r a rá t , s Bavennát a 
f rancziáknak engedni, Anconában franczia őrséget tűrni. S mi volt oka 
ezen támadásnak, mely ily békével végződött ? Az, hogy Busca á l lam-
ti tkár bizalmas levele a bécsi nunciushoz, melyben irta, bogy f rancziák-
hoz semmi rokonszenve sincs, Bonapar ténak kezébe kerül t . A tábor-
nok Florenczből rögtön Imolát , Forli t , Césenát, Anconát, Tolentinot e l -
foglalta, Lorettot kifosztotta. Ide jö t t Mattéi fe r rara i érsek a győzőhez , 
itt cs ikar tatot t ki az igazságtalan béke (Mémoires pour se rv i r il 1' hist , 
ecclés. T . 3 p. 296.) 
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Ha tesz, más fog választatni, ha nem tesz, Bellisomi holnap 
pápa lesz. Herzan ily válaszszal, mikint Consalvi magát 
kifejezte, a falhoz szorittatott, nem mondhatván Bellisomi 
ellen exclusivát, kérte Albanit, hogy a szavazatokat 10—12 
napra függeszsze fel, mig ő saját udvarától uj utasításokat 
fog kapni. Albani engedett, amit Consalvi gyengeségnek 
nyilatkoztat, s ami a viszályokat a conclaveban szülemé-
nyezte. „Ezt a történetben példátlannak ismerjük. Soha 
nem történt, hogy egy követnek engedtetett volna a concla-
veből fejedelméhez futárt küldeni, az ő szándékát kikérdezni, 
s tiz nap alatt avval egyezkedni, akinek fejére szállhat a 
hármas korona. Soha nem történt ez, főkép miután exclusiva 
nem volt, miután a szavazatok már az érvényes számhoz kö-
zel voltak, miután az illető magas méltóságra valóban méltó 
volt." Ez valóban a régi visszaélés volt, mikor a választás 
megerősítésül Bizanczba küldetett. Herzan tiz napig járta a 
bibornokokat, igyekezett pártot csinálni. De Consalvi irja, 
hogy nem volt azoknak egyike, kik ily vállalatra képesek 
voltak volna. Azonban a szavazatok szétszakadására elég 
idő volt. AntonelliLéonárd bibornok, „félve sokaktól, szeretve 
senkitől" elég képes volt megakadályozni, hogy Bellisomi 
legyen pápa, s még oda törekedett, hogy ő válaszszon pá-
pát, azért mindjárt Herzannal szövetkezett, azokat, kik ed-
dig Bellisomire nem szavaztak, Mattéi részére megnyerni 
törekedett. Bellisomi megtartotta az ő 19 szavazatját, Mattéi 
10-et, 12-őt, 15-Öt nyert, de fölebb nein mehetett. A futár 
tiz nap múlva sem érkezett meg, a pártok meglettek, Her-
zan saját udvarának tett szolgálatjában örülhetett, hogy 
justum et innocentem feláldozhatott, mikint Consalvi irja. A 
szavazás megint megkezdetett, s oly zavartan mutatkozott, 
hogy nyolcz, kilenczre is oszolt. Elmúlt egy hónap, meg-
jött 1800-ik év, pápa nem volt. Elmúlt ismét január, február, 
a bibornokok a reggeli esteli szavazatoknál kifáradtak, egy 
rész sem engedett, minden scrutinium meghiusultsága előre 
tudatott, úgyhogy érdeket sem keltett. Az egyház szenve-
dett, a kedélyek izgalomba jöttek, mármár botrány volt, 
hogy ily nehéz időben a conclave három hónap után sem 
mutathat eredményt. Voltak a bibornokok közül, kik ezt szi-
vükre vették, kik társaikat az egyenetlenségi botrányra fi-
gyelmeztették. Herzan és Antonelli nem engedett, ellenál-
lásával a Bellisomi részén levőket kifárasztani akarta, hogy 
végre a botrány kikerülése miatt Matteire szavazzanak. Eny-
nyit tesz a világi érdek, ily veszélynek, ily szakadásnak, ily 
botránynak teheti ki valamely udvar a bíbornoki testületet, 
mely ily esetben a romai szentszéket képezi. Két tartomány-
nak kicsikarása a választandó pápától három hónapig aka-
dályoztatta a conclave szerencsés kimenetelét. Két tartomány 
utáni ohajtozás képes volt ezt tenni, mely ohajtozás bűnös-
sége a marengoi vesztett csatában mihamar meglelte bünte-
tését, s mit a választandó pápától megnyerni akartak, az 

' ) „Uné démarche aussi fausse, une e r r e u r aussi g rave commi-
ses par le cardinal Albani et par tous les cardinaux qui il avait su per-
suader , provoquèrent de tristes réflexions dans 1' âme de ceux qui en re-

connurent immédiatement la poi tce " T . 1. p. 227. , ,On regarda de tous 

cotés la condescendance d ' Albani comme un effet habituel de sa faib-

lesse et de la légèreté a v e c laquelle il t rai tai t les affaires les plus g raves . 

Ce cardinal possédait à un t r ès -hau t degré ces deux défauts si dan-

ge reux . " T . 1. p. 229. 

Egyptomból visszatért köztársasági győztesnek kényszerítve 
átengedtek, — nemcsak, hanem egész Italiát. Csak a kiván-
ság a pápai államok eg.yik részére ily szörnyűn bűnhődött, 
mily szörnyű büntetés fogja érni azt, aki ma az egész koro-
nát akarja elrabolni ? Az egyházi javakról már régen mon-
datott, hogy aki azokat elfoglalja, tüzet viszen saját házára, 
mely megemészti azt is, amit ezelőtt jogosan birt ; ez történt 
a bécsi kormánynyal, mert Italiát, Dalmatiát, Tirolt egymás 
után elvesztette, miután arra számolt a conclave alatt, hogy 
Mattéitól, ha pápának választatik, Bolognát és Ferrarat nyu-
godtan bírhassa. Az Isten tesz számitást, s ide a földi udva-
rokat tanácsosokul meg nem hívja. Bellisomire a Szentlélek 
vitte a szavazatokat ; ezt Herzan, udvarának szolgája, meg-
hiúsította ; de az udvar tervei is meghiúsultak, midőn a 
szavazatok Chiaramontira estek. 

MECHELN , nov. 30-án. Ő felsége királyunk, a bra-
banti berezeg, nejével, és a flandriai gróf kiséretökkel 
meglátogatták a vallási művészet tárgyainak kiállitását, 
mely még folyton igen látogatott. A kiállítási bizottmány kö-
telességmulasztásnak tartotta volna a fejedelmet meg nem 
hivni. 0 felsége kegyesen fogadta a meghivást. A bizott-
mány elnöke fogadván a királyt, e szavakkal fordult hozzá : 
„Fölség ! Fölségednek, és magas családjának e helyeni jelen-
léte ujabb bizonyítványa annak, mikint fölséged a legélén-
kebb rokonszenvvel viseltetik mindazok iránt, mik Belgiumot 
a legelső nemzetek sorába emelni képesek. E tekintetben a 
régi vallási művészet tárgyai nem kis helyet foglalnak el. A 
ker. művészet hanyatlott, és mindinkább eltért a régi hagyo-
mányoktól. Nem a tehetség, vagy izlés hiányzott művészeink-
nél, hanem a vallási érzelem oly alakot nyert, mely az igazi 
czéltól messze eltért. Hogy felemeljük a hanyatló művésze-
tet, szükség azt visszavezetni a régi hagyományokhoz ajobb 
készitmények tanulmányozása által, mely bármily szavaknál 
és elméletnél többet ér. Ezért rendeztük mi azon kiállítást, 
melyet fölséged jelenlétével megtisztel. A termek, melyeken 
át fölséged haladni fog, sok és becses tárgyakat tartalmaz-
nak, és nem sokára vissza fognak vitetni azon részletes kincs-
tárakba, honnan ide hozattak. De azok együttes szemlélete, 
hiszszük sokat fog lendíteni az igaz ker művészet előmozdí-
tásán, melynek hivatása Istennek házait és oltárait méltóan 
ékíteni. Szeretett királyunk látogatása bátoritólag fog hatni 
művészeinkre, és azokra is, kik a külföldről szállitott külde-
ményeik által mükiállitásunk fényét emelni iparkodtak." A 
király kegyesen , és buzditólag válaszolt. Megemlité, hogy 
az ős egyházi művészet a forradalom és az ezt követő rab-
lások által sokat vesztett. Szerencsés gondolatnak nevezte 
az e téren tett kezdeményezést, mely által sok jelenkori mű-
vésznek alkalom nyújtatott az ősök müveit tanulmányozhatni. 
Szerencsét kívánt azért a bizottmány tagjainak, kik neki az 
elnök által bemutattattak. A királynak, a brabanti berezeg-
nek, nejének és a flandriai grófnak fényesen bekötött és dí-
szített tárgymutatók adattak, és a látogatás megkezdődött. 
0 fölségének az arrâsi tudós kanonok Van Drivai volt veze-
tője, ki ő fölségének minden kérdéseire azonnal a legkielégi-
tőbb választ adta. 0 fölsége érdekkelés figyelemmel kisérte 
különösen az ötvösi tárgyakat . és észrevehető volt, mikint 
sokat látott éltében, és sokhoz ért. A brabanti herczeget és 
fönséges nejét Bleser kanonok, Delevigne abbé, Veale Já-
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nos kisérték, és ő fönségeik az „élő kathalogusokkal" — 
mint a brabanti herczegnő jókedvűen mondá — igen meg 
voltak elégedve. Ily kíséretben, mondá a herczeg, az ember 
mindent lát, jól lát, és megért. A kiállítást elhagyva ő föl-
sége Van Drivai kanonok urnák a legnyájasabb módon fe-
jezé ki köszönetét, mondván mikint örvendett őt megismer-
hetni, és elismeréssel tartozik világos és tudós magyaráza-
taiért. Az elnöknek is ismételve helyeslőleg nyilatkozott a 
szerencsés kezdeményezés fölött. 

G E N F , oct. 1-én. Agenü megye püspökhelyettesének 
körlevele, mely mult vasárnapon minden templomokban a 
szószékről olvastatott, Genfben korszakot alkot. Mermillod 
volt plébános, ő szentsége által hebroni püspöknek, és egy-
úttal Marilley genfi és lausanei püspök segédjének nevez-
tetett ki. IX-ik Pius, annyira szeretett pápánk, az egész föl-
dön elszórt hívekről szorgoskodik, de különös gondot fordít 
azokra, kik nagyobb veszélyben vannak, és nagyobb lelki gon-
dot igényelnek. Ilyen a Genfi canton, hol a protestantismus, 
a radicalismus, és titkos társulatok hármas támadásainak 
vagyunk kitéve. A calvinismus, mely három század óta nem 
szűnt meg vallási tekintetben a szellemeket, sziveket és csalá-
dokat megosztani, a politika terére is átcsapott. Genfre nézve 
azon három század a lázadások, erőszakoskodások, forradal-
mak és véres küzdelmek századai. Jelenleg az erkölcsi baj, 
és veszély tetőpontját látszik elérni. Az elvek, a vallás, mely 
egyedüli támasza az erkölcsnek, nemcsak a radicálisok köréből, 
hanem az úgynevezett nemzeti egyházból is száműzve van-
nak. Senki sem hisz semmit Calvinból, vagy csak azt hiszik, 
ami tetszik. A dolgok szomorú állapotának jelenségei : az 
anyagiak kizárólagos vadászata, az élvezetek keresése, mély 
szakadások a családokban , kölcsönös gyűlölet vagy bizal-
matlanság, harcz halálig a különböző pol. pártok között, me-
lyek csak oda törekednek, hogy cselszövények, fondorlatok ál-
tal egymást megbuktassák,és uralomra vergődjenek, a válasz-
tók megvesztegetése, veszekedések, lázadások. Igy boldogí-
totta Genfet Calvin János. De engedjük át a szavat egy te-
kintélyesb urnák, hogy fesse a prot. Roma helyzetét. Jaeger , 
a nemzeti tanács elnöke, ki Bernben székel, felszólitatatva, 
hogy Genf helyzetét ismertesse meg, sept. 20-án érdekes 
előadást tartott. Miután sajnálatát fejezte volna ki azon za-
varok fölött, melyek a zürichi műipar-tanodában történtek, 
igy folytatá : „De a genfi események még szomoruabbak, 
akár indokaikat, akár következményeiket tekintjük. Genf a 
szövetségbe lépésének 50 ik fordulati évét akarta megün-
nepelni. Ez eszme minden oldalról üdvözöltetett, mégis vé-
res összeütközésre adott alkalmat. Nemcsak hogy sep-
temper első napjaiban Genfbe az ünneplők be nem mehet-
tek, hanem a várost szövetségi csapatoknak kelle megszállni, 
és vizsgáló bíróságnak küldetni a politikai szenvedélyek ál-
tal okozott kihágások megvizsgálására. A dolgok helyzete 
Genfben olyannak találtatott, hogy a cantonalis élet egész-
séges fejlődése majdnem lehetlennek látszik, és időszakon-
kint folyton fog tartani." Igy az elnök. És valóban Genfben a 
rendnek, békének és állandóságnak csak egy igaz eleme van, 
és ez a katholikusokban keresendő, mert ezek igaz keresz-
tények, mivel hisznek és hitök szerint élnek. Több évtized 
óta a Franczia-, Olasz-, és Németországból történt sürü 
bevándorlások által számuk olyannyira szaporodott, hogy 

kétségen kivül összeforrasztói hatalmat, az egyesség, békülé-
kenység, társadalmi rend és üdv eszközét képezhetnék, ha 
ők is magokat néha politikai pártoktól felhasználtatni nem 
engednék , ha vallásukat és istenitiszteletüket megvédeni 
tudnák, és végre gyermekeiket megóvni azon romlástól, 
melyet a közoktatás rendszeresen szül az u j nemzedékben. 
Különszerü dolog ! habár a radicálisok , methodisták, és a 
protestáns felekezetek összes nemei egymásközt czivóclnak, 
azonnal egyetértenek, ha a katholikusok elleni támadásról 
van a szó. A katholicismusnak, melyet itt gyűlöletes ultra-
montanismus nevezettel illetnek, halálos gyűlöletet es-
küdtek. Még egy hebroni püspöktől in partibus infidelium is 
félnek. Istenem ! mi nem félünk sem a genfiek pásztorától, 
sem consistoriumjoktól, mely a pápa helyét akarja pótolni. 
—• Az bizonyos hogy az uj püspöknek sokat keilend tennie, 
sokat tűrnie, mert harczolni fog, hogy hazája üdvét előmoz-
dítsa. „Nincs más istenünk, nem ismerünk el mást annak, 
mint hazánkat," mondá egy szónok nem régen egy prot. köz-
ség ünnepélyen. Három magas állású uri ember sept. 28-án 
Genf utczáiban ugyanilyfélét hangoztatott. íme ez mutatja, 
milyen Genf állapotja a jelenben. 

S T R A S S B U R G , nov. 20-án. Városunk protestánsai 
10 napon át sűrűen látogatták az itteni két fő prot. imahá-
za t , melyekben a fiatalabbik Coquerel és Reville urak , Re-
nan szomorú nevezetességű bajtársai szónokoltak. Tudjuk, 
mikint az előbbi párisi prot. község presbyteriuma által ki-
tiltatott. A prot. neveidében van még egy üres tanszék, erre 
vágyódik-e, vagy lelkészi állomásra ? Cloquerel két beszédet 
tartott october folytán, az első a hitoktatás kétféle neméről, 
alkalmat nyújtván egyszersmind a kath. egyház gyalázására. 
A második sz. István vértanúról, ki szónok szerint első re-
formátora volt az egyháznak, mely az apostoloknak a zsidós-
kodó keresztények iránti engedékenysége által már is vesz-
tett eredeti tisztaságából. Beszédeiben különben Jézus is-
tenségét sem nem állitá, sem nem tagadá. Reville ur ebben 
nem követé Coquerel példájá t , ő a rotterdami wallon egy-
ház lelkésze, rationalista, szerinte „Isten az események és 
elvek érthető rendjében" nyilatkozik. A természetfölötti oly 
valami, ami fölött korunkbankár volna többé vitatkozni. 
Mivel azonban ő lelkészi hivatalt visel, mégis szeretné a 
független (olvasd : hitetlen) tudomány eredményeit a ke-
resztény piétás jogosult követelményeivel kiegyeztetni. Meg-
tartja a keresztény hittitkok nevezéseit, anélkül azonban hogy 
azokat hinné. A Szentháromságról bölcsészeti nézeteket köz-
lött. „Az ige a világban jelentkező isten, mely az emberiség-
ben szent lélekké lesz." Ertik-e ezt olvasóim ? mi nem értjük, 
de talán ő maga sèm, Reville azért a tudomány színvonalán 
képzeli magát, ő tudni véli, hogy a negyedik evangelium 
beszédeinek nincs történeti alapja, hogy sz. Pál apostol csak 
a 4 első levelet irta, melyek neve alatt vannak. — Magától 
értetik, hogy Reville nem hisz Jézus istenségébe „Krisz-
tus, mondja, kétségen kivül az emberek legynagyobbika volt, 
de sem nem hittudós, sem nem áldozár. Isten fia volt, úgy 
mikint mindazok kik atyja akaratját teljesitik." — Ezen 
templomban, melynek falai között néhány év óta furcsa dol-
gok hangzottak el, nem csuda, ha a kath. egyház ellen is 
szórattak a rágalmak. „A reformatio — úgymond — az ős-
keresztényelemre tér vissza, mely a szabadságot, a benső 

-
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ajtatosságot, és gyakorlati szentséget akarta . . . és nem is-
merte a zárdák haszontalan és ostoba ájtatosságát," és to-
vábbá : „Vén egyház (a kath.) öreg, siket és vak papok ál-
tal kormányoztatva, kik mindenütt oktatni, uralkodni akar-
nának , midőn saját épiiletök minden oldalon ropog és 
összedőlni készül." Réville ur maga mondá, hogy beszédje 
kemény, mi együgyűnek, nevetséges handabandának tart-
juk. A rágalom nem uj, a baljóslat is elégszer ismételtetett, 
azért mégis csak igaz marad, hogy opinionum commenta 
delet dies, verbum autem Domini manet in aeternum. 

ROMA, nov. 10 én. Irtuk már, hogy a lefolyt két hó-
nap alatt a franczia papságból számosan megfordultak Ro-
mában, és eme mozgalom, mely a Roma és franczia papság 
közötti kötelékeket még szorosabbra fűzi, itt kedves benyo-
mást tőn. Sok előitélet megszűnik, ha közelebbről vizsgál-
juk a dolgokat. A romai és franczia papság közelebbről érint-
kezvén, kölcsönös megismerésre és becsülésre vezettetik. 
Mult szombaton a pápa az itt levő franczia papokat együtt 
fogadta, kik az autuni püspök által mutattattak be. Kiki ő 
szentsége lábait kivánta megcsókolni, A pápa örömét fejezte 
ki afölött, hogy ennyi jeles papot láthat egy időben maga 
körül, „mert — igy mondá — én szeretem a francziákat." 
Mindannyioknak ajánlotta önön, és hiveik üdvének buzgó 
előmozdítását, hozzátévén, „hogy századunk a küzdelmek, 
a harczok kora, és hogy a katholikusoknak kötelmök a val-
lás jogainak és az igazság védőinek lenni. Az egyháznak 
ugyan mindig küzdenie kellett, de a jelen küzdelmek talán 
nagyobbak azoknál, melyeket kiállott. De legyetek jó re-
ménynyel, a harcz kimenetele nem lehet kétes. Vannak, kik 
alkudozással mindent kiegyenlithetőnek vélnek, mintha a 
lelkismerettel vagy az elvekkel alkudozni lehetne. Mi tite-
ket illet, bátran fogtok szembeszállni az ellenekkel, és a té-
velynek nem engedni. Hogy erősek legyetek , megáldlak 
benneteket. Kérem a boldog Alacoque Máriát, kinek ereklyéit 
oltárainkra teszszük, hogy hatalmas közbenjárásával az Is-
tennél segítsen titeket. Áldásom kövessen utaitokon, én ki-
vánatimmal veletek leszek." A pápa mélyen meg volt in-
dulva, környezete nem kevésbé, és azon körülbelől 200 ál-
dozár közül, kik térdeikre borulva vették az áldást, csak ke-
vés lehetett, kiknek könyek nem tolultak volna szemeibe. 
A szentatya háromszor is ismételte az egyház jogai védel-
mének szükségét, mi minden transactio visszautasítását, és 
tudjuk a jelen körülmények között ezen szavak értelmét 
mérlegelni. 

LONDON, nov. 25-én. Lord Dufferin India részére 
alállamtitkárnak neveztetett. Reményijük, hogy az indiai 
számos katholikusok irányában igazságosabb és méltányo-
sabb leend, mint a maroniták irányában , midőn ezeknek a 
drúzok által 1860-ban történt kegyetlen üldözése után mint 
angol biztos azon vidékre küldetett. A katkolikus indusok 
ugyanis egész a legutóbbi időig a helyhatóságok által sokat 
kénytelenittettek tűrni. — E hó 24-én Sadwell külvárosban 
egy ismeretlennek holtetemét találták, ki éhség és hideg 
miatt hunyt el. Egy szemétdombon ült, hol egész éjen át 
ázott, mivel folyton esett az eső. Szegény rongyszedő volt, 
kétségen kivül irhoni. — Ugy látszik, hogy november 5-e 
mégsem mult el egészen anélkül, hogy olyféle rendetlensé-
gek nem történtek volna, minők e protestáns ünnepet jel-

lemzik. Margatteban estefelé 200 emberből álló csapat egy 
katholikus orvos helyiségeit támadta meg, anélkül, hogy a 
rendőrség akadályozta volna. Dorchester városa sem csen-
desült le még azóta egészen, itten megtámadták a rendőrsé-
get, melynek a városházán el kellett magát torlaszolni. — 
A donversi tanács rosz néven vette, hogy a belügyi állam-
titkár törvényesen nem üldözte azon szerzetesnőket, kik egy 
szegény elmeháborodott testvéröket Ostendebe hajón vitték, 
és elhatározták ezután a városi rendőrség által minden gya-
nús szállításokat a hajókon figyelemmel kisérni. — Lord 
Spencer, ki már azáltal is népszerűvé lett, mivel London kö-
zelében birtokából 700 láncznyi területet közpark alakítá-
sára adományozott, még inkább tiszteltté tevé nevét egy le-
vél által, melyet a passionisták főnökéhez intézett Spencer 
Ignácz György halála alkalmával. Ezen levélben, mely oct. 
16-áról van keltezve, ir ja: „biztosítom, hogy ámbár nagy-
bátyámtól különbözöm a vallási tanokra nézve , még sincs, 
ki nálamnál jobban becsülte volna hitét, mély vallásosságát 
és igaz egyszerűségét. Istenért lemondott minden világi él-
vezetekről, halála habár szomorú vala reánk nézve , mégis 
istenes volt. Családja tiszteletben tartandja emlékét, amint, 
miről nem kételkedem, ön is teendi, és szerzetének tagjai." — 
Katholikus lapjaink a durhami Minasszonyunkról nevezett 
u j templom felszentelését jelentik, melyet a hexhami megyés 
püspök Hogarth végzett a beverley püspök és számos pap 
segédlete mellett. Manning szónokolt ez alkalommal. A tem-
plom góth Ízlésben épül t , 100,000 frankba kerül t , és 500 
embert képes befogadni. — Lancashire tartomány Preston 
városában a jezsuiták uj kápolnát nyitottak , mely tanodául 
fog szolgálni, mihelyt a szomszéd területen, mely már meg is 
vásároltatott, egy nagyobbszerü templom fog építtethetni. A 
kápolna sz. József tiszteletére lesz fölszentelve. Prestonban 
ez már ötödik plébánia, melyet a jezsuiták vezetnek. 

IRODALOM. 
„Acta et décréta concilii provinciáé Coloniensis etc, 

(Fo ly ta t á s . ) 

Noha a tartományi zsinatok határozatai átalános egy-
házi szabályok gyanánt nem tekinthetők, s kötelező erővel 
csak is saját körükben bírnak; mégis azok összhangzásából a 
legszebben derül ki az „egyház szelleme," s azért azok ta-
nulmányozása mindnyájunkra nézve nemcsak nem fölösleges, 
sőt igen hasznos; s nem egyszer fölvilágosit minket némely 
tárgyak s kérdések felől, amelyekről nem valánk tisztában 
magunkkal, gyakran még a hit s erkölcs dolgában is fényt 
s erőt nyújt nekünk, s megygyőződésünket edzi. 

A kölni tartományi zsinat határozatainak II. része is 
igen gazdag e tekintetben. Különösen a lelkipásztorokra 
nézve nem kis érdekkel fog birni a VI. fejezet de paro-
chis et rectoribus curatis, melyet is azért itt közölni el nem 
mulaszthatunk: „Nobilem imprimis et fructuosam in dioece-
seos procuratione opem ferunt parochi, qui ab episcopo 
constituti iure proprio populi sibi commissi curam habent. 
U t essent, qui assidue cum eadem gregis parte degentes 
melius nossent oves, et melius ab iisdem cognoscerentur, 
qui hortulani diligentis instar cura diurna et nocturna eas-
dem plantas modo irrigarent, modo a solis ardoribus, modo-
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a pruina defenderent, qui medici partes agentes e crebra 
consuetudine valetudinis vices omnes perspectas haberent ; 
qui ceu paterfamilias solers et providus, non modo quid tem-
pus praesens exposceret, sed etiam quid aliquando e re fu-
turum esset, explorarent et prospicerent : has ob causas pa-
rochi demum constituti sunt, quum antea ex ecclesia ca-
thedrali in varias civitates et dioeceseos partes ab episcopo 
presbyteri submitterentur, qui pro necessitate rem divinam 
procurarent. Parochi munus inde imprimis tam grave esse 
conspicitur, quod apud illam gregis, cui praeest, partem fere 
solus plerumque Ecclesiae personam agat, et ipse sit, ex quo 
íideles et infideles religionis vim et efíicaciam metiri soleant. 
Si vera est sententia, cui non raro suffragari videtur expe-
rientia, tanta passim in hominum animis religionem digni-
tate florere et auctoritate, quanta sacerdotibus, ejus mini-
stris defertur reverentia; certe id imprimis intelligendum est 
de delata parocho reverentia, quo nemo alius e sacerdotibus 
arctiore cum populo consuetudine nectitur. — Quam solli-
cita igitur cura providendum est parocho, ut Ecclesiae per-
sonam eo, quo decet modo gerat ! Quam caute praecavenda 
sunt omnia, quibus oriri pusillis possit scandalnm ! Quum 
porro Deus, licet infinite potens et sapiens, tamen hominum 
quibus mysteria sua dispensanda comrnisit, requirat solertiam: 
quanto studio parochis, qui quasi extremi sunt a sole, qui est 
Ecclesia, ad populos illuminandos emissi radii et ertremae illae 
arteriae, per quas sanguis et calor in remotistimas membro-
rum partes diffunditur, allaborandum est, ut populum sibi 
commissum docendo et ministrando illuminet et inilammet ! — 
Parochorum est, diebus dominicis et festis, etiam festis ab-
rogatis (Pii IX Constit. „Amantissimi redemptoris" dd. 3. 
Maii 1858) missae sacrificium pro populo ipsis concredito 
offerre, verbum divinum exponere, sacramenta administrare, 
ita quidem ut baptismum, communionem paschalem, viati-
cum et extremam unctionem conferre proprii illorum juris 
sit Invalida sunt, nisi quatenus concilii Tridentini decreto 
ex summi Pontificis dispensatione derogatuin est, fidelium 
matrimonia, quae coram proprio parocho, vel ejus delegato 
non fiunt. In parochiis, in quibus complures sunt presbyteri, 
missae tam diebus dominicis et festis, quam ferialibus eo 
tempore et ordine certo fiant, ut fidelibus commoda assi-
stendi occasio praebeatur. — Diebus dominicis et festis sem-
per missa solemnis celebranda est canente sacerdote ; can-
tus partem omittere vel truncare strenue prohibemus. Usus 
ille frequentior sanctissimum sacramentum exponendi in 
comprecationibus aliisque pietatis officiis abolendus et ab 
Ordinariis accuratius ordinandus est. Missae coram ss. Sa-
cramento exposito non permittuntur, nisi stricte secundum 
praescripta canonum et sacrae Congregationis rituum di-
spositiones. — In theophoriis, quae semper horis antemeri-
dianis, numquam vero post meridiem habendae sunt, ima-
gines et reliquiae sanctorum ne gestentur, stricte interdici-
mus supplicationes sive processiones solemnes secundum 
Ecclesiae statuta et diebus praescriptis cum decore et pie-
tate habeantur, nec ulli parocho in alium diem eas pro ar-
bitrio et sine expressa Ordinarii permissione transferre licet. 
A processionibus quivis armorum et tympanorum strepitus 
bellicosus, clangorque tubarum excludendus e s t , excepto 
comitatu, quem guardiam honorariam vocant. — Novae 

imagines, statuae, picturae in vexillis nullibi periiciantur 
aut adhibeantur, nisi examinatae et approbatae prius fue-
rint ab episcopo. — Ubi complures missae diebus domi-
nicis et festis celebrantur. in summo sacro concio ube-
rior in una autem alterave missa homilia etiam ad popu-
lum instituendum fiat. Concio autem uberior ut singulis 
diebus dominicis et festis secundum praeceptum concilii 
Tridentini accurate habeatur , serio mandamus, eadem-
que semper cum missa solemni habenda est etiam in urbibus, 
et ubi consuetudo haec non viget, introducenda est. Conci-
onatores vero studeant, ut verbum divinum sermone simplici, 
gravi, et efficaci exponant, et quantum fieri potest, nexu ali-
quo et serie secundum dogmatum et praeceptorum ordinem, 
non neglectis tamen iis, quae in missa leguntur. (Cone. 
Trid. sess. XXII. de sacrif. missae. cap. 8.) Singulis etiam 
diebus dominicis catechesis in ecclesia pro juventute prove-
ctiore habeatur hora pomeridiana. — Parochis numquam 
sine iusta causa, nec nisi constituto aliquo, qui absentium 
vices gerat, a parochia discedere licet. Quem vero pro se 
constituerint, non domesticis tantum, sed aedituo etiam in-
dicabunt. — Quoties per très dies feriatos, abitus et reditus 
diebus simul inclusis, absentia proroganda est, decanum, 
antequam itineri se committunt, itineris et meta et causa iu-
dicata, certiorem facient: ultra triduum vero absque licentia 
decani non absint. Per diem dominicum vel festum pariter-
que adventus et quadragesimae tempore, nonnisi licentia ab 
Ordinario obtenta et litteris expressa, quam se impetrasse de-
cano nnnciabunt, abesse licet. Presbyteri curati auxiliares, 
etiam quum non usque ad tertium diem absentia producitur, 
licentiam a parocho, et quum diutius, per parochum a de-
cano, ubi necesse est, ab Ordinario petent. Decani in rela-
tionibus annuis episcopo faciendis mentionem facient de iti-
neribus curatorum, annotantes, utrum licentia petita et 
concessa fuerit ." (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A szentatya nov. 2l-én meglátogatta a Minerva pia-

ezon levő americai papneveldét. Ezen nap volt az intézet 
alapittatásának évfordulati napja. Az intézet elöljárói, a nö-
vendékek Sacconi bibornok, s intézeti védnök vezetése alatt 
hódolattal fugadták a szentatyát. Az intézet nagy teremében 
e következő fölirat legnagyobb diszben fénylett : ,,Pio IX. 
Pontifici Max. — amplificatori christiani nominis — cujus 
sapientia et liberalitate — collegium latinum Americ. — con-
stitutum est an. MDCCCXVIII — aedes coemptae instau-
ratae auctae — sacrarium inaedificatum supellectili instru-
ctum — bibliotheca lectissimis voluminibus ditata — rus 
aurelia via attributum — census addicti — moderatores et 
alumni— principis optimi aspectu et alloquio erecti exhilarati 
XI. Kai. dec. a. 1864 fundatori et parenti ." 

Mermillod Mindenszentek napján tartotta Genfben az 
első püspöki miséjét, melyen sok protestáns jelen volt. Sa-
les család szent Ferencz püspöknek pásztorbotját ajándé-
kozta az u j püspöknek ; a mellkeresztet pedig a szentatya 
ajándékozta, melyen Sales családnak czimere „veritas et 
misericordia" jelmondattal van kivésve, a gyémántok rajta 
épen azok, melyeket a szentatyának a brasiliai császárné 
ajándékozott. 

Nov. 24-én a turini kamarában kérdezte Bellazzi kép-
viselő, igaz-e hogy a pápai kormány az általa birt de tőle elvett 
tartományokra eső foglyokat az olasz kormánynak kezébe át 
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szolgáltatta ? Lamarmora válaszolt, hogy igaz, mert az előbbi 
minisztérium a pápa területére bocsátott ilyeseket, a mos-
tani kormány pedig őrizet alá fogadott ilyeseket a pápai 
tömlöczökből. Habemus coníltentem reum. Pisanelli rabló-
kat, gyilkosokat küldött a pápai területre, anélkül, hogy a 
pápai csendőrséget erről tudósítaná, ez erkölcsi eszköz volt 
Roma elfoglalására ; a pápai kormány pedig a franczia kö-
vet által kérdést tett, hajlandó-e a turini kormány az elfog-
lalt tartományokra eső foglyokat átvenni ? S miután ez erre 
késznek nyilatkozott, a határig kisértette őket, fegyveres 
kézből fegyveres kézbe átadta. Ki barátja az emberiségnek ? 
Pisanelli-e, ki szabadon eresztette a gyilkosokat a pápai te-
rületre, vagy a pápai kormány, mely fogságban tartotta 
volna a gyilkosokat, ha a turini kormány vonakodandott 
a foglyok átvevésére ? Ki a socius furum et latronum ? 

A belga senatusban azon katholikusok becsületessége, 
kik a kőmives páholyokba járnak, különösszerü. Ez kitűnt 
azon törvény megszavazásánál, mely a löveni egyetem ala-
pitványait elkobozta. Herczeg Ligne senatusi elnök a sza-
vazástól elállt, mert úgymond, a kormánynak, mely a kifosz-
tást ős alapítványokra is kiterjeszteni akarja,, nem akar za-
vart csinálni. Joo3tens és Michiels-Loos senatorok még szeb-
bet tettek. Ok a törvényjavaslat ellen szavaztak, látván pe-
dig, hogy a javaslat ellen 28, mellette hasonlóan 28 szava-
zat vagyon, másnap szavazatjukat visszavonták azon kijelen-
téssel, hogy a törvényjavaslatot kárhozatosnak, igazságta-
lannak találják, de mivel szavazatjaik által a mostani minisz-
térium nagy zavarba jönne, visszavonják a tegnap adott 
szavazatjukat. — Azaz : kötelességünk a senatusban a ha-
zának igazságos törvényeket hozni, de mivel, ha az igazság-
talanságokat a minisztérium óhajtása szerint meg nem sza-
vazzuk, ennek ártunk, tehát hogy ezen férfiak a kormányon 
maradjanak, mi az igazságtól szavazatjainkat megtagadjuk, 
az igazságtalanság ellen pedig szavazni tartózkodunk. — 
Ezen férfiak példányai a hazafias, a polgári, a személyes be-
csületességnek, a spártai szülők nem a részeg embert, de a 
belga senatorok némelyeit állították volna fiaik elébe, kiket 
köpjenek meg. 

Svédország és Norvégia nov. 4-én nagyiinnepélylyel 
tartotta a kiéli békében megállapított egységnek 50-ik évét. 
XV. Károly kiáltványt adott a néphez, melyben igy szól : 
„Közelget egységünk ötvenedik évfordulati napja, adjunk te-
hát hálát a Mindenhatónak ezen jóteményért, mert keresz-
tények vagyunk. Két nép, letéve örökös ellenségeskedéseit, 
testvéri kezet nyújtott egymásnak a barátságra, kölcsönös 
segitségre, védelemre, a közös jólétnek gyarapítására. Mindez 

az egek urától jö t t ; egyesültünk, most tehát egyesüljünk az 
imádságban. Szűnjenek meg e napon a kézi munkák, siessen 
mindenki a templomba, vetélkedjünk a hálaadásban az Is-
ten iránt, aki minden jónak kútfeje " Svédországnak 
és Norvégiánek rendi alkotmánya van, a szabad országok-
hoz számíttatik, és ime a keresztény király a keresztény nép-
pel hódol az Istennek. A keresztény királyság csak a forra-
dalommal meg nem egyez, habár megegyez minden jó sza-
badságokkal, sőt nemesiti, föntartja, fejleszti ezeket. 

Girardin Emil ily fejezetet olvas a Leviticusból Drouyn 
fejére Presse nov. 12-iki számában: „Tudjuk hogy az egy-
ház elsőszülöttje másképen vélekedik a romai kérdésről mint 
mink, de azon csudálkozunk, hogy a tettek nem felelnek meg 
a véleménynek. Azt pedig épen nem foghatjuk meg, mikint 
adhat Drouyn, aki jó katholikus akar lenni, sz. Péter utódjá-
nak oktatást. Vagy katholikus Drouyn, vagy nem. Ha katholi-
kus, kötelessége ugy gondolkozni, ugy cselekedni, vagy is a 
pápa iránt alazatos engedelmességgel lenni. Oly katholikus, 
ki oktatni meri a pápá t , a nevet megtarthatja , de tettleg 
megszűnt lenni katholikus A hit nem okoskodik, nem tesz 
óvásokat. Oly hit, mely okoskodik, kétkedik, engedetlenkedik, 
nem hit, hanem hithagyás, teljes protestantismus. Többet, vagy 
kevesebbet hinni nem tesz különbséget, ha okoskodunk. A hit 
nem tür több kevesebb fokot. Drouyn és Havin egyenlők; Ha-
vinsokat, Drouynkevesebbettesz apápa ellen, detesz,sebben 
egyenlők. Két évig vagy tovább megszállva tartani Romát, 
nem tesz a kérdést kath. módra megoldani. Drouyn a pápát 
megalázta, megsértette. Mit kellene tenni? Ezt Drouyn csak 
az ajtatosság szellemétől tanulhatná ; fog-e ettől tanácsot 
kérni? Kétkedünk." Girardin saintsimonista: tételei a hit-
ről tévelyig tökéletlenek ; de Drouynre ráillenek. 

A franczia kormány Taine-t, kinek irodalmi munkáját 
az Akadémia a beszőtt atheisticus fogalmak miatt jutalomra 
érdemesnek nem találta, szép művészetek tanárává nevezte. 
Ez válasz. Tik az atheust elutasitjátok, én tárt karokkal fo-
gadom. 

Szerkesztői tudósítás. 
E . A - n a k K - b a n . Szándéka, indítványa jeles, legyen vigasztalása, 

hogy már 22 évvel a nm. püspöki kartól megelöztetett. A szükség már akkor 
kimondatott, és ha nem csalódunk, 1000 darab arany, mely azóla kamatoz, 
díjul kitüzetett, de az ön által is csak tűhegygyei érintett nehézségek miatt 
eddig minden siker nélkül. 

Előfizetési fölhívás. 
Az előfizetés a lapnak nyújtott pártolás, a lapban vitatott s vitatandó ügynek fölkarolása, az ügy 

körül kifejtett munkásságnak elismerése, de egyszersmind az ügynek visszhangja a testvérek között. Tet-
tünk, mit csekély tehetséggel, és feszitett szorgalommal tehettünk, lelkismeretünk mellett kegyes olvasóink 
is meg fogják adni aggódó lelkünknek a nyugalmat. Fogadják mélyen tisztelt testvéreink tiszteletünk ta-
núságául amit tettünk e téren. Bátoritás vár reánk e napokban, vagy szomorú, szomoritó elhagyottság. 
Csak miattunk ne szenvedjen a nagy ügy, a többi testvéreink és az Isten dolga. In nomine Domini laxabo 
rete. Kétszer jelenik meg a lap, elég hamar, hogy az eseményekben jelentkező elveket kijelezze, elég ké-
sőn , hogy azokat komolyan fejtegethesse. ítéljenek testvéreink, kikkel találkoztunk, szóljanak azoknál, 
kikhez gyenge szavunk el nem juthatott. Közeledünk mindnyájokhoz, mindenkihez, hogy szélesebb tö-
möttebb testvérkoszorút fonhassunk. Az előfizetési dijak maradnak, egy évre 10 frt. 50 kr. félévre 5 frt-
25 kr. melyek hozzánk czimezendők, Pest, Lipót utcza 19 szám. Palásthy Pal. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t P e s t e n 1864 K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában . ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n , 9. sz. a . 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir , pos tahiva ta lná l , s P e s -
ten a szerkesztőnél ( L i p d t -
utcza 19 . sz ) s Kocsi S á n -
d o r nyomdai i r o d á j á b a n , 
(ha lp iacz és a l d u n a s o r 

s a r k á n , 9. sz. a . ) 

Pesten, december 21-én. S O . II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Registrum. (Folyt.) — Ő szentségének 
a Szent-István Társulat felirata folytán ő emiuentiájához a 
bibornok-prirnáshoz intézett kegyes válasza. — Egyházi tudó-
sítások. — Szentszéki határozat. — Irodalom. — Vegyesek. 

Registrum. 
( F o l y t . ) 

Szilágyi ur sokszor mondogatja, liogy e vagy 
ama kérdés hittani oldalát mellőzi, ezt theologusokra 
bizza, csakhogy adott szavát épen be nem váltja. 
Legjobb lesz, lia a kikutathatlan legszentebb dolgo-
kat, kutatásainak körébe soha nem vonszolandja, 
tekintettel a szentirás ezen szavaira: „Altiora te, ne 
quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris : sed quae 
praecepit tibi Deus, illa cogita semper, et in pluribus 
operibus ejus ne fueris curiosus. Non est enim tibi 
necessarium ea, quae abscondita sunt, videre oculis 
tuis." (Eccl. 3.) Azonban ennyi resignatiót nem re-
mélhetünk Szilágyi úrtól azok után, mik a Prot, lap 
ez évi 26-i számában, ugyan általa, a hivő keresz-
ténység milliói legszentebb hitének gúnyjára közöl-
tetnek. Révész ur t. i. Cálvin védelmére, miután föl-
hozá, hogy Servet azt már kénytelen volt elismerni, 
hogy a Szentháromságot háromfejű ördögnek, pokoli 
kutyának nevezte ; erre Szilágyi ur igy nyilatkozik : 
„Azon időben, mond, ,Bolond Miska' és ,Figaro'még 
nem léteztek, s az emiitett párhuzam, vagy hasonlí-
tás egy, már akkor is a gondolkozó főktől képtelen-
nek tartott egyházi tan, élczlapi kifejezése volt. 
Egyébiránt is a Cerberus, ha szabad mondani, veti 
hozzá, vallási eszme, sőt görög és romai dogma volt. 
Es Servetet, mond, a lQ-ik század tudománya iga-
zolta, emlékezetét rehabilitálta, mig Cálvint az utó-
kor elitélte, (mire valók voltak tehát a Cálvin ün-
nepélyek?) és általa alapitott saját egyháza tanaitól 
elfordult, azokat megtagadta, s e részben Servetnek 
igazságot szolgáltatott." íme ! mily frivolitással he-
lyezi azon egy színvonalra a pogány mythologiával 
az összes kereszténységnek egy szentebbül hitt do-
gmáját, és mily közel jutott Bauer Brúnóhoz, ki szin-
tén egyedül az úgynevezett józan okosság' után in-

dulva, 1842-ben kutatásainak eredményét, ezenczim 
alatt: „Das Endeckte Christenthum" közzé tette, 
azonban könyve a svajczi kormány által elkobozta-
tott, mert a többek közt ilyféle tanokat hirdet: „A 
kereszténynek nincs oka a pogányokra lenézőleg te-
kinteni. Mert jóllehet nem imád több Istent, azért 
Istene mégis hármas személyében. A pogány hit-
rendszer a keresztények monotheismusálioz képest 
nagyon is észszerű." íme! mennyire eltéveszti útját 
s rendeltetését a bölcselet, lia az egyéni ész ezen egy 
napi okosság által, szabott formák szerint méregeti 
s birálja a kereszténység evangéliumát, s ellöki mind-
azon hitpontokat, melyeket kigondolt rendszerébe 
nem gyúrhat ; ha a hit örök igazságait is száraz de-
ductiók utján hideg eszméinek abroncsaiba szorítja. 

A keresztény bölcselet is becsüli az istenadta 
észtehetségeket, 'mert ezeknél fogva a hit fönségét 
és az emberiségre árasztott jótéteményeit annál in-
kább föltüntetheti ; a rationalistikus bölcselet ellen-
ben bálványozza az észt, hogy vele a hit tekintélyét 
megtámadhassa. Az egyesit, ez szétválaszt; az Isten-
hez s hithez vezet, ez ellenben tőle elvezet. Az isteni 
tekintélyt fogad el a hitben, s emberi kegyeleteket 
támaszt ; ez pedig minden tekintély és szent viszony 
lerombolásán működik, miután az embert értelmével 
s akaratával nemcsak az egész mult, az egész jelen, 
az egész emberiség irányában mint hason eredetű, 
hanem mint mindettől teljesen független önlényt ál-
lítja föl. De mi legkülönösebb a dologban? Az, hogy 
maga Szilágyi ur is roszalja, hogy „a szabad phi-
losophiai kritika a keresztény vallást tárgyazó vizsgá-
lódásaiban a legvégső túlságba ment, a józan okos-
ság teljes, föltétlen, sőt egyedüli uralmát ismérvééi." 
(Mintha bizony ő is annál egyebet elismerne.) Ne-
vezetesen pedig a romboló iskola egyik coripheusa, 
Bauer Brúnóról szóltában, határozottan kijelenti, 
hogy ez a „Kritik der evangelischen Geschichte der 
Synoptiker" czimü munkájában „a kereszténység 
múltjának és fejlődésének kapcsát a jelennel kímé-
letlen , lehet mondani, durva kézzel széttépi, (keve-
sebb gyengédséggel aligha, mint amikép Szilágyi 
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ur elbánt a Szentháromság szentséges tanával,) s a 
kereszténység őskori tiszteletreméltó, még a hitet-
lenség által is némileg kiméit kútfejei irányában, 
legkisebb kegyeletet sem ismer, egyátalában minden 
tekintélyt, (épen ugy mint Szilágyi ur) s a múltnak 
minden alapját elvetvén." (Prot. lap. 1864. 8. sz.) 

Azonban mily hamar elváltozék a szinarany ! 
Ugyanazon lap 12-ik számában, már a keresztény-
ség ugyan azon őskori tiszteletreméltó kútfejeit ő is 
vellicálja, imigy irván : „Az evangéliumok egészben 
véve másodrendű, (az egykorú első rendű kútfők 
szerinte elvesztek,) egymással sokban ellenkező, sok 
kifogásra alkalmat adó, a beléjük szőtt csudás és 
mesés elbeszélések miatt, az igazság minden crite-
riumával nem biró, s igy nem egészen biztos kút-
fők , sőt mint történelmi kútfők csekély hitelesség-
gel birnak, mert a különböző korbeli szerkezetnek 
és sajátszerű compilatiónak nyomait magukon vise-
lik, s lelkismeretes használás mellett Jézusróli fogal-
munkat, iránta tartozó tiszteletünket megzavarják." 
(360, 361, 365.) Már ha oly csekély hitelességgel 
bir az evangelium, mikint lehet az, azon egyedüli 
hitszabály, mire nézve Szilágyi ur tavai irá: „A bi-
bliával áll, vagy bukik a protestantismus ?" (Prot. 1. 
1863. 3. sz.) Az önmagávali ellenkezés, és illető-
leg eltagadás oly szemszuró példáját adá Szilágyi 
ur azon alkalommal is, midőn a ,Religio' tavali t. 
szerkesztőjét ,fillentésről és rágalomról' minden alap 
nélkül vádolva, kereken eltagadta ellenében, hogy ő 
a budai népszinházat is valaha történelmi kútfőül 
használta, sőt még azt is állitá, hogy ő „semmi bár-
hol megjelent czikkében még csak emlitést sem tett 
azon szinházról," (Prot. lap. 1863. 49 sz. 1553.) Pe-
dig tudva levőleg a folyó évi,Religio' 1.14 sz. e sorok 
irója ráolvasá, a Prot. 1.1863 18-i számában foglalt, 
tehát el sem is vitatható, im ezen szavait : „A törté-
nelemből ismerjük, sőt még a budai népszinházban 
is a ,11. Rákóczy Ferencz fogsága' czimü drámában 
Kollonics szájából hallottuk, e főpapnak és társai 
akkori eljárását jellemző politikai maximáját: „Hun-
gáriám facio captivam, dein catholicam, tandem ger-
manam." Ily ráfogások, az oly sürün hangoztatott 
„türelmi és testvériségi" vallomások daczára, vala-
mint mélyen sértő incriminálások is, nem csak egyes 
hitfeleinket, vagy egyes főpásztorainkat, hanem 
egyházunkat is terhelőleg, épen nem valami ritkasá-
gok. Hadd álljon itt visszaadva néhányadat, csak is 
azért, hogy nyilvánvalóvá váljék, mennyire igaz az, 
miszerint most már Szilágyi ur elismerésekint is „a 
vallás gyakorlata nem kiváltság, hanem jog levén 

a türelmetlenség helyett, nemesebb szellem uralko-
dik, s a keresztény szeretet mindinkább kezd ér-
vényre emelkedni irányunkban." (Prot. lap. 1864. 
11. sz.) 

Azon kivül ugyan is, hogy Szilágyi ur sem 
tartja zsinórmértékül szem előtt, Ballagi urnák im 
ezen, szent igazat mondó szavait : „Jó ember soha 
nem találhatja kedvét a társadalom (ennek alkat-
része a mult is, melynek keserű emlékredőit Szilá-
gyi ur oly gyakran szellőzteti) sebeinek mezteleni-
tésében, hacsak azon egyedül helyeselhető czélból 
nem teszi azt, hogy azok orvosoltassanak." (Prot. 1. 
1862. 20 sz.) Igen, azon kivül még ily torz, sőt hó-
hér alakban mutattatik be egyházunk, most is a pro-
testáns olvasó közönségnek: „Az egyház, mond Far-
kas József ur, ha enged is néhol, csak kényszerűség-
ből enged," mert kedvező körülmények közt, „mint 
p. o. Spanyolországban, azonnal előmutatja valódi, 
az evangeliumi vértanuk vérétől befecskendezett ar-
czát;" (Ilyetén rajzát adá Szilágyi ur Cálvinnak, ki 
személyes bosszúvágyának nem egy ember életet 
vetett oda áldozatul) „mint ezt közelebb a pápának 
a tiroli vakbuzgókhoz irt vigasztaló levele is eléggé 
(?) tanusitja," a czikkiró fertőzött képzelődéseiben. 
Annak alkalmából nem k ü l ö n b e n , hogy az összes 
poroszországi protestáns egyházak főpapjai, miről e 
sorok irója egyéb lapok nyomán, mitsem olvasott. — 
IX. Pius pápa ő szentségét részvétirattal, (önmagu-
kat is megtisztelve) megvigasztalták, fájlalólag ro-
szalva a bitor olasz kormány által rajta elkövetett 
méltatlanságokat, igy elmélkedik ugyan Farkas Jó-
zsef ur : „Azon pápa és Roma érdekében történnek 
ezek, s ezer ily dolgok, kérdenék, úgymond, a pro-
testánsoknak két, három száz évvel ezelőtt elhunyt 
ősapái, akit mi ha szeliden, (jellemző szelidség) akar-
tunk is róla szólani, csak antikrisztusnak, és baby-
lonische h—nak czimeztünk." (Prot. lap. 1862. 2 sz. 
1863. 48 sz.) Ez utóbbi német csúf czim is kellő ér-
tékére levonja Szilágyi urnák azon állitását, misze-
rint „a calvinismus magyar vallás." (Prot. 1. 1864. 
26 sz.) (Folyt.) 

Ő Szentségének a Szent-István-Társulat felirata folytán 
ő eminentiájához a bibornok-primáshoz intézett kegyes válasza. 

Pius P P . IX. Dilecte üli Noster, salutem et paternam 
benedictionem. Libentissime accepimus litteras a praesidi-
bus istius s. Stephani societatis datas, quas Nobis una cum 
tuis litteris die 7 a proximi mensis octobris scriptis ad Nos 
mittendas curasti. Non mediocri certe laetitia novimus, qua 
singulari Nos, et banc Apostolicam Sedem pietate et obser-
vantia ejusdem societatis sodales prosequi glorientur, et qua 
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cura studioque in edendis praesertim salutaris doctrinae li-
bris catholicae Ecclesiae causam tueri, ejusque salutiferam 
doctrinam promovere laetentur. Itaque libenti certe animo 
co'mmemoratae societatis praesidibus responsum dedimus, 
atque eos et societatis sodales hortati sumus, ut majore us-
que alacritate pergant eorum studia et consilia in majore 
Dei gloria et in catholicae rei utilitate procuranda impen-
dere. Dum id tibi significamus, hanc etiam occasionem cu-
pide amplectimur, ut iterum testemur et coniirmemus prae-
cipuam Nostram in te benevolentiam. Cujus quoque certis-
simum pignus esse volumus Apostolicam benedictionem quam 
intimo cordis affectu tibi ipsi, dilecte fili Noster, et gregi 
tuae curae commisso peramanter impertimur. Datum Romae 
apud s. Petrum die 3-a novembris anno 1864 Pontificatus 
nostri anno decimonono. Pius PP. IX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 21-én. g) Amin az emberek nem segíthet-

tek, segített azon az Isten. Oly hosszú, és oly makacsan két 
részre oszlott szavazatok mellett senki nem merte volna gon-
dolni, hogy az u j pápa, legyen bár ki, minden szavazattal 
összhangzóan megválasztassék. Consalvi mondja : a sok em-
beri gyengeségek között vexatio dat intellectum. A conclave 
mindenkire teher volt, hosszadalmassága már szégyen lett, 
az egyház özvegysége veszélylyel fenyegetett, és soknak 
szemeiből könyeket fakasztott. Három hónapon át minden 
nap Bellisomi és Mattéi volt a szavazat. Bellisomira szava-
zók tisztán ennek erényeiből indultak, a másik rész politikai 
helyzetekből vett tájékozást. Consalvi a bécsi udvarnak kö-
vetjét, és Antonelli személyes önhittségét, hogy ő válasz-
szon pápát, mondja a hosszadalmasságnak okául. Voltak ki-
sérletek más nevekkel, például a tudós és szent életű Gerdil 
bibornokkal ; de Herzan erről exclusivára nyilatkozott, mi-
vel piemonti születés volt, Austria pedig Piemontot elfog-
lalva tartotta, s kezeiből oly kevéssé akarta volna kieresz-
teni, mint Bolognát. Kísérlet történt Valenti és Calcagnini, 
Giovanetti s Onorati között, a szavazatok semmi reményt 
nem nyújtottak. Végre meggyőződött mind a két fél, hogy 
sem Bellisomi, sem Mattéi nem fogja a szükséges szavaza-
tokat egyesíteni, tehát mindkettőt el kell ejteni. Ily lélek-
hangulatban Maury, gyászos emlékű bibornok talált módot 
a bizontalanságoknak véget vetni. A terv ez volt: mind a 
két részt rábírni, hogy az ellenfélből fog keresni pápát ; 
egyik rész megnyughatik, mivel soraiból fog az uj pápa ki-
kerülni, a másik is, mivel ő választotta. Ez elfogadtatván a 
legelső áttekintésnél kitűnt, hogy Matteinek része nem bir 
oly bibornokot, aki a szavazatokat egyesíthetné. Maury to-
vább ment tervével. Poloni conclavista pap által közölte a 
tervet Antonellivel, de ugy, hogy semmit se szóljon, hogy 
az eszme Maurytól jön, hanem hogy Poloni az ő egyszerű-
ségében urának e gondolatot hozza. Igy történhetett, hogy 
Antonelli gyengesége, hogy minden áron ő válaszszon pá-
pát, megnyerethetett, mert saját conclavistája irányában oly 
zavart conclaveban ezen eszmével mint sajátjával felléphe-
tett. Maury bibornok Poloni által Chiaramontit ajánlotta. 
Antonelli elment Herzanhoz, Albanihoz, s tervét melegen 

ajánlotta. Herzannak kifogása nem volt, a személy az ő tu-
dománya, az ő szelidsége, győzhetlen szeretete, bekességes-
sége miatt ajánlatos lett. Chiaromonti Bellisomire szavazott 
mindig, mikor Antonelli saját pártját rábírta, Bellisomi ré-
szén állók között semmi nehézség nem volt. Igy mentek a 
bibornokok márt. 13-án estve az 58 éves Chiaramonti György-
Barnabás cellájába a szokásos kézcsókra, melynek félhiva-
talos jelentése az, hogy a holnapi szavazásnál ő pápa lesz. 
Mart. 14-én, az egyház özvegységének hat hónapja és hat 
napja, a conclavénak három hónapja és 14 napja után Chia-
ramonti összhangzó szavazattal pápának választatott. Chia-
ramonti tiszteletből Albani dékánra szavazott. ' ) Mily titko-
sak az isteni gondviselésnek utjai ! Az emberi gyengeséget 
veszi eszközül, és valóban rebelles quoque compellit volun-
tates. Megtörténvén a választás, a többi szertartások, amint 
a körülmények engedték, megtartattak. A bécsi udvar az uj 
pápát nem üdvözölte, sőt, hogy az első ünnepélyes adoratio 
sz. Márk templomában történjék, meg nem engedte. Ebből 
azonnal fel lehetett ismerni Thugut kormányának szándé-
kait, viseletét jövőre. 

Chiaramonti Pius nevet vett fel, Consalvit, habár ez a 
tiszteletlenségig vonakodott, államtitkárrá választotta, s az 
elutazásra minden szükséges készületeket megtett. A nápo-
lyi király Romát és Romagnát azonnal felajánlotta a pápá-
nak, ismét kijelentvén, hogy ezt a francziáktól a pápa szá-
mára foglalta el, és tart ja, mig a szentatyának átadhatja. 
Mit te t t a bécsi kormány? Meghívta a pápát Bécsbe, lakást 
ajánlott, de a legatiók és más pápai államok átadásáról em-
lítést sem tett. A szentatya szelíden de határozottan vála-
szolt, hogy Romába visszatér, s az apostolok sírján várni 
fogja az Isten végzéseit s kérte a tartományok kiadását. A 
bécsi kormány vájaszolt, hogy Pesarotól lefelé mindent átad, 
de ugy hogy a pápa a tolentinoi békekötésben elvesztett há-
rom legatiokról lemondjon. A bécsi kormány tehát ezen ki-
erőszakolt békét most érvényesnek akarta tekintetni, miu-
tán VI. Piust buzditotta, hogy soha érvényesnek ne tekintse. 
Érvényes volt tehát, nem is ezen béke a bécsi diplomatiá-
nál. Érvényes, mivel indok gyanánt reá hivatkozott ; nem 
érvényes, mivel lemondást kért a pápától. Hanem az ily in-
dokolások a diplomatia nyomorúságai, melyet a német pél-
dabeszéd Eselsbrücke^szóval jelezne ; ezen fölül a bécsi kor-
mány viszont kedvesség gyanánt kivánta, hogy a pápa a 
legatiókon keresztül ne utazzék, hanem a tengeren, és ál-
lamtitkárul Flangini bibornokot válaszsza. Ha nem lehetett 
Mattéit pápává választatni, legalább az államtitkár legyen a 
bécsi udvarnak kezére. Szerencsétlenebb diplomata nem volt 
Herzannál, Thugut első miniszter éles leveleket küldött 
Bécsből. De ha igazságtalanságot követelnek a pápától, min-
den dij^omata Herzan és Lavalette lesz, minden miniszter 
Thugut és Thouvenel csalódásait fogja aratni. Ghislieri sem 
volt szerencsésebb, kit Bécsből küldtek, 2) a pápa ráállott, 

' ) Chiaramonti György Barnabás születe t t Cfesènaban 1742 aug. 

14-én. Édes anyja fér jének halála után szerzetbe lépet t ; György hason-

lóan sz . Benedek rendjébe. E lőször tivolii püspök lett, 1795 f»br. 14-én 
bibornok s imolai püspök. 

Midőn Humber t koronaherczeg September elején Kopenhágá-
ban, Parisban menyasszonyt kerese t t , politikai tá rgyalásokba is eresz-
kede t t . A lapok, kivált Indépendance Belge emleget te , hogy Austr ia 
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hogy a tengeren térjen haza, s kért e czélra hajót, nehogy 
ezt az angoloktól kényszerüljön kérni ; az államtitkárságot 
csak akkor tölti be, lia haza tér ; a három legatiokra nézve 
igy nyilatkozott : „miután a császár megátalkodik ezeknek 
kiadatása ellen, én nem veszthetek több szót e tárgyról, me-
lyet különben a religio és az igazság parancsol ; hanem v i-
g y á z v a t e g y e a c s á s z á r a z e g y h á z n a k r u h á i t 
az ő r u h a t á r á b a , m i v e l n e m c s a k h o g y a z t é l -
v e z n i n e m f o g j a , h a n e m a m o l y m é g a c s á s z á r 
r u h á j á t i s m e g r o n t j a " Ghislieri dühösen távozott, 
Consalvihez be ment, „ez a pápa fiatal, az államügyekben 
járatlan, ó nem ismeri Austria hatalmát, hogy ennek ruháját 
a moly megrágja, ahoz sok kell, sok, sok, sok." Csak Ma-
rengo kellett, s a moly Italiát elette ; jött Austerlitz, s ele-
sett, Tirol, Velencze, Dalmatia, Albania, stb. Mily borzal-
mas jós az igazság, mely a pápa ajkairól hangzik ! 

A bécsi udvar Bellona fregatteot adta a pápa rendel-
kezésére, a mely ügyetlen matrózai miatt 12 szenvedéstel-
jes nap után Pesaro alatt horgonyt vetett. VII. Pius négy 
bibornok, Braschi, Doria, Borgia, s Pignatelli, és Ghislieri 
császári követ kiséretében a partra szállt, útját Sinigaglián, 
Anconán, Loretton át Roma felé folytatta. Anconában vette 
a marengói csatának hirét. Ghislieri azonnal megemlékezett 
a pápa szavairól, s erről Consalvi előtt említést is tett. Fo-
lignóban történt a pápai államok hivatalos átadása Austria 
részéről ; átadott, mit már nem birt, mert Piémont, Lom-
bardia, Modena, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna a ma-
rengói győztesnek prédául esett. Átadhatta szívesen, amit 
már nem birhatott. Mit az erény át nem akart adni, a kapott 
vereség kényszerült kézből kiereszteni. Oda ajándékozhatom 
én azt, amit tőlem erőszakkal más elvett ; roszul nem cse-
lekszem, de nagylelkűnek sem mondathatom. VII. Pius té-
vedésben lehetett Austriának hatalmáról, mikint Ghislieri 
gúnyosan megjegyzé, de nem tévedett az isteni igazság ha-
talmáról. I. Napoléon császár is hatalmas volt, de az ő ruha-
tárába bevitt egyházi ruha oly molyt vitt oda, mely a ko-
ronát is elette fejéről. Thugutnak politikája az 1815-i bécsi 
politikára is fényt vett. Consalvi ismerte embereit, hogy a 
szentszék részére teljes visszahelyezést eszközöljön, először 
a londoni, a berlini, a szentpétervári udvart kellett meg-
nyerni, s ezekkel a bécsi ohajokat a legatiokra nézve lenyomni. 
Mikor a szakadárok, az eretnekek teljes visszahelyezést kö-
veteltek a szentszék részére, a bécsi udvar nem ellenezhette. 
Engedett , mert a többség és még a szégyen is ellene volt. 
A szentatya 1800 jul. 3-án érkezett Romába, hol egyenesen 
az apostolok sírjához zarándokolt, s igy vett lakást a Quiri-
nalban. Vassali tábornok, a nápolyi király nevében még az 
nap minden tartományt átadott, amit a pápa részéről birt. 
„Befejezésül megemlitem, igy ir Consalvi, hogy iraukim kö-
zött lesz egy napló, melyet a conclave alatt irtani. Ha még 
megtaláltatnék, összehasonlítva ezen emlékiratommal, amely 

el ismerni készü l az olasz k i rá lyságo t , amint van. A párisi félhivatalos 
Cons t i tu t ionnel le Consalvi emlékira ta iból hosszú idéze t eke t k ö z l ö t t 
Aus t r i ának eme v i se l e t é re , h o g y k i tűn jék , miszer in t Aus t r ia a legatio-
kat nem tek in te t t e pápai á l l amoknak , ső t e l v e h e t ő k n e k h i t te . E m e z idé-
zetek vá laszul szolgál tak a császár i k o r m á n y ny i l a tkoza t j á r a , hogy az 
olasz k i r á lyságo t el nem ismeri addig , mig a legat iók a s zen t s zéknek 
vissza nem adatnak (Uni ta catt . 266 sz. 14 sept. 1864.) 

pontokban meg nem egyeznének, habár jól tudom, hogy a 
lényegesekben meg fognak egyezni, a két irat között legyen 
a naplónak elsősége a tekintélyben. Ha időm lesz, ki fogom 
ezt javítani, az irályt is kisimitani, mert félelem között írok."-1) 
„Ezt csak azért irtam, hogy az egyháznak ily szomorú hely-
zetben is szolgálatot tegyek, amint tehetek. Lesznek a cou-
claveről hamis tudósitások,^állásom parancsolja, hogy a szent-
széknek ezek ellen védelmi eszközt nyújtsak." 2) 

KASSA, dec. 2-án. A jótékony Orsolyarend, egy ta-
got veszitett. A zárdaszüz, kinek élete a nőnevelés terén 
az elismerés és méltánylás verőfényében napként világolt, 
az egyszerűség rideg koporsóján vitetett a sírboltba. ,0 fle-
bilis vitae sors ! — quam ut leo diripit mors.' Siratói, a hit 
eleven világával (égő szövétnekkel) kezökben s a megindu-
lás érzeteivel szivökben, özönlötték el a zárda előpitvarát. A 
gyászének és harangszó egyveleges moraja , mulandósá-
gunk érzetét költi fel bennünk. ,Nec lingua Tulii— nec arma 
Julii — nec mente Salamon — nec forma Absolon — mor-
tis furorem cohibet.' A vég-elválás közös osztályrészünk. 
,Ad hanc damnatus est — qui filius Adae est,.' Világfeledő 
nézeteink tisztulnak a hallottas háznál. ,Sis pauper sive rex 
— haec est peccati lex.' A rokonhivatás kötelménél fogva, 
az ifjú papjelöltek vitték, az egyháziak követték a fényte-
len koporsót. Az ajtatos női testület szivvirága, a szűzies-
ség jelvénye, a szerény zárdalakók koronás ékszere volt 
rajta. A közélet zajában ritkán elmélkedik róla a halandó ; 
örök becsét nem érti, nem fogja fel az erénytapodó. — Az 
érett gyümölcs önkint hull le a fáról : a nehéz küzdelmek 
hosszú probáltatások izzó hevében a földiesség porától meg-
tisztulva , erényes munkás életében az éretség gazdagon 
gyümölcsöző határához eljutva, tartós virulás után, életfája 
tövéhez szakitatlanul roskadott le a jámbor zárdanő. — A 
vallásos nevelés előnyeit, hasznát , égető szükségességét 
érezve, s az erre hivatottak csekély számát tekintve, veszte-
ségünk nagy. Mily jótétemény a szegényebb sorsú polgár-
leánykákra nézve, kik csekély fizetés mellett a legjobb nevel-
tetés és tanításban részesülnek. A divatszokások pogány rend-
szere mellett elpusztul az Isten országa. — A keresztényte-
len bánásmód, a mai nevelés ferde iránya nem képesiti az 
embert az egek birásására ; számításaiból ki van hagyva a 
lélek üdve. A sz. Orsolyáról nevezett zárdanők egyházunk 
szellemében hivatásilag működnek a nőnevelés terén. Elet-
rendszeröket tekintse vizsgálja kövesse, ki családját jámbo-
rul fölnevelni óhajtja. Ók gyertyakint világítanak a bünho-
mályban, hanyatlásunk setét éjeiében. Mennyi csapást há-
ntanak el, az áldások mily bőségét imádkozzák le önfelál-
dozó életökkel, ki mondja meg ? Böjtöléseik, sanyargatásaik 
érdeme, az élelemkereső nép mulasztásait mintegy pótolja. 
Az egyházi testületekben, a népek villámhárítóira ismerünk. 
Ki ne szeresse, ki ne óhajtsa, ki ne sajnálja őket? ,Ah mi-
seremini — saltem carissimi !' Megenyhül bánatunk, midőn 
egymásért imádkozunk: ,Sancta Maria ! succurre miseris, juva 
pusillanimes, refove fiebiles, ora pro populo, interveni pro 
clero, intercede pro devoto foemineo sexu. 

POSEN, nov 25-én. A szomszéd Oroszországban min-
den hivatalos meghazudtolásak mellett is a katholikusok el-

' ) T . 1. p. 290. 
2 ) T . 1. p. 1 9 9 - 2 0 0 -
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len uj önkényszerü szabályzatok hozatnak. Az egyháznak fo-
kozatos lerontása elvben elhatároztatott, és kivitelére e terv-
nek a zárdák megszüntetése, a hivatalos tanitás és nevelés, 
a lengyel elemnek, és a katholikus papságnak a tanodákbóli 
kiszoritása szolgálnak. A püspököknek Romávali közlekedésük 
megakadályozása által szakadár egyházat vélnek alkothatni, 
mely a ezárnak eszköze és szolgája legyen. Az elemi okta-
tást szabályzó legujabbi redeletekben világosan ki van 
mondva, hogy'az orosz tanodák kizárólagosan csak oroszok ál-
tal igazgattathatnak, a lengyel iskolák pedig oroszok által is. 
Nem kételkedni benne, hogy ez utóbbi engedményt hasz-
nukra forditandják majd az oroszok. — Berlinben sem men-
tek a zaklatásoktól azon kath. szülők , kik gyermekeiknek 
vallási meggyőződésűkkel megegyező neveltetést akar-
nak adni. Ha egy berlini polgár , ki polgári jogáért meg-
fizetett , és azután is rendesen fizeti adóját , a hatalmas 
„Schul-Deputation" előtt jelentkezik, és engedélyt kér, 
hogy gyermekét nyilvános, vagy magántanodába küldhesse, 
azt azonnal megkapja, ha a kijelelt tanoda protestáns ; de 
ha egy kath. iskolába akarja járatni gyermekét, szigorú ki-
hallgatásnak és vizsgának vettetik alá, okát kérdezik ezen jog-
szerű kívánalomnak. Emlékezetébe hozzák kötelmét gyerme-
két a hivatalos vallású tanodába küldeni, és efölött jegyző-
könyvet készítenek, melyet az illetőnek alá kell irni. Azután 
elküldik a pásztort, hogy a család prot. tagját jobb útra ve-
zesse. Ezen kivül a gyermeknek, és sokszor az apának is ke-
resztlevelét követelik, egy szóval kifárasztani akarják az ille-
tőt, mi sokszor sikerül, és a gyermek az államvallás részére 
meg van nyerve. A kath. tanítók pedig szigorúan megbüntet-
tetnek, ha az iskolai bizottmány engedelme nélkül valakit ta-
nodájukba mernének felvenni. Es mindez történik daczára 
annak, hogy a porosz törvény azt határozza, hogy az apa 
korlátlanul rendelkezik gyermekeinek mikénti neveltetésé-
ről. Innét magyarázható, hogy itt Berlinben a kath. iskolá-
kat csak körülbelől 2000 gyermek látogatja, holott a katho-
likusok száma 26 ezerre megy. —A badeni nagyherczegségben 
a nép, és pedig a protestáns ugy mikint a katholikus erősen 
ellenáll a szabadkőmivesi minisztérium által az elemi okta-
tás szabályozására hozott u j törvényeknek. Habár e törvény 
a népképviselők által majd egyhangúlag jóváhagyatott, ezen 
nép még sem segít közre keresztülvitelére. E napokban kel-
lett volna az újonnan alakítandó községi iskolabizottmányok 
tagjai választásának megtörténni. A „Badische Beobachter" 
58 községet számit 53,568 kath. választókkal, kik közül csak 
423 vett részt a választásban, és tizezer prot. választó kö-
zül csak 332. — 150 községből 50-ben egy szavazat sem 
adatott, átalában lehet mondani, hogy 200 választóból csak 
egy szavazott. 

OXFORDT. nov 17-én. A lapokból mindenütt ismere-
tes, hogy a gyilkos Müller, ki oly sokáig izgalomban tartotta 
a botránykedvelő közönséget, a vérpadon bevallá bűnös vol-
tát. A protestáns lelkész sietett eme vallomást a hatóságok-
nak és a közönségnek tudtára adni. Különös, az igaz, hogy 
a protestánsok, kik annyit gyalázzák a katholikusok részle-
tes és titkos gyónását, mégis kinozzák az elítélteket, hogy 
nyilvános bünvallomást tegyenek. — November 5-én min-
den évben a puskaporos összeesküvés emléknapján a pápa 
és egyházunk ellen elkövetett bántalmak Ilewens Tamás 

hathersagei prot. anglikán lelkésznek alkalmat adtak arra, 
hogy egész nyíltsággal tárja fel hitsorsosai előtt a történeti 
igazságot, és kárhoztató Ítéletet mondjon azokra, kik üldö-
zéseikkel elkeseritették, vérengző tetteikkel egész ily bor-
zasztó gondolatra vitték amaz összeesküvőket. — Anglikán 
barátaink gróf Buchannak megtérését a kath. hitre jelen-
tik. Ezen gyors jelentés az ő részökről abból magyarázható, 
mivel azt vélik, hogy minket szomoritanak, ha a gróf urat 
nagy bűnösnek kikiáltják. Ugy látszik nagy bibliai ismere-
teik mellett sem emlékeznek meg arról, hogy Jézus Krisz-
tus isteni szavai szerint, ily bűnös ember megtérése fölött 
az öröm kétszeres leend a mennyekben. — Egy iskolatársom 
mondá, hogy Newman atya Oxfordba jövetelének hire nagy 
örömöt keltett az oxfordi tanulók között. Az , Apologia' meg-
nyitotta számára a uemeskeblü ifjúság szivét. Kingsley ta-
nár támadása tehát gondviselésszerű ténynek mondható. 
Büszkék most ottan arra , hogy ezen tudós czáfolója az ox-
fordi egyetem egykori hallgatója volt. — Szent Leonardnak 
ünnepét, melynek életét tudós Arbellot ur oly híven megírta, 
f. hó 6-án ülték meg fényesen a hazelwoodi ősrégi kápolná-
ban, hol az folyton megtartatott, még a hitváltoztatás gyá-
szos korszakában is. Ezen kápolna jóval a vallásos rombo-
lás előtt épittetett, és egyike azon három szentélyeinknek, 
melyek, hála az azokat bíró családok buzgó és törhetlen ka-
tholikus hitöknek ! soha meg nem szentségtelenittettek. Ezen 
három szentély : sz. Leonard Hazelvoodban Indcaster mel-
lett a yorksirei tartományban ; keresztelő sz, János és sz. 
Amand East — Hendredben Wartage mellett a berkshirei 
tartományban ; és egy kápolna Lancashire-ben. — A tarto-
mányi lapok azon papjaink közül az utolsónak halálát jelen-
tik, kik a douai collegiumban neveltettek, mely intézet, mint 
tudva van, közel két századon át majdnem kizárólag nevelte 
a világi papságot Anglia számára. Ezen tiszteletre méltó 
egyházi férfiú Penswick János volt, Gerard Robert ur káp-
lánja, és az északi Angolország legutóbbi apostoli helyettnö-
kök egyikének testvére. Mult junius havában töltötte be 
életének]96-ik évét. Közel félszázadon át működött Lancas-
hireben a birckleyi missioban. Püspöktestvérével együtt 
azon csekély számú fiatal angol áldozárok csapatjához tar-
tozott, kik 1798-ban megszöktek a börtönből, hova őket a 
franczia forradalmi kormány vetette, s visszatértek ismét 
liazájokba, hogy teljesíthessék szent hivatásukat. 

Szentszék! határozat. 
Ad episcopos Belgii. 

Illustrissime ac Reverendissime domine uti fráter. 
Quum non levis momenti sit pluribus ab hinc annis 

istis in regionibus agitata quaestio circa doctrinam a non-
nullis universitatis Lovaniensis doctoribus traditam de vi 
nativa humanae rationis, Sanctissimus. D. N. qui in Aposto-
licae Sedis fastigio positus advigilare pro suo munere debet, 
ne qua minus recta doctrina diffundatur, quaestionem illám 
examinandam commisit duobus S. R. E. Cardinalium conci-
liis tum s. Officii tum Indicis. Jam vero cum esset hujusmodi 
examen instituendum, prae oculis habitae sunt resolutiones, 
quas sacrum idem concilium Indicis edidit, jam inde ab an-
nis 1843 et 1844, posteaquam ad illius judicium clelata sunt 
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opera Gerardi Ubaghs in Lov. univ. doctoris decuriali3, in 
primisque tractatus Logicae ac Theodiceae. Etenim sacer 
ille consessus mature adhibita deliberatione duobus in con-
ventibus habitis die 23 mens. Jun. an. 1843. ae die 8. Aug. 
an. 1844. emendandas indicavit expositas tam in Logica 
quam in Theodicea doctrinas de humanarum cognitionum 
origine sive ordinem metaphysicum spectent sive moralem 
et illarum praesertim quae Dei existentiam respiciant. Id 
sane constat ex duobus notationum foliis, quae ex ejusdem 
sacri consessus sententia Gregorii XVI. SS. PP. auctoritate 
eoníirmata ad Emum Card, archiep Mec.hliniensem per Nun-
tiaturam Apost. transmissa fuerunt, monendi causa auctorem 
operis, ut nova aliqua editione librum suum emendandum 
curet, atque interim in scholasticis suis lectionibus ab iis 
sententiis docendis abstinere velit. — Quae duo notationum 
folia, modo res spectetur, simillima omnino sunt; si namque 
in folio posteriori aliqua facta est specie tenus immutatio, 
id ex eo repetendum est, quod auctor accepto priori folio li-
bellum die 8. Dec. an 1843. Emo archiepiscopo tradidit, quo 
libello doctrinae suae rationem explicare atque ab omni er-
roris suspicione purgare nitebatur. Quem sane libellum, licet 
idem Emorum patrum concilium accurate perpendisset, mi-
minime tamen a sententia discessit, atque adeo tractatus il-
los ac nominatim tractatum de Theodicea, qui typis im-
pressi in omnium versabantur manibus, atque in universitate 
aliisque scholis publice explicabantur, corrigendos judica-
vit. Fatendum quidem est, post annum 1844. nonnullos in-
tervenisse actus, quibus praedicto Lov. doctori laus tribu-
ebatur, perinde ac si in posterioribus sui operis editionibus 
sacri consessus voto ac sententiae paruisset, sed tamen uti 
firmum ratumque est bina illa notationum folia post sacri 
ejusdem concilii sententiam SS. P. auctoritate comprobatam 
fuisse conscripta, ita pariter certum est, posteriores illos 
actus haudquaquam s. concessus, multoque minus SS. P. 
continere sententiam, quod quidem actus illos legentibus vi-
dere licet. Quae quum ita sint, necessarium investigare ac 
perpendere visum est, num memoratus Lov. doctor in editi-
onibus logicae ac theodiceae, quas post diem 8. mens. Aug. 
an. 1844. confecit, accurate sit exsequutus quod a s. con-
cilio libris notandis inculcatum ei fuit in memoratis notati-
onum foliis per Card, archiepiscopum eidem auctori trans-
missis , hujusmodi porro instituto examine rebusque diu 
multum ponderatis, memorati Cardinales tum qui s. Inquisi-
tioni tum qui libris notandis praepositi sunt, conventu ha-
bito die 21. sept, proxime praeteriti judicarunt recentes eo-
rumdem tractatuum editiones minime fuisse emendatas juxta 
praedicti sacri consessus notationes, in iisque adhuo re-
periri ea doctrinae principia quae uti praescriptum fuerat, 
corrigere oportebat. 

Quod quidem auctor ipse recent! in epistola ad Emum 
Card. Ludovicum Altieri praeef s. b. libris notandis missa 
aperte fatetur. Scribit enim quatuor adhuc se publicasse 
Theodiceae editiones, 1-am nimirum an. 1841. quae primitus 
subjecta est S. Sedis judicio ; 2-am an. 1845. typis impres-
sam haud ita multo post notationes a s. Card, consessu pro-
positas, utraque vero editio quemadmodum suis ipse verbis 
fatetur auctor, similes prorsus sunt, idèm capitum, paragra-
phorum et paginarum numerus, eaedem locutiones ; hoc so-

lum differunt, quod secunda editio aliquot diversi generis 
notas et paucas phrases incidentes continet, quae simul pagi-
nas forte duodecim implere possint. Editiones vero, ut ipse 
prosequitur, tertia an. 1853, et quarta an. 1863. etiam in se 
similes sunt et a praecedentibus, si formam exteriorem, non 
doctrinam spectes, multum differunt, Adlogicam porro quod 
spectat , cum illius tractatum iterum typis mandavit, post 
acceptas s. consessus notationes haec in praefatione signifi-
cavit: Quantumcumque scripta immutaverim, numquam mi-
nime recedendum esse duxi a principiis, quae in primis editio-
nibus assumpseram, quae tamen repudiare vel mutare me non 
puderet, si illa falsa vel minus recta esse quisquam ostendis-
set. — Hinc pariter memorati Cardinales judicarunt, exse-
quendum ab auctore esse, quod minime adhuc praestitit ni-
mirum emendandam illï esse expositam doctrinam in cun-
ctis iis locis seu capitibus quae s. consessus librorum no-
tandorum judex minus probavit juxta notationes in supra-
dictis duobus foliis comprehensas et peculiariter in primo, 
utpote quod , rem apertius ac distinctius explicat. Ex quo 
tamen haudquaquam intelligendum est probari doctrinas re-
liquas, quae in recentioribus operum praedictorum editioni-
bus continentur. Hanc porro emorum patrum sententiam 
SSmus D. N. Pius IX. auctoritate sua ratam habuit et con-
firmavit. 

Quae cum ita se habeant, dum Emus Card. Mechlini-
ensis juxta demandatas ei partes memoratum doctorem Ge-
rardum Casimirum Ubaghs admonebit, officii sui eique ve-
hementius inculcabit, ut doctrinam suam ad exhibitas s. 
consessus notationes omnino componat, erit vigilantiae 
tuique studii pastoralis ^una cum archiepiscopo aliisque 
suffraganeis episcopis omnem dare operam ut hujusmodi 
emorum patrum sententia executioni nulla interjecta mora 
mandetur, neque in ista Lovan. universitate, quae ab ar-
chiep. Mechl. et suffrag. antistitum auctoritate pendet, ne-
que in seminariorum scholis aliisque lyceis illae amplius ex-
plicentur doctrinae, quae uti primum ad Apost. Sedis judi-
cium delatae fue run t , visae sunt a scholis catholicis 
amandandae. 

Haec significanda mihi erant Emorum patrum nomine 
amplitudini tuae cui fausta omnia ac felicia precor a Do-
mino. Amplitudinis tuae Romae d. 11. oct. 1864. Addictis-
simus uti Frater, C. Card. Patrizi. 

IRODALOM. 
Les sophistes et la critique, par A. Gratry. Paris 1864. 

Egészen vitairat, nemcsak Renan, hanem az egész is-
kola, és a hitetlen bölcsészek ellen. Az iró ur már több mun-
káról ismert név, mély tudománya, okoskodási szigora, egy-
szerű irálya, müveit gúnyora ezen iratban a legfényesebb si-
kert aratja ; melyekhez még ha az egységes gondolatot, e 
helyenkint ékesszólással elragadó erőt veszszük, a munkát 
legjelesebbnek kényszeríttetünk vallani. Az igazság győzelme, 
az Írónak magasztossága az igazság védelmében, a támadás 
nemtelensége, kétszinüsége, perfid czélja a két ellentét, mely 
korunkat annyira jellemzi. Némelyek hibának mondták, hogy 
a lelkes kath. férfiak oly készültséggel harczra léptek e könyv 
ellen , mely ismeretlenül a könyvárusok boltjaiban hevert 
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volna, mások pedig a czáíiratok elégtelenségét emlegetik, 
mondván : „eddig egy sem ezáfolta meg tökéletesen.' De vál-
jon aczáfoló kath. férfiak hirdették-e Renan könyvét, mielőtt 
megjelent? A nagy lárma, melyet Siècle, Débats,'.Constitu-
tionnel , Indépendance stb. tett , mutatja, hogy Renan eze-
reknek érdekében dolgozott, hogy könyvének mások szerez-
tek keletet, mielőtt kinyomatott, s a franczia, sőt a külföldi 
kormányokkal is már előre volt az ügy elintézve, hogy sehol 
el ne tiltassák, a könyvárusok, fordítók már előre ki voltak 
jelelve, kik a munkát terjeszszék. Váljon a lelkes katholiku-
sok oka-e, hogy az első kiadás 15,000 példányban rögtön el-
kelt ? Mielőtt csak egy szó, csak egy czáfirat, csak egy fő-
pásztori körlevél jött volna ki, már Renan vagy 60,000 pél-
dányban el volt terjedve. Ily viszonyok között hallgatni 
árulás, fegyverletétel volt volna, s a könyv, hitünk igazsá-
gának kárára épen ugy terjedeU volna , mint most a lel-
kes czáfolatok után. Ep a tárgy nagysága, a támadás me-
részsége, az első keletnek szélessége az, ami a kath. lelke-
seket fegyverre szólította. Ha szemet hunyunk, nem lesz 
azért éjszaka, ha javainkat nem védjük, nem maradnak el a 
tolvajok, a minden áron kivánt béke, midőn életkérdés van, 
nem a katholikusnak szokása. — A czáfolatok elégtelensé-
géről tett észrevétel önmagától összedűl; ha tekintetbe vesz-
szük mi áll í t tatott? mi tagadtatot t? és mi válaszoltatott 
mind a kettőre. Gratry ur szélesebb tért választott, mivel az 
egész kereszténvtelen iskolát megtámadja. ,,A mai sophis-
ták, igy szól, méltók e névre, mivel a józan észnek első alap-
igazságát tagadják, az igaz és a nemigaz, az állitás és a ta-
gadás közötti különbséget. Plato és Aristoteles ledöntötte a 
régi sophisták iskoláját ; el volt ez rontva , mig csak a pan-
theismus , a sophisticának ezen széles mezeje és magzatja, 
újra fel nem élesztette. Ezek tagadják az észt, az észnek tör-
vényeit , okoskodási menetét , alkalmazásait; teremtenek u j 
logicát, melynél az ,igen' és a ,nem' minden dologban ugyan-
az , mely előtt nincs ellentét , nincs ellenmondás , melyben 
minden azonos lesz a képtelenségben. Ezek sophisták, atheu-
sok, mivel előttük az Isten csak eszme, mely csak akkor lé-
tezik , amikor és ameddig felőle gondolkozol. Van uj logicá-
j u k , ezt itészetnek nevezik, melynél az állitás és a tagadás 
ismét azonos. Ezen itészetet alkalmazták a bölcsészetre , a 
történelemre, a természettanokra, a szentírásra, a hittanra, 
az egész irodalomra. Ezen itészet szülte Renan könyvét." 
Ez Grratry ur könyvének első része. A második rész egészen 
Renan könyvéről szól. Ebben czáfolása fölülmulhatlan, törő, 
zuzó. Csak komoly elme kell, és Gratrynak czáfiratát kimerí-
tőnek mondandja. Mindenütt bizonyít, midőn Renan csak 
állit ; mindenütt idéz, hol Renan csak a kútfőnek nevét em-
líti; hol Renan bizonyítani látszik, Gratry ugyanabból be-
vitatja , hogy Renan lehozása nem áll, hogy a kútfővel és 
saját állitásával ellenkezik, tehát az egész müve férczmü és 
hamis. Renan mondja, hogy a négy evangélisták közül csak 
egy mondja Jézust Istennek ; Gratry rábizonyítja, hogy mind 
a négy annak nevezi. A sok tévedésből, hazugságból, hamis-
ságból, mely Renan könyvében hemzseg, Gratry csak tiz je-
lentékenyebbet választott ki vitára. Ezek után Gratry ur a 
régi sophistáknak modorát Renan könyvében pontról pontra 
kimutatja „Renan nem fejteget, ő magát isteni jósnak mu-
tatja be, vizsgálatokat tesz, de mellékes dolgokról, fődolgára 

csak utalásokkal, jegyzetekkel él. Ez uj rendszer, melyet 
jegyzetrendszernek lehetne mondani. Kútfőkből bizonyítani ! 
Ez sok Renanra. Első tekintetre gondoltam is, hogy Renan 
legalább a főbb állításokra nézve szigorú tudományossággal 
jár el. Igy csalatkozhattak sokan, kik Renan könyvébe bete-
kintettek. Hanem mit láttam azután? Felütöttem a kútfőket 
egytől egyig, s a jegyzétrendszert nevetségesnek tapasztal-
tam. 0 nem minden állításainál hivatkozik kútfőkre, ezt csak 
némelyeknél teszi ; de ezek között sok kútfőnek az állitással, 
melynek bizonyítására fölhozatik, semmi köze, másutt pedig 
a kútfő egészen ellenkezőt állit ; más állításaira pedig , pél-
dául, hogy keresztelő János Jézusnak magasabb tekintélyét 
el nem ismerte, semmi kútfőt nem idéz." Minden tehát puszta 
állitás ,assertionalisme absolu.' Renan könyve nem történeti 
roman , hanem történet elleni , hol minden önkény szerint 
megy. Emiatt Renan egyetlen egy czáfirata sem felelt meg, 
még a jó hiszernü Írónak bátorságával, becsületszeretetével 
sem birt, hogy magát védelmezze, mivel ő tudta legjobban, 
hogy közte és a czáfolók között égföld a különbség ; miután 
ő állit , amit akar, a czáfolók pedig, amit lehet, és amit kell. 
Mi volt tehát Renannak czélja ? A kereszténységnek azo-
nosságát megmutatni a materialismussal, a religiot az atheis-
mussal, az imádást a megvetéssel, az is tenségeta nemisten-
séggel összezavarni. Mult században a bölcsészek nyiltan 
szóltak , hogy a kereszténységet kiirtani akarják ; a mosta-
niak a gonoszságnak nyíltságával sem birnak, a gonosz ügy-
höz a módnak aljasságát is hozzácsatolják, mivel a keresz-
ténységet dicsérik, de o l y a t , m e l y a m u l t századi atbeismus-
sal ugyanazonos legyen. A kétszinüség nevet cserél. — 
Végre sokan dicsérték Renanban az irály szépségét. Gratry 
ur erről is szól. Lehet-e a logicának, a józan észnek tagadása 
szép ? Ez lehetetlen. Renan sokat adott az irályra, ez a fran-
czia Íróknál nagy dolog ; de Renanról e dologra is lehet 
mondani : amphora coepit institui ; currente rota cur urceus 
exit? „A sok ellenmondás között tiz lapot Jézus dicséretére 
forditva látok. Sokan csak ezt látják e könyvben. Ezt olvasva, 
elfeledik a sok gúnyt, sértést, átkot, mit széltiben olvastak. 
Hogyan viselhet el a józan ész annyi ellenmondást." Utol-
jára egy visszapillantást találunk Gratry könyvében a so-
phisták állításainak gyűjteménye gyanánt, mely az olvasónak 
az egész könyvre visszapillantást nyújt. 

VEGYESEK. 
Deila Rovere tábornok , s Minghetti elnöksége alatt 

hadügyminiszter nov. 17-én hirtelen meghalt. Az ur öldöklő 
angyalának borzalmas pallosa suhog a szentségtörő, eskü-
szegő olasz forradalmárok fölött. Delia Rovere, mint had-
ügyér, mosolygott, mikor az ártatlanok meglövetéseit hal-
lotta, mondván : félreértésből történt' ; ő volt, ki f. é. május 
végén törvényjavaslatot adott be a kamarákhoz, mely a nö-
vendékpapokat az ujonczozás alá veti ; ő volt, kiről II Di-
ritto lap irta : „nem hiszszük, hogy hadseregünkben ügyet-
lenebb ember volna,; gyalázat a hazára, hogy ily ember vau a 
kormányon." O kifosztani akarta a pápaságot, melytől csa-
ládja a legnagyobb jótéteményeket vette. 

Színházi előadásokról szólni nincs hivatásunk, de le-
het a színházi darabokról. Montjoye, Feuillettől irva, Deák 
Farkastól (,Farkas' keresztnév?) forditva különféle véle-
ményű itészetre, itészkedésre, vagy itészeskedésre adott al-
kalmat a magyar lapok írói között. Ezeket tartjuk szem előtt, 
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legyen a darab amilyen olyan. A P, S e nemű jelentője irja, 
hogy a közönség „megelégszik a bádgyadt müvekkel, még 
pedig a legszenvedélyesebb költői nemben, a drámában." 
Mintegy sajnálja, hogy tiz év óta fel nem találhatni a drá-
mában ,,a nagyobb szenvedélyt, az élethalál küzdelmet, a 
nagy hatásra számított merészséget, a szenvedélyek erőtel-
jes nyilatkozatját," a mostani drámák szeliden viilanyzó ha-
tással megelégesznek. — Valóban, ha nincs öngyilkolás, ha 
nincs orgyilkolás, ha nincs a gonoszság képezdéje gyanánt 
előmutatott istenkáromlás, vagy mások megromlására tett, s 
erkölcsrontásra taglalt aljas cselszövény, ha nincs kétségbe-
esés, mely a ker. erénynek megtörése, a drámának nincs ha-
tása. Es azt mondják erőteljesnek, ami gyávaság, pulyaság, 
a férfias akaratnak az érzelmek kemenczéjében történt fel-
olvadása, mint például Bankbán hörgő, kapkodó, rugdalódzó 
halála. Az elfajult kedélynek az ostor már kevés, neki bunkó 
kell, a paprika kevés, neki méreg kell. Ez nincs a Montjoye 
darabban, azért kevés hatású. Mintha a szenvedélyekben 
erő lenne és nem gyengeség, mintha ezeknek torlódásaitól 
elkapott ember cselekednék, és nem, mint az ártól elsepert 
őszi levél, erő nélkül vitetnék. Ez Íróinknak legfőbb lélek-
tani tévedése, hogy erőt, hatást csak a szenvedélyek győ-
zelmében keresnek. Ha nincs egy arasznyi szalonna Debre-
czenből, nem is szép, bármily erős legyen az akarat. Az er-
kölcsi erő, mely Saladinnal a nagy hatású leczkét mondatja, 
mely Montjoye nejében nyilatkozik, mely az elfajult Roland-
ban, s Montjoye atyában a soká ápolt szenvedély fölött győ-
zedelmeskedik, nem volna erkölcsi erő, ez a P. N. Ítésze sze-
rint blazirtság, neki fejszédülésig menő szenvedély kell, mely 
a esapongást is meghaladja. Némely Ítésznek nem tetszik a 
darab, mivel az ő nézeteivel, az ő kedélyhangulatával össze 
nem hangzik. Montjoye darabnak egy árnyoldala van : a 
párbaj, mely, gondoljuk, sehol nem roszaltatik, kivéve Mont-
joye atyát, ki által esztelenségnek nyilvánittatik. Fény ol-
dala a darabnak, daczára minden magyar itésikedőnek : az 
erkölcs győzelme, a javulás, a női vallásosság, a gyermeki 
szeretet, a siker házi politikájának elitéltetése, a 89-i elvek, 
a polgári házasság kárhoztatása. A szeles, a túlfeszített, a 
gyilkosságokban keresett erőnek mellőzése, s ennek az er-
kölcsi javulásban (Montjoye) felmutatása, a darab legszebb 

érdeke, mit az Ítészek gyenge villanyozásnak mondanak hogy 
Saladin atya öngyilkolása, Montjoye atya égbekiáltó bűne 
részletesen nem festetik, épen a darab fénye. Maradjon a 
bün, hova tartozik, a setétségben. 

Littré és Michelet Franeziaországban bevallott atheus. 
Michelet ezelőtt dicsérte a zsidó népet, hogy gyalázhassa a 
kereszténységet: ma ,az emberiség bibliája'czimü könyvé-
ben gyalázza a zsidók bibliáját, hogy az evangéliumot gya-
lázhassa. Ezen istentelenek a szent családról irnak, hogy az 
olvasó megszokja annak tagjaiban csak közönséges embere-
ket nézni Akikről gondolnánk, hogy a szent családról szólni 
sem fognak, felőle könyveket irnak. A 72 éves Micheletnek 
a keresztény törvény, mely a test megzabolázását követeli, 
máig is nehéz, ő a haladást a test kibékósitásában találja, 
ezt ajánlja. Eddig az emberiség haladott a szellem uralko-
dása mellett, most akarják, hogy az aljas testi vágyak ural-
kodása alatt haladjon. 

A W . K. Z. Wittelshöfer kanyizsai születésü zsidónak 
rágalmai ellen vitt perfolyamból ezen tanúságokat huzza a 
napisajtó jellemzésére : 1) nem emiitették a lapok Schöller 
bankár vallomásából azt, hogy a neudorfi szerzetes nők csak 
jelentéktelen összegű állampapírt vásároltak ; 2) nem emlí-
tették, hogy Bendiner tanú zsidó, ami vallomására fényt ho-
zott volna ; 3) kevesen emiitették, hogy Wittelshöfer zsidó, 
s hogy a törvényszéki teremben levő sokaságból a zsidók 
nyilvánítottak legtöbbször tetszést , vagy nemtetszést ; 4) 
egyik sem említette, hogy Bendiner zsidó maga magának el-
lent mondott ; 5) Bauer orvos tanúságát, mivel az apáczák 
iránt kedvező volt, egy lap sem adta teljes terjedelemben, 
amit pedig hazudozása és bujtogatása miatt azonnal bezárt 
Klein Teréz tanú az apáczák ellen mondott, azt szóról szóra 
közölték; 6) Lienbacherállamügyvéd beszédét lehetőleg meg-
rövidítették, Berger beszédjét pedig teljes szövegben hoz-
ták. Ezekből Ítéljen minden becsületes olvasó némely szer-
kesztők igazságszeretetére és jellemére, — és igy a lapra 
is, akarja-e azért fizetni, hogy jégre vitte ? 

Kegyes adomány. 
P e s t r ő l i smét a szen ta tyának 20 f r a n k 

Előfizetési fölhívás. 
A romai kérdést az isteni gondviselés fogja megoldani, s biztosan várjuk, hogy érdekeinkre kedvezo-

leg. Boldogok, kiknek érdekei az Isten szent nevének érdekével e földön ugyanazok. De nem az Isten 
tette-e, hogy érdekeink ugyanazok legyenek ? hogy azonosoknak felismerjük ? És nem azért oldatik-e meg 
e kérdés reánk kedvezőleg, mivel érdekeinket az Isten szent nevének érdekeivel e földön azonosoknak is-
merjük Soha, sehol sem vesztünk, csak hol megoszlunk. Funiculus triplex difficile rumpitur, vae soli ! 
Es a magyar kérdés? Nem ugy értjük ezt, mikint ez ma áll feloldatlanul, de ugy, mikint fog állni, mikor 
politikailag meg leend oldva. Ibi erit stridor dentium. És mi jobbról balról zilálva, régi szakadozottságban 
vagyunk, quae Ventura sunt, nem is gondolunk. A „cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est" 
helyett, nem „recordare Domine, quid acciderit nobis !" dallamra hangolja-e az idő maga a mi nyugvó 
hangszereinket? Épen azért, mert n y u g v ó hangszereink. A jóslók hivatására nem küldetünk; sedebit 
solitarius, et tacebit, quia levavit super se ; legyen ez elég. Lesz-e signum in Israel, fogjuk látni ; de akik 
sejtik, szóljanak ; mi szólni akarunk, szólásra meghívunk mindenkit. Hányan találkozandunk a testvérek 
között? a testvérek fognak válaszolni, mi e napokban a második sorban vagyunk, hogy azután elsők 
szólhassunk. E szándékban folytatjuk a lapot, a rendes előfizetési dij mellett, egész évre 10 frt. 50 kr. ; fél-
évre 5 frt. 25 kr. Pest, Lipótutcza 19 szám. Palásthy Pál. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t Pes t en 1864 K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , Ga lgóczy és Kocsi nyomdájában . ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n , 9. sz. a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-
dor njoindai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, december 24-én. 51. II. Félév. 1864. 

TARTALOM: Registrum. (Folyt.) — Egyházi tudósí-
tások, — Irodalom. — Vegyesek. 

Registrant. 
(Folyt . ) 

De még e jó, mert az ur Jézus istenségéhez 
még mindig liivó'i kegyeletes érzülettel ragaszkodó 
protestáns köznép confirmatioját a protestantismus-
ban sem vélik egyébképen eszközölhetőnek, mintha 
keblében az ellenséges indulatot és babonás balité-
letet is táplálják. íme! a ,Házi kincstár' ez évi 1-só' 
számában, a „Jellemvonások nevezetes protestáns 
emberek életéből" czimü rovat alatt, az utolsó Se-
rédy szerepel, ki szüleinek sok kedvezéséberi része-
sült, de állitólag Bécsben ősei örökét elfecsérelvén, 
ott katholikussá lett, s ezen léptéről atyját értesité is. 
„Megütődött ezen, mondatik, (az ő) atyja, aki szigorú 
kálvinista ember volt. Azt irta neki vissza, hogy soha 
többé szeme elé ne kerüljön, bocsánatra ne is gon-
doljon." (Persze, a nevezetes emberek jellemvonásá-
hoz tartozik az engesztelhetlenség és a lelkismeret 
szabadságának korlátolása is.) A levél másik olda-
lára pedig e szavakat irta: 

„Ebtől szakadt, 
Hittől szakadt: 
Légy magvaszakadt ! " 

(Épületes egy atyai áldás.) „S a Serédy család a ro-
mai katholikus Serédyben (s itt csattanik az ostor) 
1722-ben kihalt." Baculus est in angulo: ergo pluit, 
mondhatnánk rá. — S a ,Prot. lap' és ,Házi kincs-
tár' szerkesztője Ballagi ur mindennek ellenére is 
azt akarja elhitetni olvasóival, hogy a „Religio" 
(előbbi) szerkesztőjén kivül, más elfogulatlan ember 
bizonyosan semmit sem találand irataiban (a solida-
ritás és morális felelőség értelmében, másoknak hozzá 
küldött, és általa közzé is tett közleményei, az.ő ira-
tai is) miben a legkényesebb felekezeti lelkismeret 
is megütközhetnék." (Prot. lap. 1862. 9 sz.) No már 
ehhez vak hit kivántatik, mig ellenben a marosi ref. 
egyház megye (tractus) részletes zsinatának köny-
nyen érthető, és észszertileg meggyőző abbeli végzése, 

miszerint kinyilatkoztatá: „Ne kezdjünk oly ünneplé-
seket, (Calvin halálának hárorq^zázados évfordulójára 
vonatkozólag) melyek azon kivül, hogy hitelveink 
megtagadása mellett fájdalmas visszaemlékezéseket 
keltenek kebleinkben, még a testvér hitfelekezetek-
nek is botránykozás tárgyául szolgálhatnak." (Prot, 
lap. 1864. 24 sz. 763, 764.) Valójában, „ha elvitáz-
hatlan történelmi tény, miszerint mind a két evan-
gélikus egyháznak symbolumai megavultak, a 19 
század miveltségével összehaugzásban nem állanak," 
(mikint Szilágyi ur sokaknak sok számtalanszor 
nyilvánitott e nézetét emlékezetbe hozza) ha Luther 
az akarat szabadságteljes hiányáról, és a jóságos 
cselekedetek nélküli hitről szóló dogmáját, valamint 
C&Ivin. is, Ballagi ur észrevételekint „tanát ellenke-
zésbe hozta az emberiség fejlődésének alapeszméjé-
vel," és az erény fogalmával ; lia az Isten örök igaz-
sága és jóságával össze nem fér, a müveit protestán-
sok által átalában elvetett, de Révész Imre ur által 
még most is védett, azon értelemben vett elővégzeti 
tana Calvinnak, miszerint : „az Isten az emberek 
megromlott tömegéből már eleve bizonyos meghatá-
rozott számot kiválasztott az üdvösségre, a többie-
ket pedig az örök kárhozatra rendelte;" ha a cálvi-
nismus Grenevában nem egyéb, mint egy tiszteletre 
méltó rom ; és Calvin Jánostól mi sem maradt egyéb 
fön, mint az általa használt ,karos szék', ha Grene-
vában a Calvin-ünnepélyt megelőző estén, a város 
utczáin falragaszok formájában, mikint Szilágyi ur 
értesült, a Servet elleni halálitélet kifüggesztetett ; 
és ha vallásujitások, ugyan Szilágyi ur elisme-
rése szerint is, sok roszat, Ínséget, veszélyt szültek, 
mint azt a többek közt a reformatioból eredett- moz-
galmak és véres háborúk bizonyitják ;" (Prot. lap. 
1864. 10, 21, 20, 25 sz.) ugy bizonyára csak is he-
lyeselhetni a fönebb nevezett marosi egyház-megye 
abbeli indokolt végzését, „miszerint a Calvin-íinnepé-
lyek megtartását nem javaslá, tekintettel azon egye-
netlenségre , hátramaradásra és kárra, mely az egy-
házat, és embereket, a hitujitás következtében érte." 
(Prot. lap. 1864. 24 sz.) Nem tagadja ezt b. Kemény 
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Zsigmond ur sem, sőt inkább a Kisfaludy-társaság 
ez idén tartott közgyűlésén Vörösmartynk fölött 
mondott emlékbeszédében értlietőleg bevallá , hogy 
„a protestantismus szabad fejlődhetése miatt Zrinyi 
Miklós ,Zrinyiász' halhatlan Írójának imint neve-
zett röpirata, melyben egyszersmind nagybátyjának, 
a szigetvári hősnek halálát megénekelé, nem tevé 
meg arra számitott hatását, hogy az ország egysé-
gének érdekében, az ozmánok kiűzésére az egész 
nemzet fegyvert fogjon." (Pesti Hírnök 1864. 40 sz.) 
Pedig lia a hitújítás már annak előtte a nemzetet 
pártokra nem szakgatja, emberileg véve a dolgokat, 
a mohácsi ütközet vagy elmarad, vagy diadallal 
végződik, vagy legalább is elejét lehetett volna venni 
utóbb egyesült erővel, annak, hogy Kisfaludykint 
ne váljék a ,hősvértő] pirosult gyásztér, nemzeti nagy 
létünk temetőjévé.' S csak is ily értelemben, nem pe-
dig ugy, amikép Révész ur veszi, való igaz az, mit 
ugyan ő mond ,Calvin élete' czimü munkájában: 
„Mindenesetre állithatjuk, mond, hogy hazánk sor-
sának folyása más irányú lett volna, lia itt a refor-
matio , s különösen a calvinismus létre nem jő, és 
nyilvános államjogi értékre nem emelkedik." (Prot, 
lap. 1864. 26 sz.) Az egységes nemzettestet szétta-
goló hitujitás befolyása alatt mikép is emelkedhetett 
volna a magyar birodalom bel- és külterjileg az ál-
lamiság azon fokára, melyen sz. István, sz. László, 
Nagy Lajos és Corvin Mátyás királyainknak hitegy-
séges fénykorában, kétségtelenül fönnen tündöklött ? 
A Révész ur által különösen kiemelt calvinismus, 
hogy mily átalakulást vont maga után már tulajdon 
szülőföldjén, nem titkolja el Szilágyi ur, midőn meg-
mutatja, hogy Calvin creátiója, a „svajczi köztársa-
ság szerkezete aristocratiai alapon, néhány patriciusi 
család kezében volt, melyek a főbb hivatalokat mint-
egy örökségképen birták ; és hogy az idő a Calvin 
által fölállitott, de a szabadságot korlátozó egyházi, 
mint politikai intézményeket teljesen lerombolta." 
(Prot. lap. 1864. 24 sz.) 

De átalában véve is a dolgot, történeti tény, 
hogy a hitujitás következtében létre jött területi pro-
testáns államegyházak, mint ilyenek, minden sza-
badságot elnyeltek, mivelhogy tönkretevék az egy-
ház önállóságát, s ezzel a legnagyobb akadályt is el-
háriták, mi az absolutismusnak útjában állott. Maga 
Szilágyi ur is megmutatja Révész ur ellenében, hogy 
az „egyházi és világi hatalom egybekeverése, Calvin-
nak ha tetszik fő érdeme, de nem kisebb bűne volt." 
Az egyház és állam kölcsönös önállása, a kettőnek 
coordinált helyzete, mond, rom, kath. elv ; azt a prot. 

egyház a 16-ik században épen ugy érvényre nem 
emelte, mint amikép a 19-ik század tudományában 
s egyházi életében sem létezik. „Az egyháznak alá-
rendeltsége, és az államhatalomtól függése, a calvi-
nismus hivatalos nézete, ugy nevezhető confessiona-
lis tana." S ennek bizonyitékaul szó szerint idézi a 
helvét, a franczia és skót hitvallásokat. Az első ne-
vezetesen (30 fejez.) „a fejedelem felügyelési jogát 
az Isten igéjére, s az egyházi tanra is kiterjeszti, s 
hatalmat ad neki az eretnekséget halállal büntetni." 
(Prot. lap. 1864. 26 és 23 sz.) Mi Luthert illeti, még 
dicsekedett is vele, „hogy a világi fejedelmeket, az 
őket állitólagosan illető egyházi hatalom jogába 
visszahelyezte." (Luthers Werke, Valchs Ausgabe 
XIV. 520. XIX. 2287.) Melanchton pedig az ágostai 
vallástétel apológiájában a 9-ik czikk végén, a kirá-
lyok és fejedelmek illetékességi köréhez tartozónak 
nyilvánitja: hogy „a tiszta tanra ügyeljenek, mely 
hatalommal az Isten őket fölruházá." Az egyházi és 
világi hatalom a biblia- és kardnak ezen egykézbeni 
egyesitése, a Gielasius pápa által formulázott, azon 
katholikus nagy elvnek föladása, miszerint t. i. „a 
világ két nagy hatalom által kormányoztatik : egyik 
ugy mint másik, a legfőbb, és egyik ugy mint a 
másik független levén kötelességének gyakorlatá-
ban", igen, ezen nagy elvnek föladása zsarnokságot, 
az egyháznak az államgépezetébe való szorítását, a 
a fejedelmek nevében az egyházi ügyeket kezelő con-
sistoriumok, mint országfejedelmi hatóságok fölállí-
tását, és igy a bureaucratia, állammindenhatóság és 
központosítás félelmetes következményeit eredmé-
nyezte. 

Igy elevenittettek újból föl az elavult és rom-
lottságában összeomlott romai császárságnak az ál-
lamhatalom- s jogróli ódon eszméi, és úgyannyira 
alkalmazásba vétettek, hogy csakhamar átalános ér-
vényre emelkedék a rettentő elv: „cujus regio, il-
lius est religio;" azaz: mindenki tartozik fejedelmé-
nek vallását követni. Pedig „ha egyszer ez elfogad-
tatik, s a világi hatalom az egyesek lelkismeretébe 
belenyúlhatni föl vau jogositva, hol lehet akkor a 
határ, mely előtt az állammindenhatóság visszalép-
jen?" kérdi b. Eötvös József ur, „A 19. század ural-
kodó eszméinek befolyása," s a t . cz. munkájában. 
(I. 451.) Ennek következtében történt aztán, hogy 
sok protestáns országban a szegény alattvalók rö-
vid időn sokszor voltak kénytelenek vallásukat 
változtatni; igy a pfalczi grófságban rövid idő 
alatt három vagy négy izben; Oppenheim városban 
pedig tizszer a westphali békekötésig. 
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De vegyük most már röviden szemügyre , Döllinger 
,Kirche und Kirchen' czimü müve után azt : igaz-e, hogy a 
protestantismus a politikai szabadság nagyobb mértékével 
ajándékozá meg azon országokat, melyek területén mint ál-
lamegyház megtelepedett ? — A scandinav államoknál kezd-
jünk a dologhoz, mint ahol a lutheranismus legszabadabban, 
minden háboritó idegenszerű befolyástól mentten fejlődhe-
tek. — Dániában , Barthold szerint, a parasztság személy-
rabságba eset t , a polgárok minden képviseleti jogukat el-
veszték, súlyos adózás alá kerültek, és még a prédikátorok 
gyermekei is szolgaállapotban hagyattak. A nemesség a ki-
rálylyal együ t t , nemcsak az egyházi javakat , de a szabad 
parasztföldeket is elkobozá. 1660-ban 3-ik Frigyes király és 
utódai korlátlan uralkodókká nyilváníttattak. A 18-ik század-
ban Dániában a népesség megfogyatkozott, egész faluk el-
pusztultak, és egyes telepitvényeknek engedtek helyt. Isko-
lák nem voltak. Még 1766-ban is a népoktatás ügye a leg-
alacsonyabb fokon állott. Csakis 1804-ben szabadittatott föl 
a személyrabság (Leibeigenschaft) alól húszezer család. A 
dánoknak különben kedvezni szokott Laing seótiró mondja: 
hogy a dánok még 1839-ben is majdnem azon szolgai álla-
potban sinlődtek, melyben 1660-ban valának. — Svédország-
ban Vasa Gusztáv, a svéd történetíró Geiser szerint, a köz-
ségjavakat a korona részére lefoglalta, és a nemességgel 
osztakozva az egyház birtokát eltulajdonitá. 1682-ben a 
svédkirály akarata törvényül kimondatott, a rendek minden 
jogszerű befolyása megsemmisíttetett. Egész 1845-ig Svéd-
országban semmi képviseleti alakulás nem történt. Laing a 
prot. iró bizonyitja, hogy a reformatio a svéd nép erkölcsi-
ségének és társadalmi állapotának többet á r to t t , mintsem 
használt, mig ellenben a kath. egyház fegyelmi rendszerével 
jótékonyan működék. Németországban , mond Leo , (Uni-
versalgeschichte III. 208.) a reformatioval a fejedelmek és 
birodalmi városok tiszti karának hatalmaskodása növekedék ; 
a nemesség, a köznép és az országrendek szabadsága pedig 
csökkent. Nevezetesen: Mecklenburgban az 1633, 1646 és 
1654 rendeletek által a parasztság személyszabadságától 
megfosztatott. Csakis 1820-ban szüntettetett meg a személy-
rabság. (Leibeigenschaft.) Fommerániában 1616-ban a pa-
rasztok forma szerint jogtalanokul nyilváníttattak. A Braun-
schweig-hanoverai tartományokban hasonló módon alakult 
az u j dolgok rende. A német jog a romaival cserelteték föl, 
a bureaucratikus irka-firka kormányrendszer az önkénynek 
utat nyitott. A nép szabadságai elenyésztek, a városok örök-
lött municipális, avagy helyhatósági önállásukat elveszték. 
Az országgyűlési törvények helyébe az ország fejedelmi 
rendeletek léptek, az egyházi javak elkoboztatása következ-
tében lábra kapott a tékozlás, és romlásnak indult a pénzügy. 

A brandenburgi porosz tartományokban a parasztok 
sorsa sulyosbult, a fejedelmek önkényuralma, és a nemesség 
kiváltságos állása erősbült. A 17-ik századtól kezdve pedig a 
nemesség és városok elszegényedése folytán a fejedelmi ha-
talom még korlátlanabbá vált, az adó kivetése egyedül attól 
függött , behajtása katonai hatalommal eszközölteték, 1656-
tól országgyűlés nem tartatott, a parasztok és nemesek egy-
iránt a nyomasztó iga alól Lengyelországba menekültek. A 
porosz kormányt Dieterici 1848-ban az ország állapotát vá-
zolva, olyannak találá, mint 1806-ban volt, és fölkiálta ; ,,mily 

önkény, mily megszorítása az egyéni szabadságnak !" (Über 
preusische Zustände Berlin, 1848.) A szász választó fejede-
lemségben , a calvinismus erőszakos elnyomásával, a luthe-
ranismus szilárd állást vőn, de az állampolgárok elnyomása 
is az elszegényedés kíséretében rendszeresittetett ; 1612-ben 
még titkos rendőrség is létesíttetett. „Nem lehet tagadni, 
mond Arnoldi, (Kirchenhistorie I. 792) hogy a reformatio-
val a zsarnokság és igazságtalanság legmagasabb fokra ju-
to t t" ; Stänczel pedig (Geschichte des Preusischen Staates 
II. 4) igy nyilatkozik : „Mig a korlátlan fejedelmi hatalom 
sok német tartományban nem kevesebb önkénynyel, mint 
Poroszországban tova fejlődött, azalatt ott az alattvalók vé-
res verejtéke kéjhölgyekre, kegyenczekre, kamarásokra, 
énekes- s tánczosnőkre, a fejedelmi szeszély és élvek egyéb 
tárgyaira minden magasabb államczél nélkül vesztegettetett." 
Niebuhr (Nachgelassene Schriften, Hamburg 1842, 288) 
mondja, hogy: ,,a kálvinista vallás Angolországban, Hollan-
diában, Genfben mindenütt felállitá a vérpadot, és inquisi-
tiot, anélkül, hogy a catholicismusnak csak egyetlen egy ja-
vával is dicsekedhetnek." Skotiában Knox , a Szilágyi és 
Révész urak szerint is Calvinnak hű és szellem-rokon társa, 
(Prot, lap 1864. 26 sz.) kimondá, hogy „a vallás változtatása 
és megállapítása a polgári hatalmat illeti", a szentmise má-
sodszori bemutatására pedig halálbüntetést szabott. Létre-
hozá aztán a kémkedő presbyteri rendszert oly iszonyatos 
mértékben, hogy az emberek majdnem minden cselekedete 
annak ítélőszéke elébe vonatott. 

Angolországban, mely a kath. egyháznak köszönheté 
1215-ben Magna chartaját, és a parasztság fölszabadulását, 
az egyházi hatalom a koronától származónak mondatott, mi-
hez képest trónváltozáskor a püspököknek ujabbb fölhatal-
maztatásukért kelle folyamodniok. l -ő Jakab király ezen telj-
hatalma érzetében igy szóla : „Én tehát azt tehetem, mi né-
kem tetszik : törvény és evangelium tőlem függnek." Erzsé-
bet idejében az államférfiak, az alsóház megegyeztével, ki-
nyilatkoztaták, hogy e királyné minden törvény fölött áll, 
minden jogot, és szabadságot korlátolhat, minden parlamenti 
végzést megsemmisithet, és az ő kiváltságának nincs ha-
tára." Igy lön — mikint Macaulay mondja — az angol ál-
lam-egyház a királyság szolgálója, és állandó ellensége a 
közszabadságnak. Egészben véve — igy szól a nagy angol 
történetíró — a protestantismus által előidézett állapot olyan 
vala, hogy ha a viszonyok tovább tartanak, a reformatio a 
legnagyobb átok gyanánt nehezedett volna Angolországra." 

Fönebb csak általánosságban volt érintve, hogy Genf-
ben, vagy magyarosan Genevában is mily épen nem kecseg-
tető változást idézett elő a hitújítás, illetőleg Calvin. Ugyan 
azért nem lesz fölösleges azt részletesebben is vázolni. „A 
consistorium, melynek elnöke Calvin volt, községi pénztár-
ból kémeket tartott, kik a házi titkokat bemondják. (Religio 
1864, I. 41 sz.) „Egy ember, ki játékházát titkon föntartotta, 
bitófához köttetett, s a kártyák nyakába akasztattak; kik 
álarczos bált rendeztek, asz. Péter templomában térdenállva 
kértek bocsánatot a gyülekezettől ; egy divatárusnő, ki egy 
menyasszonyt szépen öltöztetett föl, kétnapi fogságra Ítélte-
tett ; egy házasságtörőt pedig a hóhér hordozott föl s alá a 
városban bűntársával együtt. Sőt kiterjeszté figyelmét a szi-
gorú erkölcsbiró — mond Révész ur — az erkölcstelenség-
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nek árnyékára is, s lehető kutforrására, jelesen a fényűzés 
ártatlan nemeire is. Az arany, ezüst, és drágakő ékszerek 
határozottan megtiltattak, gyürüt is csak egyet volt szabad 
viselni, s csupán a menyasszonyoknak ; selyem, bársony, 
prémes ruha még a mesterembereknek sem engedtetett meg. 
A férfiaknak hosszú hajat viselni, s a nőknek hajókat föl-
ékesíteni, megtiltatott A szabók semmi u j divatot be nem 
liozhottak a tanács előleges beleegyezése nélkül. Meg volt 
szabva, hogy a társas vigalmak, p. o. lakodalmakban, hány 
s milyen tál ételt lehet föladni, a drága ételek eltiltattak. 
(Prot, lap 1864, 19 sz ) Ha nem Genevában, de Romában 
történtek volna ezek, s ezer ilyfélék, bezzeg nem lenne vége 
hossza a recriminálásoknak. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KAM PILO NG- (Oláhország) nov. 10 én. Mult hó má-

sodikán szenteltetett föl és nyilt meg kedves egyszerűségé-
ben a nyilvános isteni szolgálatnak a ploesti kath. templom; 
midőn kegyes főpásztorunk a szivet és lelket lekötő szertar-
tásokat végezé, eltitkolhatlan édes kedvhullámzással telék 
el minden jámbor kebel. A keresztény hitélet belerejénél 
fogva ébresztett kegyes lelkeket, kik az ég adományait csak 
akkor vélték üdvösen elkölteni, ha azokból az ur oltárára is 
vittek ; a jámbor hivek súlyos helyzetét távolban is oszták 
résztvevő keblek, és uj forrásokat nyitottak szükségeik fe-
dezésére, s igy lassan lassan elkészült a mű , elérkezett a 
nap, mely után annyian epedtek s sóhajtoztak, teljesült a 
közös óhajtás : diszes templom falai közt Istent fönségéhez 
méltólag ünnepélyes kedélylyel dicsőithetni, bár szent igé-
jéből az élet örök igazságaival is mélyebben s mélyebben 
megismerkedjenek, miszerint, midőn munkájuk által minden-
nel gazdagodnak, itt az „egy szükségesnek" keresését meg-
tanulván, maguknak azt is megszerezzék, mi nélkül ha min-
den megnyerve látszassék is lenni, mégis semmi sincs meg-
nyerve, sőt minden vesztve van. — Azonban ha eddig a kis-
szerű kápolnában csak kevesen gyűlhetvén egybe, legtöbben 
a heti munka után, még vasárnap sem találtak alkalmat lel -
köket az istenes tanitás élelmével táplálhatni: e tekintetben 
ezután valami jobbra változás hamarjában épen nem várható. 
Főtiszt, tartományi főnökünk, ki elegendő oknál fogva az 
oláhhoni zárdákat az olasz szerzeteseknek engedendi át, a 
ploesti és még egy másik lelkészi állomás odahagyását már 
megrendelé ; e helyeket elfoglaló olaszok pedig a nép nyel-
vét nem beszélvén, azt a leggyakorlatibb hitczikkekre nézve 
is homályban hagyják; az indokokat, melyek az elmét a kinyi-
latkoztatott igazságok iránt a meggyőződés ellenállhatlan ere-
jével hódolatra birj ik, egyhamar vele meg nem ismertethetik. 

Legközelebb a bukaresti német lapban olvastuk az 
oláhhoni kormány határozatát, Romával concordatumot kötni 
az iránt, hogy Jassyban kath. papnevelde emeltessék ; mely 
a kormány és az ottani kath. püspök fölügyelete alatt álljon, 
a 200,000.magyar ajkú moldvai katholikusokat magyar pa-
pokkal ellássa, és végre szűnjön meg az olasz szerzetesek 
ellen folytonosan s mindenfelől emelkedő panasz. Az oláh 
kormánynak katholikusaink felőli kitűnő gondoskodása, azok-

ak pártfogolása, a nemzet egyeseinek templomaink felépi-
'aél tanúsított bőkezűsége, valamint a vallásgyakorlataik 

körül megkezdett a religlonak külső héját képező mozgal-
mak, mint a fölösleges ünnepek megszüntetése, Gergelyféle 
naptár elfogadása, az asiai görög szerzeteseket segitő zár-
dák eltörlése, az inditó okok tisztaságát, az irány nemessé-
gét, képviselőinek tudományosságát, és az eddigi kiterjedést 
tekintve, magasan állanak : s a szent hajdan iránti tisztele-
te t a romai egyházhozi vonzódást jelentik. 

A gondviselés megfoghatlan bölcseségének mélysé-
géből oly körülményeket engede e nemzetnél fölmerülni, 
melyek mintegy ellenállhatlanul ragadják azt egyházunk 
eszméjének valósítására. Mint egyébütt ugy itt is azon vé-
lemény jutott érvényre, miszerint lia voltak is idők, midőn 
valamely nép hazája és azon állása, melyet a világban elfog-
lalt, csupán anyagi erejétől s harczias szellemétől függött , 
ha régenten hadi képesség, erély, férfias szilárdság, mely-
lyel nemzetiségéhez ragaszkodott, elégségesek valának a 
maga fentartására ; most máskép van, az emberi nem éret-
tebb korszakában már nem a régiek, hanem mások a harczok 
eszközei, mások a győzedelmek czéljai, s napjainkban az idők 
emelkedő dagályának csak oly nemzet állhat ellen, mely a 
műveltség tekintetében is magasabban áll, és az Europa 
műveltebb népeivel egy színvonalra emelkedni törekszik. 
Ehhez képest, ha az évek hosszú során át a gondok legna-
gyobbika a nemzetiség iránti féltékenységben nyilatkozott, 
jelenleg ezzel párhuzamban látjuk nyilatkozni azon törekvést 
is : kifejteni, műveltségben előbbre vinni a nemzetiséget és 
a nyelvet. De mivel a tapasztalás után az is ingatlan meg-
győződésévé vált, hogy a műveltségnek oly hatásai is van-
nak, melyek félreismerhetlenül rontó természetűek , követ-
kezőleg a művelődés menetének csupán azon minősége biz-
tosithatja a nemzetet, mely a tudás terjedését azon nagy 
elvekben teszi, melyeket a kereszténység hozott e földre. E 
tény nem keveseket oly elmélkedésre vezérlett, melynél fogva 
tekintetük most inkább, mint valaha a religio felé fordul, és 
azon egyház felé, mely fölszentelt ajkai által az isteni mis-
sio csalhatatlan tekintélyével épen azon vallásos eszméket 
nyújtja, melyekből fakadnak ama tiszta, magasztos erények, 
melyek az embert a földi élvéknél, sokkal nemesebb czélok 
elérésére ösztönzik. Meggyőződéssel s jellemmel biró fér-
fiak, kik szint választottak maguknak, s azt be is vallják, kik 
épnek óhajtják a hős elődök unokáit, épnek a sziv s lélek-
ben, épnek a szó s tettben, s készek hozzá fogni a rosznak 
javításához; kik nem csak önmagukra, nem csak az üzletekre 
vagy kényelmekre gondolnak, hanem küzdenek, belevegyül-
nek a nyilvános életbe, hogy meggyőződésükért harczolja-
nak ; elhagyák tűzhelyeiket és egy más honban űzik isme-
retvágyukat, részint, hogy maguknak szellemi élvezetet sze-
rezzenek, hogy azon jót és szépet, mit külföldön láttak s 
hallottak, amennyire hatáskörük engedi, hitsorsosaik közt is 
elterjeszszék , férfiak, mondom, a kath. egyház részéről egy, 
előttük eddig egészen ismeretlen élet S mozgalom kifejtését 
a kath. pásztorok hitbuzgalmát, önfeláldozási készségét ta-
pasztalván, ellenkezőjét mindannak, mi saját egyházuk ke-
belében mutatkozik : ezen összehasonlítás s az egyházi hit-
buzgalom, vallásos elvek s gyakorlatok visszahozásának vá-
gya által szüségkép a katholicismusra vezéreltettek ; egy-
házunk jelesei iránt kegyelettel viseltetnek, mit az ő képeik, 
mint tisztelettárgyak előtüntetése által igazolnak. Olvassák 
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müveit ama dicső és magasztos egyháznagyoknak, kik fran-
czia egyház egén fölragyogván, a korszakot, melyben éltek, 
erényeik s érdemeik fényével betöltötték ; s valamint ma-
guk a kor műveltségének szinezetét úgyszólván a katholikus 
nevelők szellemétől vevék át : ugy azt övéiknek is olyanok 
által megadatni igyekezvén, kik szivvel és lélekkel a kath. 
vallás tanai körül forognak; ekkép a katholicismust is ma-
gukba és övéikbe átszivárogtatják. Sovárognak azon nap 
után, melyen a többi katholikus népekhez hasonló dicsőség-
ben s nagyságban fölléphetnének, hogy bizonyságot tegye-
nek az Istenről és a Megváltóról. Mi katholikusok szeretjük 
az egyházat, mert tudjuk, hogy az egyház által, és az egyház-
banvagyunk összekötve Jézussal s csak igy szerethetjük. 
Minthogy végczélja az-embernek a boldogság, s föladata e 
földön annak eszközlése, egyenkint és együttesen kötelesek 
vagyunk oda működni, hogy az általunk használható eszkö-
zöket akkint érvényesítsük, miszerint föladatunkhoz mérve 
hordjuk szorgalmasan a homokszemeket amaz épülethez, 
mely földi boldogsággal s földöntúli üdvreménynyel áldja 
meg a társadalom tagjait, melyhez tartozunk: mégis az újjá-
születés nagy munkája csak az egyház által történhetik meg ; 
ide a papi egyének buzgó közreműködése igényeltetik.; Az 
isteni tudomány az ő kezeikbe rakja le gyümölcsét, hogy 
abból belátásuk szerint sáfárkodjanak s száz annyit termesz-
szenek. Az egyház, s pedig az egyesült egyház kebelében 
fejlődnék ki áldásdúsan a műveltség, ebben szilárdulna meg 
a nemzet azon erkölcsi erőre, mely azt minden viharok közt 
megmentené, jövőjének legbiztosabb zálogul szolgálna. Az-
egyesült egyház szorgos figyelmének egész erejét oda irá-
nyozná, miszerint magasztos czéljának és isteni küldetésének 
megfelelőleg Isten szive szerinti buzgó papokat nevelne, kik 
szent hivatásuk nagy voltát kellőleg fölfogván, áldásosán 
töltenék be azon tért, melyet működésük szinhelyéül az is-
teni gondviselés kijelölt. (Folyt.) 

VARSÓ, nov. 30-án. A varsói hivatalos lap nyomán 
hozzuk a zárdák eltörlésétől szóló császári ukáz szövegét. 
,,Mi 2-ik Sándor, Isten kegyelméből császár, és minden oro-
szok czárja sat. Követvén dicső elődeink példáit, és szivünk 
sugallatát , a hű alattvalóink által követett vallásokat foly-
ton pártfogoltuk. E tekintetben azon türelem által vezérel-
t e t tünk , mely birodalmunk törvényhozásának egyik alapel-
vét képezi, és mely benső kapcsolatban áll az orthodox val-
lás, és orosz nemzet történeti hagyományaival. Igy lengyel 
királyságunkban is, hol alattvalóink legnagyobb része a ro-
mai katholika hitet vallja, szorgoskodtunk, hogy ezen val-
lásnak az idők folytán kifejtett intézményei épségben fen-
tartassanak. Annál nagyobb volt tehát szomorúságunk, ta-
pasztalván az e királyságban kiütött utolsó zavarok alkalmá-
val, mikint a kath. papság egy része nem marad hű alattva-
lói kötelességéhez. Sőt a szerzetesek is megfelejtkezvén az 
evangelium parancsairól, és szerzetesi fogadalmaikról véres 
küzdelemre serkentettek, gyilkosságra izgattak, a zárdák fa-
lait a lázadási eskük elfogadásával megszentségtelenitették, 
és néhányan közülök a forradalmiak seregeibe is állottak ár-

' ) Ezek ama boldogtalanoknak roppant számát nevel ik, k ik a fa-
gyos közöny dermesztő ölébe vetik maguka t , s minden vallásbeli érzel-
mek és érdek i ránt elfásulva iszonyú reménységüke t a semmibe h e -
lyezzék. 

tatlan vérrel szennyezvén be kezeiket. Az alig lefolyt napok 
szomorú tapasztalása kényszerit tehát minket oly rendsza-
bályokhoz nyúlni, melyek a hasonló események visszatérését 
meggátolják. Miután az e czélra kiküldött bizottmány jelen-
tését megvizsgáltuk, rendeljük azért mint következik : 1) a 
királyságban létező férfi, és női zárdák, melyekben nincse-
nek a canonok által meghatározott számú szerzetes tagok, 
különösen hol 8 tagnál kevesebb van, azonnal feloszlattat-
nak ; 2) eltörültetnek azonnal ama zárdák is, melyekről be-
bizonyul, hogy az utolsó felkelésben részt vettek ; 3) az el-
törült zárdák szerzeteseinek szabad választás adatik szerze-
tesi életüket folytatni a még fentartandó zárdákban, vagy 
végkép külföldre menni, megadatván nekik az uti költség 
és évi nyugdíj ; 4) ez utóbbi jótéteményből kizáratnak azok, 
kikre bebizonyul a forradalombani részvétel. Ezek ellen a 
a törvény szigora.fog alkalmaztatni. 11) A zárdaiskolák kü-
lönbség nélkül a közoktatási bizottmány felügyelete alá he-
lyeztetnek, és a sept, l l - i ukáz szabályai alá esnek ; 15) a 
fentartandó zárdák államiakra (klasztory etatowe) és nem-
államiakra (nie etatowe) fognak osztatni, az utóbbiak las-
sankint szintén feloszlatnak ; 16) a királyság összes zárdái 
a megyei püspök hatósága alá tétetnek ; a szerzet generá-
lisa és tartományi főnökökkel való közlekedés tiltatik. 
A szerzetbeli káptalanok is eltörültetnek; 17) egy kü-
lön bizottmány javaslatokat fog készíteni az el uem tö-
rült zárdák fentartási költségeire és az uj szervezésre nézve, 
melyek azután szentesitésünk alá bocsáttatnak. 18 és 19) 
Hogy a szerzetes papság valódi kötelmének teljesítésére ve-
zettessék és a megtartott zárdák létele állandóan biztosittas-
sék a zárdák összes ingatlan vagyona, ugy tőkéi is a közös 
kincstárhoz tartozandnak, és a pénzügyi hatóságok által fog-
nak kezeltetni. 21) Az igy rendezett alap jövedelmeiből 10 
száztólit a kezelésre levonván a többi részint a még fentar-
tandó zárdákra, nyugdijakra, és a külföldre utazó és ott le-
telepedő szerzetesek uti költségeire, évidijaikra, továbbá a 
zárdákhoz csatolt tanodák és jótékony intézetek fentartá-
sára fog fordíttatni. 25) A jelen ukáz végrehajtása a lengyel 
helytartóra bizatik. Azalakitandó bizottmány intézkedni fog 
a netán felmerülő nehézségekről." — Szabályok hozattak 
ezenkivül az ukáz kivitelére nézve is. Igy ezek között a 8-ik 
rendeli, „mikint ezután Lengyelhonban összesen csak 25 
férfi •— és 10 női zárda leend. 9) Az e 35 zárdában leendő 
tagok száma imigy van megszabva .' összesen leend 360 szer-
zetes, és pedig 24 Czenstochowoban a pálosok rendéből, min-
den más zárdában 14. Apácza összesen 140, és pedig 14 
zárdába elosztva. 11) A feloszlatott zárdák tagjaiból, kik kül-
földre vonulni szándékoznak, fejenkint egy évre 150 rubel 
évidijt húznak, mely nekik az illető orosz követségek által 
fog kifizettetni addig t. i. még valaki közülök orosz ellenes 
szándékokról nem fog vádoltathatni. 13) Az eltörült zárdák 
egyéb szerzetesei más az ő rendjökbeli zárdába tétetnek, 
vagy ha az elhelyezés nem volna kivihető, más szerzetbeli 
kolostorba; 32) a zárdák eltörlésére szükséges rendszabályok 
kivitele az ország rendőrségi főnökére bizátik." 

LONDON , nov. 30-án. Régen nem szólottunk már Ir-
honról, pedig több jelenteni valónk van. Az idei meglehető-
sen jó termés sok nyomort enyhített, és a kivándorlás egy 
kevéssé megapadt. A kormánynak liwerpooli ügynökei bizo-
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ny i t j ák , hogy az utolsó hónap fo ly tán , az ottani kikö-
tőből csak 7,583 személy szállott hajóra, ezek között csak 
3224 volt irhoni. Mult évben october havában a kivándorol-
tak száma 12,083-ra rúgot t . Az Egyesült-államokban, mint 
látszik most már nem szegődnek többé annyian az irhoniak 
közül Lincoln szolgálatjába, amint ez Meagher tábornok-
nak egy sérelemtelt leveléből kitetszik, melyet az honfiaihoz 
intéz. Sajnálatos hogy ezen kivándorlók nem inkább Cana-
dába mennek, mert itt aránylag az irhoniak leginkább bol-
dogulnak. A ,Times' levelezője a katholikus canadaiknak a 
br i t t kormány iránti hüségöket dicséri. Ezen levelező nem 
fontolja meg azt, hogy az angol kormány, ha igazságos 
akarna lenni, az irhoniakat othon is hivekké tehetné , és ak-
kor nem volnának kényszeritve kivándorolni, de idáig nem 
ter jed az angolok igazságérzete. — Jelentik, hogy Dublin-
ban egy u j egyesület van alakulóban, melynek főczélja leend 
oda hatni, hogy az anglikán egyház Irhonban megszűnjék 
államegyház lenni a katholikusok kárára , továbbá hogy a 
bérlők viszonya a birtokosokhoz igazságos módon szabályoz-
tassék, és hogy végre a tanitás szabadsága, ugy mikint az 
Angliában létezik , Irhonban is alkalmaztassák. — Novem-
ber 23 án té te te t t közzé e szándék egy akkor tartot t me-
etingben, melyen a dublini érsek elnökölt. A főszónok Dillon 
községtanácsos volt, kinek szavai érdemelt tapsokkal iidvö-
zöltettek. A dublini lord-mayor, számos egyházi és világi fér-
fiak vettek részt a gyűlésen. Cullen a dublini érsek is meg-
erősité Dillon ur beszédét, mondván, mikint az államegyház 
Irhonbani jelen szerkezete oka és kútforrása minden bajok-
nak, a nép s a kormány közötti viszályoknak. Ugy látszik, 
hogy az érsek és papság kezdeményeztek ez ügyben, tekin-
tetbe véve a parlamenti választások közeledtét, hogy Irhon-
nak végre valahára igazság szolgáltassék. Az alakítandó 
egyesületet a három érsek, és számos püspök vette pártfo-
gásba. — Az akadémiai 186Y5 év ünnepélyes megnyitása 
Dublinban az egyetem ideiglenes kápolnájában tör tént oc-
tober 27-én. 3 érsek, 7 püspök, a lord-mayor, és nagy so-
kaság jelenlétében. A rector Woodlok ur beszédében jelenté, 
hogy az ez évre beirott hallgatók száma 585-ra megy. Az ir-
honi felsőbb tanodákat az 1861-i Ö3szeirás nyomán egybe-
hasonlitva Woodlok megmutatta, hogy a protestáns tanodák 
száma 93-ról 60-ra szállott l e , a katholikus iskolák pedig 
23-ról 86-ra emelkedtek. A protestáns tanonczok száma 
4240-ről 2085-re szállott alább, a katholikus tanulók pedig 
1484-ről 4962-re emelkedtek, és ez aránynál meg kell je-
gyeznünk, mikint az előbbieknek az állam adományai állot-
tak rendelkezésre, az utóbbiaknak önnön erejökre kellett tá-
maszkodniok. Azon igazságtalanság, mely szerint a katholi-
kus egyetemek által adott akadémiai fokok az állam által el 
nem ismertetnek, még mindig fenáll. Az elemi tanodákban 
is még mindig azon zsarnokság uralkodik, mely az ismert 
vegyes tanintézetek által tartatik fön. Ily tények mellett nem 
kell csudálnunk, h a l r h o n katholikus püspökei részt vesznek 
egy politikai egyesületben, mely hazájok számára a tanitás 
szabadságát követeli. Nem végezhetem be az oktatás ügyé-
rőli jelentésemet anélkül , hogy meg ne emlitsem a corki 
püspöknek jelentését a hires Maguire képviselőhez azon 

>pant igazságtalanságról, melyet a belga kormány elköve-
lőweni egyetemnél levő kath. boursák lefoglalásával, 

melyek között az 1624 és 1778 években az irhoni és angol 
kivándoroltak által alapitottak is vannak. Rogier és Tesch 
miniszterek kijelenték „mikint ők az irhoniak által te t t ala-
pítványokat más országba át nem vihetik ugyan, de ha a 
boursák 20 franktól egész 150 frankig terjednek, megenge-
dik, hogy azok élvezete Irhonban is történhetik kath. tanu-
lók részéről, ha minden egyes esetben erre vonatkozó hatá-
rozat hozatik." A belga kormány e czélból követeli, hogy 
minden egyes esetben „az alapitó család kivánata" terjesz-
tessék elő, azután az illető kezelési bizottmány halgattassék 
meg, és végre a kormány fog határozni. De szerencsétlen-
ségre Irhon nem Belgium, a szegény elnyomott országban a 
családfákat harmadfél századra visszavinni nem lehet. — A z 
u j irhoni helytartó lord Wodehouse már megérkezett kö-
rünkbe, és a tiszteletére adott lakomán a legjobbakat igére. 
Majd meglátjuk. A dublini lordmayor a hozzá intézett föl-
iratban elég hü képét nyuj tá szomorú állapotainknak. Fel-
emlité, mikint az ország leggazdagabb földbirtokosai folyton 
külföldön tartózkodnak, ott költik el ez országból szedett jö-
vedelmeiket, és hogy mindezekből a szegény Irhonba nem 
szivárog többé semmi vissza, még a kormány által nyúj tandó 
segélyadományok, közmunkák és vállalatok alakjában sem. 

— A kormány Belfastba két biztost küldött annak megvizs-
gálására , a zavarok alatt váljon minő volt a rendőrség és a 
városi hatóság magatartása ? Ezen vizsgálat, melynek ered-
ményét a protestánsok meghiusitani kívánnák, már több nap 
óta foly. — Egy bírósági Ítélet legújabban egész I rhont moz-
galomba hozta. A belmulleti városi hatóság két havi bör-
tönre itélt egy fiatal leányt, mivel ez plébánosának tanácsára 
nem akart többé maradni egy angol gentleman szolgalatá-
ban, miután megtudta, hogy ezen ur — kinek neve Billing-
ton — már négy szolgálatában levő leányt elcsábított. Az 
ítélet fölebbeztetett, és a szegény Kafferky Katalin igy még 
nem ül börtönben. Az irhoni kath. lapok telvék ez ügyben 
irt levelekkel, és e czélra — a per költségeinek fedezésére 
— adott összegekrőli tudósításokkal. 

IRODALOM. 
„Acta et décréta concilii provinciáé Coloniensis etc. 

(Fo ly ta t á s . ) 

A kath. egyháznak az a tulajdona és a hivatása, hogy 
mindent a m i i g a z magába foglaljon, s minden s z é p e t 
ápoljon s megszenteljen. — I n n é t van, hogy a s z é p m ű -
v é s z e t e k k e l is mindjárt kezdetétől fogva szövetséget 
kötött, nem azért, hogy iga alá hajtsa azokat, hanem hogy 
középpontul szolgáljon nekik , mely körül — hacsak tüné-
keny meteorkint fényleni s elenyészni nem akarnak — szük-
ségkép mozogniok kell. — Ezen szépmüvészetek közül, az 
egyház, maga az isteni szolgálatoknál legnagyobb befolyást 
és tér t enged az é n e k-é s z e n é n e k . S minthogy ez, az 
ujabb korban nagyon is el kezdett térni az egyház szellemé-
től, több tartományi zsinatok törekvése oda megy ki, misze-
rint azt előbbi középpontjához ismét visszavezesse, Erre 
törekedett a kölni tartományi zsinat is, midőn a következő 
határozatot hozá : 

,,C a p u t XX. D e c a n t u e c c l e s i a s t i c o." Quum 
quaecumque ad pietatis sensus excitandos utilia esse pos-
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sunt, raerito adhibeantur ab Ecclesia: m u s i c e s , in qua 
magna ad animos commovendos vis est, Studium non solum 
permittit , sed magnopere etiam promovendum censet. Sed 
quum bac in re, sancta et profana se quodammodo tangant 
et facile misceantur, caute agendum esse arbitrati sunt ec-
clesiarum antistites, et idemtidem, quae profana videbantur, 
arcenda declaraverunt. Synodus quidem Tridentina Ordina-
riis praecipit, ut ab ecclesiis musicas eas, ubi sive organo 
sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, arceant. 
(Sess. XXII. decr. de observ. et evit. in celebr. missae.) Un-
de Benedictus XIV. ,,hoc etiam —• inquit — procul dubio 
ad episcopi officium pertinet, ut synodalibus decretis ecele-
siasticae musicae rationem, quatenus in dioecesi sua opus 
esse cognoverit, ad certas regulás exigat atque componat, 
ut corda űdelium ad pietatem excitet, non aures solas, sicuti 
fit in theatris , inani voluptate demulceat." (De Synod, di-
oec. lib. XI. cap. 7. n. 1.) — Sanctorum igitur praesulum ve-
stigiis inhaerentes, Ecclesiaeque obsequentes mandatis, ca-
pitula cathedralia et collegiata, atque omnes parochos ce-
terosque rectores hortamur in Domino, ut bene advertere 
velint, quale quantumque discrimen intercedat inter musi-
cam sacram ac christianam, quae animi sensus pios pandit, 
piosque in aliorum animis sensus movet, et inter musicam 
profanam, quae profanos animi motus spirat, et excitât; de-
inde ut perpendant, quid Dei domum deceat, quid dedeceat. 
Et sane nihil magis dedecet majestatem templi Dei, nihil-
que divini officii sanctitati magis contrarium est, quam stre-
pitus intsrumentorum confusus et vocum magis conclaman-
tium qualn concinentium impetus et tumultus, quem subinde 
in ecclesiis audimus. Scandalum autem oritur, si theatrorum 
modi, qui ,o p e r a' vocantur, vel musicarm concertationum 
symphoniae cum omni suo strepitu suaque mollitie in tem-
plum Dei vivi transferuntur. Quare ejusmodi modos, animi 
distractionem profanosque sensus potius quam aedificationem 
pietatemque parientes, omnino ab ecclesia excludendos vo-
lumus — Post multiplices in musicam sacram inductas 
depravationes , ilium antiquissimum cantum, qui G r e g o -
r i a n i nomine venit, vere ecclesiasticum esse et omnis can-
tus ecclesiastici fontem nullo alio supplendum, nemo facile 
diffitebitur. Nam cantum Gregorianum sanctius quid et su-
blimius spirare, quam omnes illos modos, qui labentibus sae-
culis in usum venerunt et musicae profanae inservire so-
ient, rerum periti non negant. Statuimus ergo et mandamus, 
ut cantus ille Gregoriánus suo restituatur juri ac magis ma-
gisque colatur, et ut, qui in componendis novis melodiis oc-
cupantur, non tam chromaticis modulationibus, quam scalis 
sive tonis Gregorianis utentes et modis diatonicis, molle et 
lascivum quodcumque excludant. Quum autem res ista mi-
nime in superficie posita sit, et nisi quis profundius ecclesi-
asticae et religiosae disciplinae leges perscrutatus, myste-
riisque, ut recte dicamus, regni coelorum initiatus sit, in 
musica sacra vere proficere vel illam promovere et do-
cere non possit: bine ordinamus et mandamus, ut in eccle-
siis cathedrabilus et collegiatis atque etiam in aliis, quan-
tum fieri potest , scholae cantorum et organvedorum (pro 
organo enim eadem valet ratio) instituantur, quibus viri in 
scientiis et disciplinis ecclesiasticis optime versati et vere 
pif, tamquam magistri praeficiantur. Quo fiet, ut quae, proh 

dolor ! interrumpta jam est ex longiore tempore sacri can-
tus traditio, denuo reviviscat et per omnes dioecesium ec-
clesias successu temporis vera et sancta eiusdem principia 
rectaque exequendi methodus propagentur.— Quamvis ex ra-
tionibus gravibus tamquam regulám statuamus, ut per majo-
rem anni partem cantus Gregoriánus locum habeat,minimpta-
mencantum harmonicum penitus arcere volumus,immo ad di-
stinguenda festa majora commëndamus, dummodo, qui eligi-
tur, non recedat a natura et charactere cantus vere ecclesia-
stici. Redeant igitur chori rectores ad opera illa, quae ab aueto-
ribus, quorum primus est Joannes Aloysius Praenestinus, et 
il Li vix secundus Orlandus Lassus, sublimi etdevoto exarata 
sunt stylo. Abstineant a tot missis, quae dicuntur musicales, 
aliisque operibus musicis novissimorum temporum, ad aures 
titillandas magis, quam ad excitandos pios afiectus aptis ; sin-
gillatim vero nimia illaeorumdem verborumrepetitioetarbitra-
ria collocatio vituperanda est. Omnino denique arcendus est 
ille mollis cantandi modus, quo pars cantorum murmurando 
solum cantum comitatur. — Sitnilia dicenda sunt de instru-
mentis musicis ad cantum adhibendis. Per longam saeculo-
rum seriem aliis in musica instrumentis Ecclesia vix est usa, 
praeterquam organo. Quodsi praeter orgánum alia instru-
menta musica cantui admisceri ex Ecclesiae indultu libet, 
ea tamen certe instrumenta reiieienda sunt, quae nimis 
aspera, ut tympana et cymbala, vel nimis mollia, ut varii ge-
neris tibiae et fistulae. (Cone. prov. Mediolan. I. tit de mu-
sic. et cantor.) In aliorum autem usu vitetur militaris qui-
dam clangor nimiusque strepitus, qui efficit, ut cantantium 
verba intelligi non possint. Instrumentorum enim usus e 
mente Benedicti XIV. finis praeeipuus est, ut cantantium 
vocem corroborent et sustineant, minime vero opprimant et 
sepeliant. (Constit. ,,Annus qui hune vertentem" ddo. 19. 
Febr. 1749. § 11 et 12.) — Sed etiam in vocum usu consi-
derandum est, quid ferant vel exigant Ecclesiae consuetudo, 
cultus divini leges, cantus ecclesiastici dignitas, et fidelium 
aedificatio. Notum satis est, usque ad recentiora tempóra 
plane inusitatum fuisse, ut cantantium choro m u 1 i e r e s 
adlegerentur. Quum enim chorus, qui sacerdoti operanti 
respondet, liturgicae actionis partem constituât, mulieribus 
— quae ab altaris servitio excluduntur — l o c u s i n c h o r o 
e s s e n o n p o t e s t . Ecclesiae consuetudini ipse pius fide-
lium sensus suűragatur, qui,quidcumque molle aliquid redolet 
in cantu ecclesiastico, cum loci sanetitate et divini cultus ma-
jestate non congruere sentiunt. Unde volumus et mandamus, 
ut in posterum a c h o r o e c c l e s i a s t i c o m u l i e r u m 
v o c e s o m n i n o e x c l u d a n t u r . (Synod. Ferman. cele-
brata ab Emo. Cardin. Paracciano 1773.) Ne tamen cantus har-
monious, quem minime romoveri, sed iustis tantum limitibus 
restringi volumus, voeibus necessariis, quas sopranas dicunt, 
careat, pueri erudiantur et instituantur symphoniaci, quem-
admodum supra iam de capitulis cathedralibus et collegiatis 
atque parochis statuentes diximus. — Quum muneris sit 
episcoporum, ut, qua possunt sollicitudine, aedificationem fi-
delium promoveant, —prohibeant vero, quae iIli sunt con-
traria, quumque non levia animabus inferantur damna, au-
diendo in loco sacro melodias mundano confectas spiritu: 
Ordinarii dioecesium curabunt, non solum ne deineeps no-
vae missarum compositiones, sive unisonae, sive harmonicae 



executioni dentur, priusquam ad eas cantandas expressaOr-
dinarii licentia obtenta fuerit, verum etiam, ut missarum 
compositiones, quae hucusque usu veniebant — Gregoria-
nis exceptis-examini accuratori virorum rei peritorum et ab 
Ordinariis deligendorum subiiciantur , quo facto episcopi 
decernent, quaenam dignae sint, quae adhibeantur in ce-
lebrandis sacris mysteriis, et quae indignae ab illis absolute 
arceantur. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A kalocsai Jézus-társasági ház egyik legbuzgóbb tag-

ját , példás papját, az érseki tanoda és nevelő intézet tudós, 
ügyes tanárát vesztette Lipthay atyában. Dec. 16-án délu-
tán tanóra közben szélhűdés által rögtön meghalt. Annyi idő 
volt, hogy az átalános föloldozást még meg lehetett adni. 
Mors repentina, sed non improvisa, mivel ép azon nap vé-
gezte bűnbánati ajtatosságát; az egyetlen s legmagasabb ke-
resztény tudományban, feliciter mori, minden nap gyakorolta 
magát. Ártatlan lélek, békében levén az Istennel és az embe-
rekkel, mindig vidám kedély volt. Hivatalában érte azon ven-
dég, kit a napi elmélkedések szelíddé tesznek. A szülők egy 
istenest nevelőt, a kalocsai hivek lelkes szónokot, kifárad-
hatatlan gyóntatóatyát vesztettek benne. Halála mindenkit 
meghatott, fájdalmas részvétre indított. Dilectus Deo et ho-
minibus fogadtatott Jézus által, kinek nevét viselte, kinek 
nyomdokait követte. Az örök világosság fényeskedjék neki, 
s imádkozzék az érette imádkozókért, kik kedves emlékét oly 
híven fogják tisztelni, mikint az élőt tisztelték és szerették. 

Megjelent „Zwei höchsten Vorzüge des Priesterthums, 
Primitz-Predigt" Poeck Rudolf posonyi káplántól Saághy 
Achát irgalmas szerzetrendü nyugalmazott főorvos, és ház-
főnök első miséjén, melynél a szokásos vezényletet Barton 
József apát s iskolai tanácsos ur végezte. Ara 20 kr. a jöve-
delem a szegény iskolások fölsegélésére fölajánlva. 

A kőmivesség és a forradalom közötti rokonságot vagy 
épen azonosságot sokan állítják, sokan tagadják. Tény az, 
hogy Palmerston az összes kőmivesség főnagymestere, s ő 
minden forradalomnak barátja, és amint lehet, felsegitője. 
Tény az, hogy Garibaldit angol hajók védték Marsalánál. 
Tény az, hogy G-i az olasz kőmivességnek nagymestere 
volt, s mint ilyen Londonba utazott, hol fényesen fogadta-
tott. Tény az, hogy az olasz forradalom angol pénzzel ren-
delkezett. Tény, hogy a kőmivességet Franczíaországban a 
kormány vezeti, miután magát a forradalom vezetőjének val-
lotta. Tény, hogy a kormány a két szertartású kőmivességet 
egybeolvasztani akarta, ezt f. évben Garibaldi is megkísér-
tette. Annyi, és még más számtalan tények a kőmivességet 
mint permanens forradalmat tüntetik elő, mely nem mindig, 
nem mindenütt tör ki, de időt és helyet keres a kitörésre. 

Oct. 25-én teljes egyházi ünnepélyességgel tétettek le 
Sebastopol közelében levő franczia temetőbe hét tábornok-
nak csontjai. A muszka kormány nagy tért engedett e czélra, 
melyet a franczia kormány fallal bekerittetett. A nagy csa-
tában elesettek testei akkor temettettek el, de a hét tábor-
nok testei külön tétettek a földbe. Ezeknek számára a fran-
czia kormány fényes sírboltot emeltetett, mely Simon atya 
által a muszka hadak jelenlétében, a franczia biztosok kísé-
retében megáldatott , s beléje a csontok behelyeztettek, 
mindeniknek helye fölirattal kijeleztetett. 

A wiesbadeni muszka pap küldetett Kopenhágába, 
hogy Dagmár herczegnőt a keresztségre elkészítse. A musz-
kák a protestánsokat újra keresztelik, mikor a szakadár egy-
házba felvétetnek. 

Káhn Ferdinand tiraspoli kath. megyés püspök Sara-
tosban meghalt. Maholnap Muszkaországban kath, püspök 
nem lesz, részint meghalnak, részint számkivetésbe küldet-
nek. Muszkaország nem a legyőzött lengyelek, hanem a len-
gyelek legyőzhetlen kath. hite ellen kegyetlenkedik, előtte 
már nem lázadók, hanem vértanúk állnak. 

Két év előtt az európai hatalmasságok, és Éjszak-Ame-
rika Japannal szerződést kötött , melyben a japani tenger 
minden hajóknak megnyittatott. A japani követség Európába 
jött, hogy a szövetség pontjain változást nyerjen. Nem nyert. 
Emiatt a követségi személyzet parancsot kapott, hogy ha-
sát hasitsa fel. — Nagato fejedelem nem is engedte 
meg a hajóknak a Simonosaki szoroson átkelni. Sept. 6 án a 
hatalmasságok hajói az erődöket lerontották, a szorost meg-
nyitották. Nagato kiáltványt adot t , hogy mindent Taicun 
császár parancsából tett, tőle kapott ágyút, pénzt, katonát. 
Taicun tehát hitszegő volt, mivel azt mondta, hogy nincs 
elég ereje Nagatót kényszeríteni a szerződés megtartására. 
— Európai diplomatia ! A turini kormány tanult-e Taicun-
tól, vagy ez a turini kormánytól, mily becsülettel kelljen, a 
szerződéseket megtartani ? Taicun öngyilkosságot paran-
csolt az Európából hazatérő követeknek ; Európában csak 
Minghetti helyett Lamarmorát teszik a kormányszékre. Eu-
ropa halad ! 

Davis Jefferson , a déli szövetségesek elnöke october 
közepén következő kiáltványt adott ki a néphez : „Illik, hogy 
a nép időről időre egybegyűljön, és alávetését, háláját az Is-
ten iránt nyilvánítsa, imádja az Isten szent nevét, boruljon le 
imára, s alázatosan fogadja el az Istennek bölcs és könyö-
rületes gondviselésétől a kimért büntetéseket. Gyülekez-
zünk tehát a templomokban hálás imádásra azon győ-
zelmekért, melyekkel seregeinket koronázta. Ne felejtsük 
el, hogy mig ő minket védelmezett, a mi bűneink bünte-
tést érdemeltek. E czélra én, a déli szövetséges államok el-
nöke , nov. 16-át az Istennek különös imádására kitűzöm. 
Meghívom tehát és kérem az állam népeit, gyülekezzenek e 
napon templomaikban, egyesüljenek imában menyei atyánk-
kal, könyörögjenek nála védelemért, hogy távoztassa el tő-
lünk a háború csapásait, és vezéreljen minket a jó útra." — 
Tehát az ember, és az állam maga magának nem elégséges; 
szüksége van az Isten segélyére, s ezt ajtatos imával nyeri 
el. Tehát az Isten az országok és népek sorsának vezetője, 
aki nem csak egyest hanem egész nemzeteket büntet, ha bű-
nösök. Kedves igazságok egy köztársasági elnök ajkairól, 
melyekről sok kormány Európában megfelejtkezik gyűlölve 
az isteni jogot. Deus exercituum, Deus ultionum libere égit; 
tehát általa vannak az országok. Mikor Davis igy szól, nov. 
16-án nem egyesek, hanem a déli szövetségi államok hódol-
tak az Istennek. 

Kegyes adomány. 
A s y r i a i s z e g é n y t e m p l o m o k r a P e s t r ő l 
S z . - g y e r m e k s é g - t á r s u l a t n a k P e s t r ő l 
A s z e n t a t y á n a k , D o m i n u s c o n s e r v e t eu in e t e t c . 

2 f. o . é . 
— 7 9 k r . 
5 f. o. é . 

Szerkesztői tudósítás. 
Az udvarhelyi kerü le tből dec. 2 2 - é n 5 előfizetés küldetet t be , a s é r -

tetlenül megérkezett levélben 20 f r . 2 5 k r . helyett csak 2 0 fr. 2 0 kr . t a lá l ta -
tott ; a bank jegyek ötösek vol tak, holott a czimlapon két 10-es egy 5 - t ö s vo l t 
ki jelezve. Kérjük bizalommal a hiányt pótol tatni . 

A szent ünnepek iniatt a lap csak dec. 31-én fog 
megjelenni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

N y o m a t o t t P e s t e n 1864 R o e s i S á n d o r á l t a l ( É i - k ő v y , G a l g ó c z y é s K o c s i n y o m d á j á b a n . ) H a l p i a c z é s a l d u n a s o r s a r k á n , 9 sz . a. 



Megjelenik e lap h e t e n k i n t 
k é t s z e r : sze rdán és s z o m -
baton — Az előfizetési d í j 
f é l év re , pos tán küldésse l 

5 f r t . 2 5 k r . , 
helyben 4 f r t . 9 0 kr . a . é . 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előf ize the tn i minden cs. 
k i r . pos tah iva ta lná l , s P e s -
ten a szerkesztőnél ( L i p ó t -
u tcza 19 . sz.) s Kocsi S á n -
d o r nyomda i i r o d á j á b a n , 
(ha lp iacz és a l d u n a s o r 

s a r k á n , 9 . sz. a . ) 

Pesten, december 31-én. 52. II. Félév. 1864. 

TARTALOM : Registrum. (Folyt.) — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

Registrum. 
(Folyt . ) 

Hogy Calvin Servetnek a mint föladója és vá-
dolója, ugy egyszersmind bírája is volt, (mi egy jól 
rendezett jog-államban lehetetlen) azt Szilágyi ur 
bőven bebizonyitja Révész úrral szemben, ki Cal-
vint ártatlanképen akará feltüntetni Servet máglyára 
hurczoltatására nézve. Sö't pro superabundanti Ser-
veten kivül Szilágyi ur Calvin áldozatai közül töb-
beket is eló'számlál. „Bolsec, mond, mivel a praede-
stinatióról Calvinétö'l eltérő véleményt nyilvánitott, 
hosszas börtön után, Gtenevából örökre száműzetett, 
d'Argillére Antal többszöri kinzás után lefejeztetett, 
mert Servetet védte Calvin ellen; Norbert Antal, mi-
vel részegségében Calvint és a papokat szidalmazta, 
miután nyelve tüzes vassal a piaezon átszuratott, 
örökre száműzetett; Billonet Dienes a város körül s 
annak minden utczáin kergetve vérig korbácsolta-
tott, s egyszersmind tüzes vassal homlokára bélyeg 
süttetett, mivel a praedestinatióról gonoszul beszélt. 
Továbbá, mond Szilágyi ur, Grentilis, Alciat, Blan-
drata György, Grribaldo Máté, du Bois Vilmos, Bel-
lot Thivent, Grvainier Vilmos stb. száműzettek, vagy. 
mezitláb poenitentia tartásra, térden állva kegyele-
mért könyörgésre Ítéltettek stb. mindnyájan vallási 
külön véleményért." (Prot. lap. 1864. 25 és 26 sz.) 
Hanem mindennek ellenére Szilágyi ur mégis azt 
mondja, hogy ,a reformatioval lön világosság.' (Prot, 
lap. 1864. 6 sz.) Báró Eötvös József ur ellenben igy 
nyilatkozik: „Ha vizsgáljuk a befolyást, mit a re-
formatio a polgári szabadság elvére gyakorolt, ugy 
találandjuk, hogy az mindenütt fölötte kártékony 
vala, s hogy az absolutismus, mond, csak a reforma-
tio által jutott tökéletes győzelemre, a szabadság el-
enyészte mindenütt összeüt azzal." (A 19 század 
uraik. eszm. befoly. I. 448.) „Egészben véve, igy 
szól Döllinger fönebb idézett müvében, az egyes or-
szágok történetéből kiviláglik az, hogy a hitujitás 

mindenütt, hol egy egységes államegyházat hozott 
létre, kártékonyán hatott a polgári szabadságra, és 
a 16 és 17 században az államoka politikai szabad-
ság pályáján előre épen nem mentek ; hogy csak is 
ott, hol a protestantismus mint államegyház egyed-
uralomra nem jutott, hanem a népesség nagy része 
(az uralkodó házzal) katholikus maradt, egy más 
része pedig külön felekezetté alakult, csakis ott lé-
pett életbe az állampolgári szabadság nagyobb mér-
téke, a kölcsönös súrlódások és korlátolások követ-
keztében." (Kirche und Kirchen. 155, 156.) 

Igen ám, de azt mondja Szilágyi ur Révész úr-
ral a részben már egyetértőleg, hogy „a magyar 
nemzetiségnek, a magyar vallás (?) a calvinismus 
volt, főkép a kis Erdélyben, erős gyámola , fő véd-
paizsa." (Prot. lap. 1864. 26 sz.) A ,Kolosvári köz-
löny' pedig még nagyobb túlságba menve, nem pi-
ronkodik azt állitani, mikint: „elismert tény, hogy a 
magyar nemzetiséget a lielv. hitvallás mentette meg 
az elveszéstől." (1864. 40 sz.) Elhallgatva azt, hogy 
volt idő, midőn a reform, főiskolákban is köteles-
séggé tétetett minden tanulónak latinul beszélni; 
hogy Debreczenben is egészen 1835-ig deákul taní-
tottak a fő tanodában; (Prot. 1. 1863. 34 sz. 1864. 
14 sz.) hogy az úgynevezett magyar vallásnak Ma-
gyarországban is vannak német, tót, sőt a hozzá tar-
tozó Slavoniában szerbajku hívei is, habár nem nagy 
számmal ; az ágostai hitvallású felekezet kebelében 
régóta dulongó, épen nem jelentéktelen panslavismus 
pedig úgyis ismeretes; mindezt mellőzve, szabadjon 
azon kérdést koczkáztatnom : honnan hát azon sok 
önvádaskodó panaszhang, mely füleinkbe is elhatott, 
ép arra nézve, hogy a reform, atyánkfiai a magyar 
nemzetiségnek föntartása mellett nem igen buzgól-
kodtak? Igy például Rátz István gyantai (Bihar 
megye) prédikátor ur emlegeti, miszerint erdélyi 
tiszttársait egyvalaki megtámadá, mivefhogy a ki-
sebb gyülekezeteket eloláhosodni engedik. Ezután 
bevallja, hogy neki is van két filiája, melyben a hi-
vek a magyar nyelvből kitanultak. A boros sebesi 
prédikátor Tomka Károly iir is fájdalmas szivvel 
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tesz szót „az oláhság elnyelő árjába temetkező ma-
gyar reformátusokról." Balogh Endre ur, a tiszán-
túli lielv. hitv. egyházkerületi névtárról szóltában 
szintén panaszolkodik, hogy „gondatlanságból pusz-
tultak el több idegen nemzetiség közt levő kisded 
egyházak és számtalan családok, melyek, mikint 
nevök is mutatja, hajdan magyarok voltak." (Prot, 
lap. 1862. 14 sz. 1863. 13 sz. 1862. 30 sz.) 

Mi Erdélyt illeti, hova, mint Szilágyi ur ál-
lítja, „a magyar nemzet életében és műveltségében, 
szellemi mint politikai haladásában oly gyászos (?) 
emlékezetű Pázmán Péter téritő buzgósága és rea-
ctionalis működése be nem hatott," (Prot. lap. 1864. 
26 sz.) (Zárjel alatt legyen mondva, mikép maga Ke-
mény János is Pázmánt, önéletírásában. Eszterházy 
Miklós nádorral együtt, nemzetét és annak szabad-
ságát szerető hasznos embernek vallja.) Erdélyt ille-
tőleg mondám, hogyan áll nemzetiségünk ügye re-
form. atyánkfiainál? Még rosszabbul. Halljuk hát. 
Gróf Teleky Domonkos az 1862-i vásárhelyi rész-
letes zsinaton, „a desolataekklézsiák évről évre sza-
porodását, a még fönállók tengődését, és a vallás és 
nemzetiségnek az idegen elem általi elnyeletéséről 
tesz jelentést." (Prot. lap. 1862. 49 sz.) Az erdélyi 
reform, egyház 1863-i névkönyvét a közlő ismerteíve 
mondja, hogy: „vannak egyházak, melyekben a hi-
vek már ma csak kiilsejökkel és nevükkel tanúsít-
ják , hogy egykor magyarok voltak, jelenleg pedig 
oláhul beszélnek. Erdély némely vidékein, igy szól 
az ismertető, a magyar reform, missio ép oly élet-
kérdés , mint a moldva-oláhországi az ottani hit- s 
vérrokonokra nézve." (Prot. lap. 1863. 13 sz.) Deleg-
leverőbb rajzát adja a magyar nemzetiség állapotá-
nak Sámuel József ur, Kis-Küküllő mellékéről. „E 
kanyargó kis folyam mentében, mond, több helysé-
gek léteznek, hol magyar szó zengett azelőtt, de ma 
már nyelv, viselet, szokás és érzelem idegennek adott 
helyet, néhol egészben, néhol az idegenszerű által 
tarkitva. Balásfalva, egykor népes magyar falu, je-
lenleg oláh város, melyben a megfogyott magyar 
protestánsok oláhul beszélnek, úgyszintén Szancsa-
lon, M. Bényen és Boldogfalván is. E sorsban lélek-
zenek, úgymond. Küküllő vár, kevesbé Sövényfalva. 
A k. Küküllőtől távolabb eső helységekben is na-
ponta fogy nemzetiségünk. E falvakban a magyar-

k nincs nemzeti dala, oláh népdalokhoz folyamo-
a nők csak a .jó nap'-ot értik meg magyarul, 

'hosodást aztán követi a vallástóli elpártolás, 
/lelkész könyörgése, prédikálása, s a hit 
Mártása, minthogy csak beszédből áll, a 

nép előtt értetlen hangzagyvalék ; a ,Mi Atyánk' tu-
dása vallási miveltség ; nem egyszer a lelkész a há-
zasulandók kikérdezésénél idegen nyelv segélyéhez 
kénytelen folyamodni. Az (erdélyi) anyaszentegyház 
részéről, panaszolja, a reform, felekezet épségben fön-
tartására nyomatékos lépés soha nem tétetett, holott 
az autonomia kincsében erre hatalommal birt. Eltö-
rülhetlen szégyenbélyeg, hogy 320 ezer református, 
kik Erdély nagyjait s aristocratiáját foglalják ma-
gukban, szegény hitsorsosit a nemzet és egyház ke-
beléről lehullani engedi. Halogatás, lágymelegség s 
hitvány fillérkedés, mond, eddig is sok kárt okozott; 
de lia tovább is ez édes bűnök karjaiban várjuk a 
sült galambot a jövőtől, azon veszszük észre magun-
kat , mikép a megyéken a magyarság 20—25 ezer-
rel apadott le egy évtized alatt. Az erdélyi megyei 
magyarság nagy részét csak a szilárd alapra fekte-
tett protestantismus mentheti meg." Ugy de hol azon 
szilárd alap ? A küküllői reform, egyházmegye rész-
letes zsinata (1863-i) Sámuel József urfönnebbi köz-
leményét nem csak igazolá, hanem azon megjegy-
zést is tevé, „hogy sokkal többet és élesebben kell 
vala irnia a reform, magyarságnak ama gyász hely-
zetéről." (Prot. lap. 1863. 11 sz. 19 sz.) Tehát nem 
egyéb mesebeszédnél Révész Imre urnák Calvin 
fölötti azon apotheosisa. miszerint igy szól: „Ha lá-
tod, (Prot. lap. 1864. 18 sz.) hogy daczára oly sok 
viszontagságnak nemzeted és ennek nyelve él, és 
ezentúl is élni törekszik, ilyenkor elvonul szemed 
előtt a halvány alak, s önkénytelenül érzed az ezt 
lelkesítő szellem hatását." Szilágyi ur megmutatá, 
hogy azon szellem, a „bosszúállás, dölyf, túlzás és 
kegyetlenség" szelleme. (Prot, lap. 1864. 18 sz. 26 
sz;) Bizony ezen magyarnak nevezett vallás, mely-
nek nemzetiségünk fömnaradását érdemül rovják 
föl, még egy árva oláh falucskát sem birt megma-
gyarositani, sőt még egy kis magyar falut magyar-
ságban megtartani. Ex ore tuo te judico serve. 

De talán a reformatio századunk báftiulatos mű-
veltségének, a tudományokban nagyra emelkedésé-
nek lett főtényezőjévé ? mikint Szilágyi ur pusztán 
csak fölteszi. (Prot. lap. 1864. 6 sz.) Ha ugy, hát 
honnan ismét épen a protestánsoknak az ellenkező-
ről tanúskodó im ezen önvallomásai? „Könnyű 
volna, mondatik, nem egy év, de egy évtized szüle-
ményeit is előszámlálni. De immár kezdjük látni a 
magaslatot, hol testvéreink állanak, a mélységet 
hova sülyedénk, érezzük, hogy egyházunk szivere, a 
tudomány, már nagyon halkan ver." (Prot. lap. 
1864. 1. sz.) „A magyar prot. egyház, igy hangzik 
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a másik panasz, s z á n a n d ó helyzetre törpült alá a mivelt kül-
földhöz képest. Nincs a magyar prot. egyháznak tudomá-
nyos irodalma. A legközelebbi évtizedek a bölcselet es theo-
logia mezején szegények." (Prot. lap. 1862. 5 sz. és 52 sz.) 
A prot. papság is „szégyenletes részvétlenségről vádoltatik 
az egyházi irodalom iránt." „A Tisza mellékén, a Duna vi-
dékén, Dráva par t ján, Balaton mellékén, mikint bizonyitta-
tik, a papok a prédikáczion kivül egyebet nem olvasnak, azt 
is csak a szószéken." „Vannak egyházmegyék, melyek há-
rom-négy papot kivéve, a kalendáriumon kivül egyéb köny-
vet nem szereznek." (Prot. lap. 1862. 11, 12, 40, 6 sz.) Bal-
lagi ur szerint továbbá : „a magyar protestánsok oda van-
nak utasitva , hogy idegen , különösen a mélységes német 
irodalomból meritsenek." Ped ig : „a német irodalom kevés 
vigasztalót nyújt , mikint terjedelmesen indokoltatik is , va-
lódi éltető, elevenitő theologiai mű a legnagyobb r i tkaság." 
(Prot . lap. 1862. 9 sz. 3 sz.) Révész Imre ur mindamellett, 
hogy a reformatiónak a tudományok körüli befolyásáról ér-
tekezik, más helyütt kimondja: hogy „a magyar protestánsok 
megrenditőleg nagyban hátramaradtak a történetírás meze-
jén ." (Prot. lap. 1862. 8 sz.) A történelem levén a nemzeti Ön-
tudat főrugója, kell, hogy megjegyezzem, mikint a catholicis-
mus Pray, Boníin és Pálma mellett Szalay Lászlót nem is em-
lítve, fölmutathatja a 45 vastag könyvre terjedő, nagyszerű 
történelmi művéről ismeretes egyházi férfiút, Katonát, ki sa-
já t vallomásakint, önnön szájától elvont fillérekkel, beutazta 
a hazát történelmi adatok kutatása és összeszedése végett . 
Ezen incidens után ismét visszatérek Révész ú rhoz , ki 
miután e lőadja , hogy „nem csupán a vallásoktatás van a 
protestánsok kezében, mint több külföldi protestáns egyhá-
zaknál, hanem a nevelés és oktatás egész ügye, az elemi is-
meretektől kezdve föl egészen az akadémiai tudományokig," 
mindemellett bevallja a theologiai irodalom szegénységét, 
melynek nem kedvező állásáról, mond, „körülbelül magunk 
vagyunk felelősek," és hozzá #teszi : „Nincs oly országos 
prot. egyház, melyben az egyházi irodalom oly hanyatlásban 
pangana mint nálunk." (Prot. lap. 1863. 31 sz.) Dóczy Ge-
deon ur pedig leplezetlenül e nyilatkozatot teszi : „a vallás 
a jelen nemzedéknek, a népiskolákban gyakran esetlegesen 
tárgyaltatott ; a gymnasiumbau meg majd mint appendix 
pensi adatott a tanulmányokhoz." (Prot . lap. 1862. 49 sz.) 
Ehhez képest a nép műveltségi állapotja sem lehet kielé-
gítő, mikint hogy nem az, i t t a tanúbizonyságok : ,,A dunán-
túli gyülekezetek legnagyobb része , igy vallanak : még 
éretlen a teljes szabad választásra ; ezt bármi szégyenünk, 
mert három század óta mi nevel jük, tagadnunk nem lehet ." 
„A mi gyülekezeteink, átalánosságban mondatik, a szellemi 
fejlettség, a lelki éret tség és miveltség igen alacsony fokán 
állanak." „Még a nagyenyedi tanoda tőszomszédságában 
akár elszórtan , akár tömegesen lakó magyar reformátusok-
nak is szánandólag csekély a miveltségi állapotja." (Prot , 
lap. 1863. 39 sz. 1862. 40 sz. 1863. 11 sz.) Mi ezekből tehát 
az üdvös tanu lság? Az, hogy : „tévedés a protestantismust 
és tudományos művel tséget , mond Révész úrra czélzólag 
Filó ur, ugyanazonitni és azt h inn i , mintha alapos tudomá-
nyos miveltség, csupán a protestantismus szárnyai alatt 
volna képzelhető." (Prot . Up. 1863. 39 sz.) Pedig „oh de 
sokszor hivatkozunk," mond ugyan Filó ur a „keresztény 

hit védelme" cz. müvében, „arra a protestantismusra, vala-
hányszor alkalmas vagy alkalmatlan időben nagyot akarunk 
mondani ! épen ugy mint némely gyűlési szónokok, a haza, 
szabadság és nemzetiség szó virágait azonnal beleszövik 
dictióikba, ha lá t ják , hogy a hallgatóság késik tapsaival, 
melyekre aztán, a tetszés szivárványos felhőjéből, azonnal a 
dörgedelmes' tapsok zápora esőzik alá." Vajmi sokszor tesz 
igy Szilágyi ur is ? Mily enthusiasmussal hirdeti, hogy Lu-
ther és Calvin, szóval : a protestantismus megingatta a pápa 
vicariatusát, és sikra szállanak a hitujitók a hierarchia vissza-
élései ellen , melyekről egész kedvteléssel szeret irogatni. 
Már pedig a mi hierarchiánk ellen kikelni nem áll jogában 
azon protestantismusnak , mely daczára annak , hogy magát 
tisztított vallásnak, javí tot t egyháznak mondja, mégis „egy-
házi igazgató rendszere oly idétlennek neveztet ik, hogy 
párja nincs a földön ; az uxorismus, nepotismus, a rokonis-
müs, simonismus' önkényuralma pedig sürüen bepanaszol-
tatik." (Prot . lap. 1842. 293. 360. 1843,19 old.) „Ne legyen 
a törvény oly pókhálószövet, mond annak okáért Baksay Dá-
niel ur, mely csak a bárgyú legyeket fogja meg, az erŐ3 don-
gók és fullánkos darázsok pedig kényök-kedvök szerint ke-
resztül repülnek raj ta ." (Prot, lap 1$62. 7 sz ) Ugyanezen 
lap 17-ik számában (1808) panaszoltatik, hogy „a királyhá-
gón innen, (Erdélyben) a^r^ef.) anyaszentegyház aristocra-
tico hierarchiai igazgatás módján még nagyon kis hasadást 
ej tet t az idő és a protestantismus szelleme." Farkas József 
u r , (ki kath. anyaszentegyházunknak torzalakját mázolá) 
szintén nem tagad ja , hogy „a protestáns papi hivatalban 
maradtak oly hierarchiai gyökérszálak , melyek folytonosan 
törekedtek a gyülekezetek fölött kormánybotokká növe-
kedni." (Prot. lap. 1862. 2 s z ) Közbevetőleg legyen itt föl-
emlitve azon körülmény, mely szerint az 1707 évben tarta-
tott rosenbergi prot. zsinat a supenntendenseknek, az egye-
temes papság eszméjével ellenkezve, az ,excellentiás' czimet is 
megszavazta. (L Udvardy. A Prot, köztört. fejleménye. 228.) 
Hogy tehát protestáns nemzetfeleink azon kormánybotokat 
eltörjék, ezért sürgetik mindegyre a restauratió életbelépte-
tését, az egyházigazgatás élén állókra vonatkozólag is. Mer t 
ugymondják tapasztalás kiáltja — Gönczy Lajos ur sze-
rint — hogy az örökös hivataloskodás emlőjén nevekedik 
azon hierarcha, kinek hivatalos lépéseiből az absolutismus 
heródesféle fogai rínak ki. Az örökösen hivatalcéskodók — 
n^>nd — majd hivatásuk fénykörében , törvényőreinek kö-
szöntetik magukat, majd annak viasz orrát tetszésök szerint 
hajl i tgatják ; ma phariseusi szigorral szűrik meg a szúnyogot , 
holnap pilátusi közönyösséggel nyelik el a t evé t Ezek né-
hány egymás kezét mosó sógor — koma segedelmével fön-
tartva kényuralmukat, oly gyorsan gyárt ják a perpatvar t 
mint a lepke a hernyót ." ,,A Tek. és Nagytiszt. Assesorok 
— igy hangzik végre egy tanúnak vallomása — titkos con-
ferentiákban összesúgnak, s fölteszik magukban, hogy ezt, 
meg azt a lelkészt helyezik ebbe, vagy abba a gyülekezetbe, 
s tervök kivitelére minden módokat elkövetnek, legalább ed-

.dig elkövettek " (Prot. 1. 1862, 12 sz. 40 sz.) Még is a sze-
gény jezsuitákra fogják, mikint az ő cselekvési szabályuk az : 
hogy : finis sanctificat media ! Többire mindezek után is : Is-
ten édes mindnyájunkkal, és az ő szent oltalma ! 

Bevies József 
52* 



— « 4 1 6 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BERLTN , oct. 1-én. Daczára forradalmi jellegének a 

protestáns egyház(!) néha conservativ hatalomnak akar mu-
tatkozni, különösen orthodox része, és azon párt, melynek a 
keresztes újság a közlönye. Sok tekintetben annak is látszik, 
mint p. o. a „Vosser Zeitung" egy érdekes czikke mutatja, 
melynek kivonatát szándékunk közleni. „A schleswig-hol-
steini kérdés vitatása alkalmával szó volt ezen ország prae-
latusairól is; egy kis magyarázat e tekintetben helyén lesz. 
Ha a schleswig-holsteini praelaturákról beszélnek, először 
is 4 zárda perjeleit értik alattok. Ezen zárdák közül az első 
a pretzi 1211-ben alapittatott az Orlamundeni gróf, és lü-
becki püspök Berthold által. 1270-ben a pretzi convent 60 
szerzetest számitott. A 16-ik századi vallásos lázadás után e 
zárda jövedelmei schleswig-holsteini nemes családokból szár-
mazott leánykák számára alapitványkép fordittattak. A per-
jelnőn kivül még 36 zárdahölgy, és négy, tanitással foglal-
kozó kisasszony (Schulfriiulein) van, kik mindegyike 600 — 
900 tallérnyi évi jövede^mmel bir. A zárda jövedelmei a 
legutóbbi időkig az úgynevezett mediatizált államok előnyei-
v'el birtak, s a főnökök kezelték. A pe^elnő és egy prépost 
(Probst) gyakorolták az igazgatási jo|*okat. Az utóbbi birás-
kodott is, és a convent minden egyéb alkalmazottai nyilvá-
nos hivatalnokoknak tekintettek, Igy volt : titoknok (kloster-
schreiber), alprépost (unterprobst). A pretzin kivül még az 
itzehoe-i, az unterseni, és szent-jánosi zárdák voltak. Termé-
szetesen e három utóbbi is a reformatio után a schleswig-
holsteini nemes hölgyek számára alapitványkép fordittatott, 
amiért is nemesi zárdáknak (adelige Klöster) neveztettek. 
„Bizonyos —• úgymond a Vosser Zeitung, — hogy nem le-
het állitani, mikép ama zárdák javainak ily használata igen 
népszerű volna." Csak sajnálni lehet, hogy eme lap párhu-
zamot nem von egy kath. és egy prot. convent javainak ho-
vaforditása, a kath. szerzetesnők és eme nemes prot. hölgyek 
élete között. Németország egyéb prot. államaiban is létez-
nek ily alapitványok, igy Poroszországban 15 találtatik 212 
alapítványi helylyel, melyek közül 103 nemes családok nő-
ivadék&inak van föntartva. Ezen hölgyek élvezik a javadal-
mat, anélkül hogy viszont kötelezettségeik is volnának. A 
protestantismus beelégszik, ha az anyagit, a jövedelmet biz-
tosítja magának , a szellemivel nem sokat törődik. — De a 
férfiakról is gondoskodtak a volt kath. javadalmak elosztásá-
nál. Vannak ugyanis Poroszországban prot. káptalanok : 
Brandenburgban, Naumburgban és Merseburgban. Mind-
egyikében vagy 12 kanonoki állomás 2000 egész 4000 tallér-
nyi jövedelemmel. A brandenburgi káptalanbeliek közé tar-
tozik Manteuíel is az egykori hires miniszterelnök ; őt a ka-
nonoki jövedelem és sörgyári részvények pótolják az elvesz-
tett miniszteri tárczáért. Jól jegyezzük meg, hogy ezen ne-
mes kanonok uraknak is nincs más kötelezettségük, mint jö-
vedelmeiket elkölteni, és évenkint egyszer vagy kétszer 

•'zejönni afölött tanácskozandók, mikint történhetnék ez 

bban. Ekkor azután prot. pásztori ruhába öltözködve a 
•"•yházba mennek, hogy ott egykét beszédet hallgas-

<ry keveset énekeljenek 
^LLES , nov. 4-én. Ismeretes , hogy elleneink 

•ít vádolnak türelmetlenségről, különösen a 

temetkezés ügyében. A gandi községtanács egyik nem rég 
tartott ülésében e tekintetben figyelemreméltó esemény 
történt, ami eléggé jellemzi elleneinket. Igaz. hogy kath. ál-
dozárról sőt püspökről van szó, a gandi elhunyt főpapról, 
kinek az átalános és hagyományos szokás szerint a székes-
egyház sírboltjában elődei mellett kívántunk nyughelyet. A 
gandi községtanács szabadonczai erre felröffentek s közülök 
Voituron ur a tanácsban ,,e súlyos tény" fölött beszédet tar-
tott. A súlyos tény abban áll, hogy a polgármester megadta 
az engedelmet a testnek a kriptábani eltemetésére. A szere-
pek előre jól ki voltak osztva, legalább ez látszik a polgár-
nagy feleletéből, ki azt válaszolta „hogy ő csak ideiglenes le-
tételére a testnek adott engedelmet, miután Van de Put te 
kanonok a püspök ur haláláról értesítette , és más-
nap szintén engedelmet kért a saint-bavon-i kriptá-
bani id. temetésre, még t. i. a püspök családja máskint fog 
rendelkezni. O tudta ugyan , hogy ez törvénytelen a 12-ik 
évi prairial-ban kelt rendeletek értelmében ; hanem tekin-
tettel a más városokban előzményes esetekre megengedhe-
tőnek vélte, stb. az ideiglenes temetés megtörtént, és azóta 
nem vett ujabb tudósítást; — j ö v ő r e nézve pedig szorgos-
kodni fog arról, hogy ily temetés csak a temetőben tör-
ténhessék." Látni, hogy a polgárnagy jól ismeri társait, és 
csak azt akará kitüntetni, hogy az elhunyt püspök holt tete-
mei irányában nem volt minden tekintet nélkül. — Ki hinné, 
és mégis igaz, hogy miután a polgárnagy is csak ideigl. te-
metésről szólott, társai közül többen a testnek a temetőbei 
átvitelét akarják kívánni, sőt egy közülök még elődének 
Vandevelde püspök tetemeinek átvitelét is. Gand városa ér-
dekében akarjuk hinni , hogy e botrányos , istentelen me-
rény nem fog megtörténni. Miért nem mennek tovább — 
igy folytatja a „Bien public" e fölötti elkeseredettségében 
— miért nem ásatják ki mindjárt azon 20 püspököt, kik a 
gandi megyét kormányozták ? Sot kiterjeszthetnék e rend-
szabályt azon szentek csontjaira is, melyek a székesegyház-
ban vannak letéve , és az ereklyetartókat is kiüríthetnék. 
Nem hittük, hogy a vallásellenes dühödtség már is odáig ju-
tott légyen, hogy püspököt sírjában üldözzön. Egy század 
óta mindenféle kormányok következtek egymásután, de egy 
sem bántotta a szentesitett szokást. A gandi községtanács-
nak volt fentartva, hogy kezdeményezése által az 1793 véres 
Hagyományokat idézze fel, és a közegészségi rendszabályok 
ürügye alatt a Saint-Denísi sírok megszentségtelenitőinek 
utjain haladjon. Reméljük, hogy a merény nem fog végre-
hajtatni, és a gandi megye hiveivel nem fogják éreztetni 
fá jdalmat: látni, mikint dobatnak ki sírjaikból püspökeik 
földi maradványai, kik itt várják a feltámadást. Tudjuk ugyan 
„unde lacrimae," tudjuk a városház szabadonczai miért ve-
szik üldözőbe Delebeque püspököt még sírjában is ; miért 
nem akarják a földi maradványait a székesegyház alatt meg-
hagyni, melyben annyiszor ostromolta hatalmas szavával a 
a tévely és a bűnök barátait. Ők ismerik, és tudják, mennyire 
szerettük, s mint ragaszkodtunk főpásztorunkhoz, és azért a 
fájdalom mély sebeivel akarják elborítani kebleinket. Igy a 
,Bien public' — és a katholikus lapejt mindannyian hason-
lólag nyilatkoznak. Természetes , hogy ezek ellenében az 
,Indépendance' és ;Echo du Parlement' forradalmi lapok más 
hangon szólnak. 
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AMSTERDAM, oct. 24-én. A németalföldi protes-
tantismus jelen helyzetének felderítésére eléggé jellemző 
azon egyházi gyülekezet, mely az úgynevezett evangelico-
confessionalis irányzathoz tartozó pásztorok által tartatott. 
Divatos lett immár a protestánsok között egymást külön-
féle irányzatok szerint osztályozni, ami mellett fel vannak 
mentve elveik és hitágozataik nyilt bevallásától. Igy van 
nálunk igazhitű, szabadelvű, conservativ, divatos, és úgyne-
vezett evungelico-confessionalis irány. Mindezek három cso-
portra oszthatók fel a különböző egyetemek szerint, az ut-
rechtire, mely a szigorú calvinismust képviseli, a gronin-
geira, mely magát szabadelvűnek vallja, és a leydenire, mely 
legelőbbre haladottnak mondható. (A tagadásban természe-
tesen.) Időről időre e pártárnyalatuak Összegyülekeznek, 
hogy közös programmban egyesüljenek ; de bármint töre-
kedjenek is, hogy bizonyos átalánosan hangzó kifejezések 
mellett maradjanak, iparkodásaik meghiúsulnak. Az irány-
zatok megoszlanak, és meglepő módon keverednek, olyany-
nyira, hogy végre nehéz lesz azokat megkülönböztetni. — 
Az utrechti gyűlésen 24 igehirdető vett részt, és ezeken ki-
vül vagy hatvan világi. Groen van Prinsterer, ki a pártot a 
kamarákban képviseli, szintén szerepelt. Groen urnák álma, 
hogy a szigorú calvinismus fog ismét mint államvallás a 
többi árnyalatok fölött diadalmaskodni. Ezen rendszer értel-
mében a királyság minden alkotmányos kötelékektől függet-
lenül a kormányzatban is azon eszmék által fogna irányoz-
tatni, melyet az evangelico-confessionalis párt valamely lel-
késze közölne. Meg kell azonban vallani, hogy eme párt leg-
nagyobb része nem igen bizilc e terv sikerülésébe, de mégis 
azon eszménynek tekinti, melyet legalább kivánni, és melyre 
törekedni kell. A gyűlésen legelőször is egy oly intézet fel-
állítása fölött történt indítvány, hol tiszta elvű igehirdetők 
képeztetnének. Ezeknek azután oly községekbe kellene jut-
niok, hol szabadelvű vagy divatos irányú pásztorok működ-
nek, hogy ezeket ellensúlyozzák. De ezen inditvány párto-
lásra nem talált, mert kivihetlensége előre bizonyosnak lát-
szott. Másodszor egy lap alapitása ajánltatott, mely a régi 
igazhitű cálvinféle tanokat a divatos istenészet támadásai 
ellen megvédje. A protestánsoknak, kik itt mindenütt szá-
mosan vannak, nincs egyetlenegy valamire való lapjok. Van-
nak ugyan vizsgáik, melyek mindazt összehordják, amit a 
külföldi sajtóban mint szabadelvűt, és katholikusellenest 
lelnek, de egy sincs, mely szorosan a reformált egyház ér-
dekeit képviselné, minek oka az, hogy lehetlen volna több 
férfiút találni, kik egy határozott programm védelmére egye-
sülnének, és sokáig együtt maradnának. Mindenki közülök 
külön irányzatnak hódol, és szerkesztő társainak ellenmon-
dana. Egy ily lap valóságos bábel volna, és azért a gyüle-
kezet emez inditványt is elvetette. A harmadik inditvány 
ösztöndíjak körül forgott oly ifjúk felsegélésére, kik az egye-
temen a hittani tanulmányokat hallgatnák. De mikint lehetne 
megakadályozni, hogy ezek ismét majd nem fognak-e más 
irányzatuakká neveltetni? Valóban szomorú ezeket látni, kik 
közül kétségkivül sokan a legjobb szándékúak, de vakok, 
mint erőködnek megakadályozni a hitetlenség és tagadás 
szellemét rombolásaiban, midőn eme szellem épen az ő pro-
testantismusuk szülöttje és következménye ? — 

LISSABON, dec. 14-én. Azon kegyurasági kérdés, 

mely a kormány és a szentszék között az indiai telepekre 
nézve oly régen, oly sok izben tárgyaltatott, most ismét fog-
lalkodtatja a hivatalos és forradalmi sajtót. Fel akarjuk azért 
deriteni a tények mibenlétét. Feijo a braganzai székeskáp-
talani kanonok és volt képviselő a portugalli kormány által 
macaói püspöknek terjesztetett fel a szentszékhez, mely őt 
megerősiteni vonakodott, nem canoni szabálytalanság sem 
egyéb papi kellékek hiánya miatt talán, hanem egyedül azért, 
mivel a kormány kivánta, hogy ezen uj püspök az egész ma-
caói megyére joghatósággal ruháztassák fel, mely az 1857-i 
concordatum 5-ik czikke szerint magában foglalja Macaot, 
a Kuangtongi tartományt, az emellett fekvő szigeteket, 
Quam-Si, és Hong-Kong szigetek kivételével. A pápa feleié : 
én a macaoi püspöknek megadandom a teljes joghatóságot, 
ha a kormány az 1857-i concordatumban kikötött feltétele-
ket teljesitendi, de még ezt tenni vonakodik, én a felterjesz-
tett püspöknek csak szorosan Macaora adok joghatóságot. 
A concordatum A) alatti első csatolványában mondatik, hogy 
a macaoi püspök rendes joghatósága a cantoni tartományra 
és Hainam szigetére nézve egy éven át felfüggesztve ma-
radjon, azután pedig az egész megyére kiterjesztessék. íme, 
mond a portugalli kormány, ez év régen lefolyt, a szentszék 
tehát nem tagadhatja meg az egész joghatóság megadását. 
Igy okoskodnak a szentszék ellenei, és a közönség, mely es-
küszik az általa tartott hirlap szavaira, ismétli e vádakat. 
Feledik, hogy azon egyezményben az is ki van kötve, hogy 
a kormány alkalmatos hitküldérek szaporításáról gondos-
kodni fog a hit terjesztésére és fentartására. Teljesitette-e 
a kormány amaz igére té t? Semmikép. Nem a pápa tehát az, 
ki szavát nem tartja, hanem a kormány, mely a szerzetes 
rendek gyűlölete miatt nem akar a küldérek szaporításának 
egyedül üdvös eszközéhez folyamodni. Ha a port. kormány 
hajdan kegyúri jogokat nyert, ez némely kötelezetségek el-
vállalása által és miatt történt, ha ezeket mindig híven tel-
jesítette volna ama kegyurasággal roppant befolyást gya-
korolhatott volna Chinára és Indiára, Mivel a kormány sza-
badkőmivesi hajlamai miatt kötelességeinek meg nem felel, 
váljon azért IX-ik Pius pápa szünjék-e meg azon népek 
üdvéről más missionariusok által gondoskodni ? A forra-
dalom az , mely lerontá a patronatust , és oda viszi a 
dolgot, hogy telepitvényeit is elvesziti. 1834 nem egyedül 
azt rontá le, amit meg lehetett volna javitani, hanem azt is, 
ami jó volt, p, o. Rithafollesben alapított egyesületet hitkül-
dérek képzésére. Ezen intézet sok jeles papot nevelt, mint 
a mostani portói püspököt is, ki küldér volt Chinában. Ha 
ez egyesületet megkímélték volna, nem lenne oly nagy hiány 
most a missionáriusokban. — De még nem mondtunk el min-
dent. Egy törvény 1852-ből a tengeren túl egy küldérképző 
intézmény felállítását rendelte el : Sernache do Bom-Jar-
din-ban. Ezen nevelde — ki hinné? — egészen a kormány 
igazgatása alá helyeztetett, a kormány adott házi szabályo-
kat, tanrendet, könyveket, és ime daczára annak, hogy ho-
nunkban sok a hivatástérző ifjú, e neveidében most csak 6 
egyén van. Macaoban a papság 60 személyből áll. Mondják, 
hogy ott papnevelde is van, de még eddig nem igen adott 
életjelt. Különben egy mérsékelt kormánylap ezekre azt 
mondja, hogy a kormány ígérte ugyan, mikint iparkodni fog 
a küldérek számát növeszteni, de nem ígérte, hogy valóban 



szaporítani fogja. Az ily szőrszálhasogató okoskodás válaszra 
sem méltó, de még azt is bebizonyithatnók, hogy nem is 
iparkodott tenni semmit. A szabadkőmivesek néhányai azt 
tanácsolják a kormánynak, hogy szakítson a szentszékkel.— 
Térjünk át most egy más tárgyra, és vizsgáljuk a kormány 
mint jár el a szentszékkeli viszonyára nézve ?' Négy ujabb 
rendelet által négy zárda törültetett el, mivel nem volt benne 
a törvény áltaUkivánt száma a szerzeteseknek. Igen de miért ? 
mivel eltiltattak az ujonczok felvételétől. Nézzük csak erre 
nézve mit határoz a szentszék és kormányunk között 1848 oct. 
21-én kötött egyezmény: „Amint ő felsége kormánya és a 
szentszék a szerzetes házak megkevesbitésére vagy felosz-
tására nézve meg fognak egyezni, azonnal azt is meghatá-
rozzák, mily nevelési czélokra fognak fordittatni az alapít-
ványok és a házak, melyekben a szerzetesek meg fognak ha-
gyatni ? Közös megegyezés után az is meg fog határoztatni, 
mily számban lehessenek a szerzetesek. A minimumot a ca-
nonok által szabott szám képezendi, a maximum a rendelke-
zésre álló javak összegétől fog függni. A kormány a szer-
zetesi fogadalmakat akadályozni nem fogja, sőt igéri, hogy a 
kamaráknak ez ügyben felterjesztett törvényjavaslatot mó-
dositandja." Ezen egyezmény ép oly kötelező, mint az 1857-i 
concordatum. De a kormány keveset törődik avval, mi a tör-
vény, mit akarnak a püspökök; az ő akaratja törvény, és ez 
akarat a szuronyokra támaszkodik, és a bel, a külföldi titkos 
társulatokra, melyek elveiknek minden áron diadalt akarnak 
szerezni. Azért, mint egy lap jól mondja, országunk szép 
czimét „fidelissimus" „períidissimus" nevezettel lehetne 
felcserélni. Csakhogy ez természetesen nem a kath. jó népet, 
hanem az álnok kormányt, és cselszövényeinek eszközeit illeti. 

KAMPILONG. (Folyt.) A szakadár egyház magában 
elég életerővel nem bir, hogy tagjaiba a keresztény elevensé-
get önthesse. Ugy látszik, mintha azokból, kik az egyház föla-
datának kivitelére hivatva vannak, kiszáradt volna a hitélet 
nedve, mintha kialudt volna belőlök magas hivatásuk ér-
zete. A papságot szánandó korlátoltsága , nevezetesen ér-
telmeségi s Önállósági tekintetben majd nem teljes tehetet-
lenségre kárhoztatja, lelkészi hatásköréből annyira kiszo-
rítja, hogy hiveik érzelmeinek urai nem lehetnek, mi leg-
inkább oly helyeken történik, hol a világi zajos élet , és 
élvezetvágy nagy fokra emelkedett. Bár hová tekintsünk, 
minden azt látszik bizonyitani, hogy korunk a haladás kora ; 
a tudomány s művelődés minden ágában óriáslépteket te-
szen : kettős erélylyel kellene tehát a szakadár egyházi em-
bereknek is megragadni a tudományos kimüvelődés eszkö-
zeit, tudományuk s belátásuknál fogva eljárni tisztükben, 
hogy a többi nép előtt lobogtassák a szent élet szövétnekét, 
hogy ez tanaik s belátásaikban mintegy révpartot birjon, 
melyen az ügyek és bajok annyi hullámzásai közt megnyu-
godjék : s valamint hajdan a profétához az Isten akaratának 
kitudasa végett folyamodtak a hivők, ugy hozzájuk is jöj-
jenek az isteni törvények bővebb megértése végett ; méltán 
várhatni is tőlük, mikép a szentélyben maradjanak, emel-
kedjenek föl s ragadják magukkal mindazokat, kik rájuk 
mint pásztorukra tekintenek. Azonban ők egész a könyörü-
letességig menő szegénységük miatt a tudomány szeretetét, 
magukban nem ápolhatják, az olvasás által Önkiképeztetést, 
folytonos előhaladást nem tehetnek, következőleg ama te-

kintélyt sem szerezhetik meg, melyet eme foglalkozás köl-
csönöz. Nem különben áll a dolog az igen elterjedett szövet-
ségével azoknak is, kik itten az evangelium tanácsait kö-
vetve, egy hajlék, egy előljáró, és életmóddal összekötve 
szerzetes életbe lépnek. Ezen, magasabb tökéletességre vá-
gyódó, és az önmegtagadás által a mindennapi életen felül-
emelkedni törekvő férfiak s nők, nehogy a nagy város ké-
nyelmei által elsodortatva elmerüljenek, a puszták és erdősé-
gek csendes magányába vonulnak ; s mert sem a nép ke-
resztény oktatásával, sem az ifjúság vallásos nevelésével nem 
foglalkoznak, sem a szegények s betegek ápolására nem szán-
ják magukat: egyházuk meddők, sőt mivel a folytonos töké-
letesbülést a tanulmányozást sem kedvelik, s szerzetesi élet-
módjuk igen alászállani látszik. Sokan kedvüket találják ki-
kutatni a vétkeket s rendetlenségeket, melyekkel az áhitat 
eme menhelyei beszenyeztetnek. A papságnak s a szerze-
teseknek ily alacsony állás a legnagyobb szerencsétlenség 
az országra nézve, minden, ki szereti hazáját, nyíltan be-
vallja annak igazságát, hogy a papság elfajulásából szárma-
zik a nemzetnek erkölcstelenedése is. A papság nem sokára 
végkép meg fog vettetni, ha komolyan nem fog javulása mun-
kájához ; de mily nehézségekkel jár reformja, javulása! Erre 
nézve mindeneknek hiányában van, Az iskolák egészen a 
világiakra bizattak , melyekben , mivel a papság által soha 
meg nem látogattatnak, a lelkesedés a szent ügy iránt épen 
nem ápoltatik. Az ifjúság tudományos tekintetben ha ne-
veltetik is , vallási tekintetben igen elhanyagoltatik , oly 
kevés gond van fordítva az ifjak vallási és erkölcsi 
művelődésére, hogy ezen fiatalok, ha mindjárt legjobb 
elvekkel hagynák is el a szülői házat, rövid idő múlva 
idősb társaik rosz példája által elcsábíttatván , a rendes és 
vallásos életmódra pedig semmi részről sem ösztönöztetvén, 
vallási kötelmeiket elhanyagolják, erkölcsük hajótörést szen-
ved , mint hitszegények s erkölcstelenek térnek vissza az 
atyai házhoz. Ezek sorából aztán a jámborság, ész- és szív-
ben kiváló és szentek tudománya után epedező ifjakat nem 
igen mutathatni föl , kik az ur szolgálatjára hivatva méltó 
papokká válhatnának. E végre u j nemzedék kell, mely az 
egyháziak gondja alatt a vallásnak alapos és életerős isme-
retére eljusson ; szükséges egy, a papi álláshoz mért dotatio-
nak kieszközlése is, hogy az ur munkásai tisztességesen el-
láttatván, ne kénytelenittessenek kötelességeik elhanyagolá-
sával életök fentartásáról gondoskodni. Érti s érzi azt a ro-
mán nép, s soha nem érezte súlyosabban, mint most, s nem 
keveseket ama remény, hogy jámborságuk több segédeszkö-
zök- és pártolásra talál, a katholika egyházhoz vonz, szivök 
mélyéből osztják a meggyőződést, mikép a katholika egyház 
azon magasztos irányú s mennyei küldetésü intézet, mely 
minden népeket és nemzeteket anyai karokkal ölelvén, egy 
úttal az ifjúság lelki, erkölcsi kiművelését is a legjobb irány 
és öszhangzásban a legmagasabb fokra képes vinni, s egye-
dül megfelelni azon igényeknek, melyek minden üdvös neve-
lésnek és tanitásnak alapját képezik. Innen magyarázható, 
hogy a kormány saját felekezetbeli szerzetes rendet fölosz-
latván, katholikus szellemű intézetet emel, a nagyszerű ár-
vaház vezényletével az angol-kisasszonyokat bízza meg. Szó-
val, a régi előitéletek oszlanak, a románok szeretetteljes in-
dulattal kezdenek irántunk viseltetni, a szellemek mindinkább 
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s az eddiginél sokkal nagyobb számmal foglalkoznak az egy-
séghezi visszatérés óhajtása és gondolatával. Egyedül Isten-
nek tulajdonitható ezen örvendetes változás, de az isteni 
malaszt munkálkodásával mi is összeköthetjük, sőt tartozunk 
is imádságainkat összecsatolni; a hit nem engedvén felőle 
kételkedni, mikép az isteni kegyelem hatása ez által is elő 
fog segittetni. Egyházunk feje Krisztus tagok által működik. 
Mi vagyunk azok, kikben az igazságnak folyvást élni kell, 
kikben az egyháznak elvált testvéreinkhez közelitni kell. A 
mi önviseletünkben kell nekik megpillantaniok a meghivást, 
hogy azután gondoskodjanak és tisztába jöjjenek az egyház-
zal, melyben oly sok boldogságot találnak. Pongrácz Bódog. 

KONSTANTINÁPOLY, nov. 16-án. A megpróbálta-
tás és az ellenmondások sokszor az Isten müveinek jellegét 
képezik. Nem kell azért csudálkozni azon, ha a bolgárok 
végleges megtérésében ittott nagyobb akadályok mutatkoz-
nak is. Mielőtt az ember a hit t isztaságát megleli, és a té-
velyek halmazától egészen megszabadul, talán hosszabb idő-
nek kell lefolynia. A szolgaság és tudatlanság Bolgárhonban 
a vak tevéketlenségnek egy nemét idézte elő, melyen elég 
könnyű uralkodni, de az ellenállás eme hiánya más veszélyt 
is rejt ölében, mely sokszor rosszabb az egyedi vélemény ko-
nokságánál, minőt a protestantismusban találunk. Ezért látni 
lehetett, mikint eme népek megfelejtkezve hitbeli esküjökrŐl 
néhány izgató megfélemlítésének engedtek. Eme állhatatlan-
ság és félénkség csak az alapos oktatás világossága által fog 
megszűnni , és oly férfiak tekintélyével, kik tudományuk és 
erényeik által hitsorsosaik fölé emelkednek. Ezen erkölcsi 
erő leend csak képes a görög — orosz befolyást megsemmi-
síteni. A görög püspökök és orosz ügynökök az unió halálos 
el lenségei , kik a csábitás és támadás minden eszközeit tit-
kon vagy nyiltan is felhasználják. Szerencsére azonban ők is 
meg vannak osztva sokszor, és érdekeik el lenkezésbehozzák, 
őket magok között. A bizanczi papság, habár az orosz czár , 
pártfogásához bizonyos körülményekben folyamodik is és 
adományait elfogadja, mégis féltékeny a hatalmára, és a pé-
tervári zsinatot soha sem fogná elismerni. A photianus pa-
triarcha egyszerűen Oroszországot fel akarja használni, de 
megtagadná azonnal és visszautasítaná, mihelyt veszélyt 
érezne hatalmára nézve. — Mióta a bolgár nép között az 
egyesülésre az első felhivás megtörtént, a kötelékek, melyek 
azt eddig a görög egyházhoz csatol ták, megszakittattak. 
Már 4 év óta nem fogadják el a görög püspököket vagyis 
inkább zsarnokokat, és ami még inkább fáj az utóbbiaknak, 
a különféle űrügy alatt kizsarolt összegeket többé nem fize-
tik. Eme pénzügyi nyomorúság nagy csapás volt a nagynak 
nevezett egyházra. Forrásai k iapadtak, úgyhogy a fanari 
fél-egyházi iskolát sem birták többé fentartani. A szükség 
némelykor találékonynyá teszi az embert ; a patr iarcha tehát 
zsinatával együtt a török kormányhoz folyamadott, hogy az 
illetékeket ő szedesse be a bolgárok között. A patriarcha 
ugyan zokon veszi , hogy a tehenet maga nem fejheti , és 
meg kell osztani a török kormánynyal a jövedelmet, de azt 
gondol ja : jobb valami mint semmi. Aki ismeri a török adó-
behajtási módot, tudni fogja, mennyi köny vagy vér is fog 
folyni, hogy a szegény pórtól utolsó piaszterét elvegyék. A 
végeredmény azonban bizonyosan az leend, hogy a bolgá-
rok természetes ellenszenve a görög egyház irányában még 

növekedni fog Azok kik még nem voltak felvilágosítva ed-
dig, majd seregesen hagyandják el a görög egyházat, és az 
örökségbe Oroszország már csak azért sem léphet, mert a 
török kormány is tudja , hogy jobb, ha a fegyvertelen pápá-
val kell e tekintetben alkudozni, mint a mindig fenyegető 
orosz czárral. — Nem hiszszük, hogy a Tchorbadjisok pár t já -
nak, noha az orosz által támogattatik, sikerülni fogna füg-
getlen bolgár egyházat (szakadárt természetesen) alaki-
tani. Ezen néhány izgatók, kik a nép érdekeivel ugy űznek 
vásárt , mint áruikkal, kivitték, hogy az oktatásügyi minisz-
ter megengedte visszatérését azon két püspöknek, kik 1861-
ben számkivettettek, mivel az unió ürügye alatt a görög 
szakadár egyháztól elválván egy u j egyház alapításán fára-
doztak. Hilarion, az értelmesebb a kettő közül, azon időben 
megcsalva az unióra hajlandókat, mintha élükre akarna ál-
lani, később ellenök fordult, és szemtelen kiáltványában a 
pápát és a patr iarchát kiátkozta. A porta őt száműzte. A 
szemtelen Tchorbadjis-ok azt reménylik, hogy a két vissza-
tért püspököt ismét felhasználhatják terveik kivitelére. Tün-
tetést készültek azért tenni visszajövetelök alkalmával, de 
a hatóságok megakadályozták. Mondják, hogy ez alkalom-
mal a görög patriarcha nyugtalanná lőn, és összehívta zsina-
tát. Elhatároztatott , hogy a két püspök jelenjen meg, kérjen 
bocsánatot , tegyen hódolatot , és ha szabadkoznának, ké-
ressék meg a kormány isméti száműzetésükre. A török kor-
mányzók a tartományokban az unióra nézve téves nézetekre 
vezettetnek az álnok görög püspökök által, kik azt mondják, 
hogy itt t. i. nem is annyira vallásról, mint Bolgárország po-
litikai fügetlenitéséről van a szó. — Ez könnyen talál hitelt 
az amúgy is féltékeny és megvesztegethető embereknél. 
Azonban az isteni gondviselés védi az igazságot. A kormány-
zók legújabban rendeletet kaptak a portától, mely szerint az 
ki katholikusnak vallja magát, ment legyen az üldözéstől. 
Megesik egyébiránt , hogy ama kormányzók hittani ismere-
teik nem haladnak odáig, hogy felfognák, mikint egyesült, 
és katholikus egyértelmű szavak. Erre is majd idő kell, és 
magyarázat. Különben be kell mindig vallanunk, hogy a tö-
rökök távol sem oly ellenségeink, mint a szakadárok, kik ugy 
a keleten, mint Lengyelhonban semmiféle hazugságtól vagy 
erőszaktól is nem rettennek vissza, ha a katholikusoknak ár-
tani akarnak. 

VEGYESEK. 
Poroszországban igen felkapott a divat, a prot. tem-

plomokat képekkel diszesiteni. Avensleben ur Schroeder ál-
tal festetet t egyet az uhrlebeni templom számára, szent Lud-
ger, a szászok apostola, és Luther Márton áll a képen. A ki-
rály is festetet t egyet a schiífhauseni templomka számára, 
melyen sz Adalbert prágai püspök, és Polenz György, sam-
landi püspök, később brandenburgi Alberttel együt t eretnek 
és szakadár áll. — Akik az életben egymást kiátkozták, a 
festő által a türelmes vászonra tétetnek. 

A titkok könyvei szaporodnak. Mihelyt a czimen áll 
, ,N. N. ti tkai," azonnal kapós lesz a könyv, tömve lesz a szin-
ház. Minden fővárosok titkai több kötetekben Írattak le. A 
düh, az eszeveszettség, a pénz és sikervágy már a legszen-
tebbnek neki ront. Parisban Seribe szinházban adják a ,Ko-
lostor titkait, ' pedig ezek csak a révedezőnek bűnös képzel-
gési titkai. Mit mondanának a gyárnokok, ha őket ,a gyár 
t i tkai 'cz im alatt mint csalókat, nyúzókat, a polgárok javai 
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«lien összeesküdt kaparókat előállítaná valaki ? Mit mondana 
a katonaság, ha ,a laktanya titkai ' alatt őket a bün, a szeny 
fertelmében dobzódókat lefestené valaki? Mit mondanának 
az ügyvédek, a birtokosok, a tőkepénzesek, a kereskedők, 
ha ilyen olyan titkok czégére alatt őket valaki az utálat, a 
raerény, az al jasság tárgyai gyanánt felmutatná ? Nem kér 
a kolostor szabadalmat, de követel igazságot, hogy amely 
törvény másokat véd, őtet is védje. Pedig ezekhez is csak 
toll kell. 

A troyes-i megye, habár szent Julia pártfogása alatt 
áll, 1792-től nélkülözte a szentnek ereklyéit. Tör tént 1233-
ban, hogy a szentnek egész teste a jouarrei apátságba vite-
te t t , csak a fej maradt Troyesben. A forradalom ezt megsem-
misítette. Állon püspök kérdést tett a sz. István társaskáp-
talannál a meaux-i megyében, bir-e sz. Julia ereklyéiből? 
és ha bir, adna belőle. A káptalan örömmel ajándékozta a 
nagyobb részt. A szent ereklyék ünnepélylyel vitettek a sz. 
Márton székesegyházba, és a lyceumi kápolnába, mely ép 
azon helyen áll, hol egykor a szentnek ékes temploma volt. 
Igy törültetnek" ki az ősök bűneiből fenmaradott nyomok, a 
a fiak aj tatossága szeretettel törli azokat. 

A belga katholikusok lelkesei városonkint vallásos egy-
leteket alakítanak a szegények egyházi eltemetésére. Brüs-
selben és Lővenben máp működik ily egylet. A gazdagabbak 
fizetnek, a szegények csak beiratják magokat. Miután a kő-
mivesség pénzen vásárolja a szegények lelkeit, szükség volt, 
hogy a szeretet elejét vegye, és tisztességes temetést bizto-
sítván a szegénynek, biztositsa a solidaris tigrisek ellen a 
szegénynek lelkét is. Minden tag, ha meghal, lenne bár leg-
szegényebb, ker. temetést, s requiemet kap, melyen a tagok 
lehető legnagyobb számban jelen lesznek A tagok gondos-
kodnak, hogy kiki szentségekkel ellátva haljon meg. Igy dol-
goznak a lelki gyilkosok.ellen az apostolok. A király a brüs-
seli egyletnek czéljaira 1000 frankot adományozott. 

A compiegnei császári őszi mulatságokra meghívottak 
között volt Flaubert iró is. Ennek könyvét ,Bovary' az er-
kölcstelenség miatt a császári csendőrség letiltotta. Azért 
hivta-e tehát a lilius devotissimus Flaubertet , hogy megté-
rítse, vagy azért, hogy tőle tanórákat vegyen'.'' Nem gon-
doljuk ; de az erkölcstelen iró mégis császári kegyelemmel 
tetéztetik. Pius védői nyomatnak, az erkölcs gúnvolói csó-
koltatnak . . . a világon. 

A spanyol lapok említik, hogy a toledoi érsek nov. 
17-én megtiltotta a nőknek a templomban énekelni. — Nem 
olvastuk a pásztori levél szövegét, azért gondoljuk, hogy a Y 
karénekekből akarta az érsek kizárni a nőket ; mert IX. Pius 

minden különbség nélkül búcsúkat engedvényezett azoknak, 
kik a május hónapban szokásos Mária ajtatosságoknál éne-
kelnek. A népnek énekét az egyház mindenkor igév kedve-
sen vette a templomban, canon nincs, mely ezen ér°kből a 
a nőket letiltaná. A szokás a világon átalános. A franczia 
zsinatok közül többen buzditják a plébánosokat, hogy a né-
pet az énekben gyakorolják ; ezen zsinati határozatok Ro-
mában megerősíttettek. Az ageni eképen szól : „Nemcsak a 
papneveldékben, vagy az iskolákban, hol az ének köteles 
foglalkodás, hanem a férfiak és nők éneke is a templomban 
előmozdittassék. Ennek üdvös gyümölcseit az atyák öröm-
mel látják. Ez volt az ős idők ajtatos gyakorlata. Ennek 
visszaállítását az atyák fölötte óhaj t ják ." 

Angoulémeben a székesegyház éjszaki falán kivül egy 
püspöknek koporsójára akadtak nov. 18-án. Föltűnő eset, 
mert a székesegyház már 700 éves, fölirat nem volt, a ko-
porsó soha nem bántatott , és ez a székesegyházon kivül ! A 
helyi történészek történelmi bizonysággal Girard püspökre 
következtetnek, aki 1136-ban, püspökségének 34-ik évében, 
mint Petri Leonis párthíve halt meg anélkül, hogy az egy-
házzal, melytől elszakadott, kiengesztelődött volna. Papjai a 
székesegyházba temették, mert ő építette ; utódja a testet 
kivétette, a templomot reconciliálta, elődjének maradványait 
a templomon kivül az éjszaki oldalra ásatta. Az annalista 
ezeket irta Girardról : „Illud magnificum sidus, quod clari-
tate sua partes occiduas illustraverat, proh dolor! extra ec-
clesiam, quam aedificaverat, sub vili latet lapide." Mennyivel 
int a jó Isten ! A szentek példájával, az elesettek gyászos 
sorsával! Trinitatem unitate comprehensain sancte colo, in 
hac fide mori volo, mondhatjuk az idők kísértetei között 

Az eretnekség ellen, mely Olaszországban a forradalmi 
kormány pártfogása alatt minden városban szabadon terjed, 
a kath. lapok dolgoznak, legújabban Modenában egy u j lap 
indíttatott meg e czélra, czime : ,La madre cristiana' = a 
keresztény anya. 

Kegyes adomány. 
A budapest i k á p l á n y o k kéthavi pé te r f i l l é r j e . . . 1 a r any 

„ „ „ „ 6 f r 40 k r . o. é. 
B á n f y - H u n y a d r ó l a syr ia i s z e g é n y t emplomoknak . 2 a r a n y 

A fő inagasságu bihornok h e r c z e g - p r i m á s 100, a pécsi püspök ő 
a a g y mél tósága szintén 100, a vácz i püspök ő mél tósága pedig 10 f, t t a l 
ö r v e n d e z t e t t e meg nagy ka rác sony nap já ra a pesti Ol tá regy le te t . Az Ur 
J é z u s maga , k inek e le lkes főpász to rok ezen á ldozatot h o z t á k , l egyen 
"érte n a g y j u t a l m u k ! 

Előfizetési fölhívás. 
Az isteni gondviselés nehéz lépésekkel hozza fölénkbe az eseményeket. Minden pont intés, minden 

perez betudási nehezék. Noénak, és korabeli nemzedékének száz évet adott. Száz éven át folytatott intés 
nagy kegyelem, nagy irgalom volt. Az ember kinevette a fenyegetéseket. Nekünk is talán ad egy száza-
dot, a század vége közel van, még 23 év hiányzik belőle. Engedte megtámadtatni kath. életünk, papi ren-
dünk alapját, éltető forrását, vezérszavát ; kétségkivül, mert egyetemes dicsőítést akar adni. Hanem lesz-e 
az egyetemes dicsőítés egy egyetemes leveretés után, leveretés által, vagy előtte, és nélküle ? Még időnk 
van. Az üdv nem parancsainkból, hanem engedelmességünkből . . . . habár az engedelmesség parancsot föl-
tételez. Szomorúan vész el a nép, melynek nincs engedelmessége, hogyan, melynek nincs parancsa? Lesz 
dicsőítés, ez hitünk jóslata ; . . . . de nem lehetséges-e ez, lia csak minden tönkre nem tétetik vala? . . . Is-
merjük az idők intéseit; salus, non ex nobis, hanem az engedelmesség részünkről, megkezdjük a nehéz évet. 
Sokat tehet unus pro omnibus, de semmit sine omnibus. Meghívunk mindenkit. Egy évre 10 fr. 50 kr. fél-
évre 5 frt. 25 kr. Palás thy Pál. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t P e s t e n 1864 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában . ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n , 9 sz. a. 
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